Regulamin konkursu dla naboru deklaracji od mieszkańców w ramach projektu pod
nazwą: „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację
systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”.

I. INFORMACJE OGÓLNE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Gmina – Ustrzyki Dolne, Czarna, Olszanica, Cisna, Solina będąca Beneficjentem Projektu;
2. Mieszkaniec – wnioskodawca, osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem
nieruchomości położonej na terenie Gminy Solina, na której wykonana ma być Instalacja, lub
osoba posiadająca prawo do dysponowania tą nieruchomością co najmniej do dnia 31 grudnia
2024 roku; ostateczny odbiorca wsparcia/beneficjent końcowy Projektu;
3. Gospodarstwo domowe – zespół osób razem zamieszkujących i wspólnie utrzymujących się, w
większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny; do gospodarstw
domowych zalicza się również osoby niespokrewnione, ale wspólnie zamieszkujące i
utrzymujące się; osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie to jednoosobowe gospodarstwa
domowe;
4. Budynek mieszkalny – budynek wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej,
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,
położony na terenie Gminy;
5. Budynek niemieszkalny – budynek gospodarczy, garaż wolnostojący, altana ogrodowa,
budynek inwentarski, posadowiony na posesji Mieszkańca, na którym może być wykonana
Instalacja produkująca energię cieplną lub elektryczną na potrzeby budynku mieszkalnego
zgłoszonego do udziału w Projekcie;
6. Budynek nowobudowany – budynek mieszkalny będący w trakcie budowy, którego zasiedlenie
wymagane jest w terminie do dnia 31 marca 2018 roku;
7. Instalacja – system energii odnawialnej, tj. zespół urządzeń i instalacji (kolektory słoneczne,
instalacje fotowoltaiczne, kotły opalane biomasą, gruntowe pompy ciepła) wykorzystujących
odnawialne źródła energii (energię słoneczną, energię biomasy, energię geotermalną), których
wykonanie w prywatnych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych jest przedmiotem
Projektu;
8. Weryfikacja Techniczna – przeprowadzone na nieruchomości Mieszkańca sprawdzenie
technicznych możliwości wykonania Instalacji, ustalenie miejsc przeznaczonych na wykonanie
Instalacji wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej tych miejsc, dokonanie analizy
zużycia energii w okresie 2 lat przed przeprowadzeniem Weryfikacji;
9. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady uczestnictwa Mieszkańców w Projekcie;
10. Deklaracja – oświadczenie Mieszkańca o przystąpieniu do udziału w Projekcie, sporządzone w
formie pisemnej;
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11. Projekt – projekt pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez
instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”, przygotowywany przez
Gminy do złożenia o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020;
12. Trwałość Projektu – utrzymywanie Instalacji wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym
stanie technicznym, co oznacza niemożność zmiany miejsca Instalacji i jej przeznaczenia przez
okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Gminy.
Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad uczestnictwa w Projekcie
Mieszkańców (zwanych dalej Uczestnikami), Gmin: Ustrzyki Dolne, Czarna, Olszanica, Cisna,
Solina (zwanych dalej Gminą) dla zapewnienia otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego
konkursu.
Nabór Deklaracji przystąpienia do przedmiotowego projektu prowadzony jest przez w/w Gminy w
celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji Projektu parasolowego
obejmującego zakup i montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach
działania 3.1 Rozwój OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

1.

Deklaracje od Mieszkańców będących właścicielami/współwłaścicielami lub osobami
posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zlokalizowaną na terenie właściwej
Gminy przyjmowane będą w następującym zakresie:
1.
2.
3.
4.

zakup i montaż kolektorów słonecznych,
zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
zakup i montaż kotłów na biomasę,
zakup i montaż gruntowych pomp ciepła.
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2.

W Projekcie przewidziane jest wykonanie następujących rodzajów Instalacji:

Zestawienie szacunkowych kosztów w przypadku uzyskania dofinasnowania w wysokości 70% (VAT
8%)

Rodzaj Inwestycji

Zestaw kolektorów słonecznych 2 kolektory
płaskie + zasobnik 300 L
Zestaw kolektorów słonecznych 3 kolektory
płaskie + zasobnik 300 L
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 kW (energia
słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW (energia
słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kW
(energia słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2kW+zasobnik
200L+grzałka 2 kW ( energia słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna 3kW +zasobnik
300L+grzałka 2kW (energia słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna 4kW +zasobnik
300L+grzałka 2kW (energia słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna 5kW do współpracy z
gruntową pompą ciepła
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą
15 kW ( biomasa )
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą
20 kW ( biomasa )
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą
25 kW ( biomasa )
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą
30 kW ( biomasa )
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą
45 kW ( biomasa )
Gruntowa pompa ciepła o mocy 6 kW z
wymiennikiem gruntowym ( dom do 150 m2)
Gruntowa pompa ciepła o mocy 10 kW z
wymiennikiem gruntowym ( dom do 200 m2)
Gruntowa pompa ciepła o mocy 13 kW z
wymiennikiem gruntowym ( dom do 250 m2)

średni koszt netto

VAT 8%

brutto koszt

30% wartości
netto instalacji +
Vat od instalacji *

8500,00

680,00

9180,00

3230,00

9300,00

744,00

10044,00

3534,00

9500,00

760,00

10260,00

3610,00

14300,00

1144,00

15444,00

5434,00

19000,00

1520,00

20520,00

7220,00

12300,00

984,00

13284,00

4674,00

17000,00

1360,00

18360,00

6460,00

21900,00

1752,00

23652,00

8322,00

24200,00

1936,00

26136,00

9196,00

12037,00

962,96

12999,96

4574,06

12963,00

1037,04

14000,04

4925,94

13889,00

1111,12

15000,12

5277,82

14900,00

1192,00

16092,00

5662,00

16667,00

1333,36

18000,36

6333,46

39000,00

3120,00

42120,00

14820,00

47000,00

3760,00

50760,00

17860,00

52000,00

4160,00

56160,00

19760,00

* Podana w tabelach kwoty oszacowano na podstawie średnich wartości rynkowych. Ostateczna wysokość instalacji ustalona będzie po
rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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Zestawienie szacunkowych kosztów w przypadku uzyskania dofinasnowania w wysokości 70% (VAT
23%)

Rodzaj Inwestycji

Zestaw kolektorów słonecznych 2 kolektory
płaskie + zasobnik 300 L
Zestaw kolektorów słonecznych 3 kolektory
płaskie + zasobnik 300 L
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 kW (energia
słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW (energia
słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kW
(energia słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2kW+zasobnik
200L+grzałka 2 kW ( energia słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna 3kW +zasobnik
300L+grzałka 2kW (energia słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna 4kW +zasobnik
300L+grzałka 2kW (energia słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna 5kW do współpracy z
gruntową pompą ciepła
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą
15 kW ( biomasa )
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą
20 kW ( biomasa )
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą
25 kW ( biomasa )
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą
30 kW ( biomasa )
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą
45 kW ( biomasa )

średni koszt netto

VAT 23%

brutto koszt

30% wartości
netto instalacji +
Vat od instalacji
*

8500,00

1955,00

10455,00

4505,00

9300,00

2139,00

11439,00

4929,00

9500,00

2185,00

11685,00

5035,00

14300,00

3289,00

17589,00

7579,00

19000,00

4370,00

23370,00

10070,00

12300,00

2829,00

15129,00

6519,00

17000,00

3910,00

20910,00

9010,00

21900,00

5037,00

26937,00

11607,00

24200,00

5566,00

29766,00

12826,00

12037,00

2768,51

14805,51

6379,61

12963,00

2981,49

15944,49

6870,39

13889,00

3194,47

17083,47

7361,17

14900,00

3427,00

18327,00

7897,00

16667,00

3833,41

20500,41

8833,51

* Podana w tabelach kwoty oszacowano na podstawie średnich wartości rynkowych. Ostateczna wysokość instalacji ustalona będzie po
rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uwaga:
• Wymiana kotła centralnego ogrzewania na paliwo stałe lub inne źródło ciepła opalane paliwem
stałym – kwalifikuje się do dofinansowania w Projekcie.
• Budynek mieszkalny w którym podstawowym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy – nie
kwalifikuje się do udziału w Projekcie w zakresie energii biomasy i energii geotermalnej,
kwalifikuje się jedynie w zakresie energii słonecznej.
• Budynek mieszkalny podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej – nie kwalifikuje się do
udziału w Projekcie w zakresie energii biomasy i energii geotermalnej, kwalifikuje się jedynie
w zakresie energii słonecznej.
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Wykonanie określonego rodzaju Instalacji obejmuje w szczególności:
1) W przypadku kolektorów słonecznych - opracowanie projektu indywidualnego instalacji
kolektorów słonecznych; dostawa i montaż urządzeń: kolektorów słonecznych w oparciu o
kolektory płaskie, konstrukcję montażową, zasobnik solarny wyposażony w dwa wymienniki
(wężownice), grupę pompową, układ zabezpieczenia, sterownik solarny, licznik energii cieplnej
umożliwiający monitoring pracy instalacji; wpięcie instalacji solarnej do istniejącej instalacji
ciepłej wody użytkowej, przyłączenie wężownicy do kotła centralnego ogrzewania; wykonanie
izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami; przewody solarne łączące kolektory
słoneczne z zasobnikiem gwarantujące izolacyjność zgodnie z normami, odporne na działanie
promieniowania UV, odporne na uszkodzenia przez ptaki; uruchomienie i odbiór instalacji,
przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej
bieżącej konserwacji, jak również opracowanie prostej instrukcji obsługi w języku polskim.
2) W przypadku instalacji fotowoltaicznych - opracowanie projektu indywidualnego instalacji
fotowoltaicznej, z opinią konstruktora dotyczącą możliwości zainstalowania urządzeń na
istniejącym dachu; dostawa i montaż urządzeń: polikrystaliczne panele fotowoltaiczne,
konstrukcja aluminiowa do zamontowanie paneli fotowoltaicznych inwerter 3- fazowy lub 1fazowy, w zależności od istniejącej instalacji, zabezpieczenie instalacji po stronie AC i DC,
licznik energii elektrycznej umożliwiający prowadzenie monitoringu pracy instalacji;
uruchomienie i odbiór techniczny instalacji, uczestnictwo w odbiorze instalacji przez Zakład
Energetyczny oraz jej uruchomienie po wpięciu do sieci elektroenergetycznej; przeszkolenie
użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej
konserwacji, jak również opracowanie prostej instrukcji obsługi w języku polskim.
3) W przypadku kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą - opracowanie indywidualnego
projektu wymiany kotła centralnego ogrzewania opalanego biomasą; demontaż i przekazanie
mieszkańcowi starego kotła c.o. na węgiel lub drewno; dostawa i montaż urządzeń niezbędnych
do prawidłowego montażu urządzeń: automatyczny kocioł centralnego ogrzewania 5 klasy
efektywności energetycznej, opalany pelletem (biomasą), spełniający normę PN-EN 303-5:2012
dotyczącą sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla kotłów
grzewczych na paliwa stałe z automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej od 15 do 45
kW, w zależności od wielkości budynku i jego zapotrzebowania na energię cieplną; wpięcie
kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
budynku; montaż niezbędnych urządzeń wymaganych dla zachowania gwarancji urządzenia w
tym zespołu ochrony temperatury kotła (zawór czterodrogowy z siłownikiem, pompa obiegowa
dla układu kotłowego, zawory odcinające), jak również czujników temperatury zewnętrznej i
wymaganych czujników do współpracy z instalacją ciepłej wody użytkowej; montaż nowego
czopucha dla kotła centralnego ogrzewania; montaż licznika energii umożliwiającego
monitoring pracy instalacji; wykonanie izolacji termicznej zgodnie z obowiązującymi normami;
uruchomienie i odbiór instalacji; przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i
bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji, jak również opracowanie prostej
instrukcji obsługi w języku polskim.
4) W przypadku gruntowych pomp ciepła - opracowanie indywidualnego projektu instalacji
gruntowej pompy ciepła; dostawa montaż urządzeń Instalacji wykorzystującej energię
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3.

4.

5.

6.

geotermalną (gruntowe pompy ciepła): gruntowa pompa ciepła, pompa obiegowa górnego
źródła, dobór i wykonanie gruntowego wymiennika pionowego dobranego dla potrzeb
indywidualnych budynku przy założeniu że głębokość odwiertu na jeden kilowat mocy pompy
nie może być mniejsza niż 30mb , zasobnik buforowy, zasobnik ciepłej wody użytkowej,
zestaw podłączeniowy centralnej wody użytkowej, sterownik przewodowy programowalny,
czujnik temperatury zewnętrznej, liczniki energii cieplnej; wpięcie instalacji gruntowej pompy
ciepła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania budynku; montaż, uruchomienie i odbiór
instalacji; wykonanie izolacji termicznej zgodnie z obowiązującymi normami; przeszkolenie
użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej
konserwacji, jak również opracowanie prostej instrukcji obsługi w języku polskim.
Projekt będzie realizowany przez Gminę wyłącznie w przypadku otrzymania
i podpisania umowy przez Gminę o dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014 2020.
Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniesie 70% kosztów kwalifikowanych (kosztów
netto). Wkład własny Mieszkańca wyniesie minimum 30% wartości netto instalacji OZE +
podatek VAT od całkowitej wartości instalacji OZE. Wartość instalacji OZE stanowią koszty
niezbędnych dokumentów, dokumentacji, zakupu i montażu instalacji, nadzorów, menedżera
projektu oraz innych określonych w budżecie projektu.
W przypadku wystąpienia w projekcie kosztów niekwalifikowanych Uczestnik pokrywa
100% tych kosztów.
Zamontowane urządzenia i instalacje przez okres nie krótszy niż okres trwałości Projektu, to
jest 5 lat od otrzymania ostatniej płatności w Projekcie, stanowić będą własność Gminy i przez
ten czas będą użyczone do bezpłatnego użytkowania Uczestnikom projektu. Po tym okresie
zostaną przekazane zgodnie z trybem i przepisami prawa Uczestnikowi na własność.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru Deklaracji od Mieszkańców można uzyskać
osobiście
• w Urzędzie Miejskim Ustrzyki Dolne, w pokoju nr 11, telefonicznie pod nr tel. 13 460 80
29 , w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej: www.ustrzyki-dolne.pl
• w Urzędzie Gminy Czarna, w pokoju nr 7, telefonicznie pod nr tel. 13 461 90 09, w
godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej: www.czarna.pl
• w Urzędzie Gminy Olszanica, w pokoju nr 25, telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 04 , w
godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej: www.olszanica.pl
• w Urzędzie Gminy Cisna, w pokoju nr 3, telefonicznie pod nr tel. 13 468 63 44 oraz, w
godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej: www.gminacisna.pl

7.
8.
9.

• w Urzędzie Gminy Solina, w pokoju nr 19, telefonicznie pod nr tel. 13 469 21 18, w
godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej: www.esolina.pl
Złożona Deklaracja zostanie zarejestrowana, a składający otrzyma potwierdzenie przyjęcia
Deklaracji.
Deklaracja złożona po terminie zostanie wpisana na „dodatkową listę rezerwową”.
Na jeden budynek mieszkalny może być złożona tylko jedną Deklarację.
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10. Gmina zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w formie aneksu, o
czym powiadomi Uczestników na oficjalnej stronie Urzędu (odpowiednio dla każdej gminy).
II.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI OD MIESZKAŃCÓW

1. Nabór Deklaracji prowadzony będzie w terminie od 20.01.2017 r. do 03.02.2017 r.
w Urzędzie właściwej Gminy w godzinach od 7:30 do 15:00.
2. Gmina zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu naboru określonego w pkt. 1. W takiej
sytuacji jednak wszystkie Deklaracje złożone po terminie naboru określonego w pkt.
1 umieszczane będą na tzw. „Dodatkowej liście rezerwowej”. O wprowadzeniu danej
Deklaracji z „Dodatkowej listy rezerwowej” na listę podstawową, decydować będzie
weryfikacja tych Deklaracji prowadzona zgodnie z przyjętymi kryteriami punktowymi.
W pierwszej kolejności na liście podstawowej będą umieszczeni mieszkańcy, którzy
znaleźli się na Rezerwowej liście rankingowej Deklaracji złożonych w terminie określonym
w pkt. 1.

III.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ ?

1. Osoby fizyczne zamieszkujące/zameldowane na terenie Gmin: Ustrzyki Dolne, Czarna,
Cisna Olszanica, Solina, będące właścicielem/współwłaścicielem lub posiadają prawo do
dysponowania nieruchomością co najmniej do 31 grudnia 2024 roku potwierdzone w formie
pisemnej, na którym zamontowana zostanie instalacja OZE oraz gdzie efekty realizacji
Projektu wykorzystywane będą wyłącznie na własne potrzeby gospodarstwa domowego.
W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę
na przystąpienie do projektu i użyczenie nieruchomości na cele Projektu. Na etapie składania
Deklaracji należy pisemnie upoważnić jedną osobę do reprezentowania wszystkich
współwłaścicieli w całym procesie realizacji Projektu, za wyjątkiem podpisania umowy o
przystąpieniu do projektu, gdzie wszyscy współwłaściciele nieruchomości zobowiązani są do
złożenia podpisu.
2. Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w Projekcie jest uregulowany stan prawny
nieruchomości i brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań
Mieszkańca wobec Gminy na dzień złożenia Deklaracji.
3. Odbiorcą ostatecznym może być osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą lub
działalność rolniczą. Nie mniej jednak nie może wykorzystywać instalacji do zaspakajania
potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej i/lub rolniczej. Odbiorcami
ostatecznymi nie mogą być spółki prawa handlowego.
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IV.

DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA
O ZAKWALIFIKOWANIE MIESZKAŃCA DO PROJEKTU

1. Deklaracja przystąpienia do przedmiotowego projektu wraz z niezbędnymi załącznikami.
Deklarację należy czytelnie wypełnić (wszystkie pola). Deklaracja musi być podpisana przez
właściciela/wszystkich współwłaścicieli lub posiadają prawo do dysponowania nieruchomością
co najmniej do 31 grudnia 2024 roku.
2. W przypadku dopuszczenia możliwości wnioskowania o więcej niż jeden rodzaj instalacji
OZE w ramach Projektu, należy złożyć jedną Deklarację, w jednym terminie, obejmujący
wszystkie rodzaje wnioskowanych instalacji.
3. Gmina zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru tylko do jednej instalacji OZE.
4.

Ostateczny termin składania Deklaracji upływa w dniu 03.02.2017 r. o godz. 15.00.
V.

PROCEDURA WYBORU DEKLARACJI OD MIESZKAŃCÓW

Wybór Uczestników do Projektu przeprowadzony zostanie w dwóch etapach oceny: formalnej
i punktowej.
1. Kryteria formalne:
1) Poprawnie wypełniona deklaracja uczestnictwa w projekcie.
2) Lokalizacja nieruchomości na terenie Gmin: Ustrzyki Dolne, Czarna, Cisna, Olszanica, Solina
3) Uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być Instalacja – posiadane
prawo do dysponowania nieruchomością co najmniej do dnia 31 grudnia 2024 roku. W
przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, umowa powinna zawierać klauzulę, że nie
może zostać rozwiązana do dnia 31 grudnia 2024 r. Na potwierdzenie spełniania kryterium
Mieszkaniec jest zobowiązany dołączyć do Deklaracji jeden z poniższych dokumentów
(kserokopię, a oryginał do wglądu):
a. Odpis z księgi wieczystej;
b. Decyzje administracyjne
c. Akt notarialny,
d. Orzeczenia sądu,
e. Umowa najmu/dzierżawy/użyczenia,
4) Brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy,
potwierdzone oświadczeniem.
5) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą –
oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu 3 ostatnich lat, potwierdzona w
Deklaracji oświadczeniem.
6) Weryfikacja techniczna nie starsza niż 12 miesięcy.
7) Akceptacja wzoru umowy przystąpienia do Projektu.
8) Oświadczenie o zasiedleniu budynku do 31.03.2018r.
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9) Oświadczenie o obowiązku ubezpieczenia nieruchomości co najmniej przez okres 5 lat trwałości
projektu (ubezpieczenie obejmować musi instalacje OZE).
2. Kryteria punktowe:

Kryterium I – wybrany rodzaj instalacji OZE
1) Instalacja fotowoltaiczna
–
2) Gruntowe pompy ciepła
–

2 pkt
0 pkt

3) Kolektory słoneczne

–

5 pkt

4) Kocioł na biomasę

–

10 pkt

Kryterium IIa – sposób ogrzewania budynku (dla instalacji kotła na biomasę)
1) Węglowe

–

10 pkt

2) Inne

–

0 pkt

Kryterium IIb – sposób ogrzewania ciepłej wody użytkowej – c.w.u. (dla kolektorów
słonecznych, fotowoltaiki i gruntowych pomp ciepła)
1) Węglowe

–

10 pkt

2) Inne

–

0 pkt

Kryterium III – kryterium społeczno – ekonomiczne (liczba punktów-10 pkt).
Podczas kwalifikacji Mieszkańca do udziału w Projekcie oceniona zostanie sytuacja społecznoekonomiczna gospodarstwa domowego. W pierwszej kolejności udział w Projekcie zapewniony będzie
Mieszkańcom, których gospodarstwo domowe spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych
kryteriów społeczno-ekonomicznych:
a. Gospodarstwa domowe, których członkowie w dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do
Projektu posiadać będą przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub
energetycznego albo w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie Deklaracji
przystąpienia do Projektu otrzymali pomoc rzeczową w postaci opału (lub ryczałtu na
jego zakup) w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 966 z późn. zm.) oraz przepisów o pomocy społecznej.
b. Gospodarstwa domowe, których członkami są osoby z niepełnosprawnością, czyli osoby
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z
2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
c. Gospodarstwa domowe, których członkami są osoby z zaburzeniami psychicznymi w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 546)
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d. Gospodarstwa domowe, których członkowie w dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do
Projektu posiadać będą przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
e. Gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny zastępcze w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Kryteria społeczno-ekonomiczne dotyczą osób zameldowanych w lokalu/budynku, w którym wykonana
będzie Instalacja. Kwalifikacja ostateczna odbiorców zostanie przeprowadzona na podstawie
oświadczeń Mieszkańca zamieszczonych w Deklaracji oraz dołączonych do umowy przystąpienia do
projektu dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium.
Na potwierdzenie spełniania co najmniej jednego z w/w kryteriów społeczno-ekonomicznych,
Mieszkaniec jest zobowiązany dostarczyć przy podpisanoiu umowy o przytąpieniu do projektu
przynajmniej jeden z poniższych dokumentów (kserokopię, a oryginał do wglądu):
1) Dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego lub osób
otrzymujących pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup - decyzja
administracyjna przyznająca dodatek mieszkaniowy wraz z ryczałtem na zakup opału na
podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatku mieszkaniowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013
r. poz. 966 z późn. zm.) lub dodatek energetyczny na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) albo decyzja
administracyjna przyznająca pomoc w postaci opału na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).
2) Dla osób z niepełnosprawnością - aktualne jedno z następujących orzeczeń:
a) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy,
b) orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych
przepisów,
c) orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
d) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
e) orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do grupy inwalidów,
f) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
wydane przez KRUS.
3) Dla osób z zaburzeniami psychicznymi – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub
zaświadczenie lekarskie.
4) Dla osób posiadających prawo do świadczeń rodzinnych - decyzja administracyjna przyznająca
świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.).
5) Dla rodzin zastępczych - postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.
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3. Uwagi ogólne dotyczące kryteriów wyboru Deklaracji
1) Powyższe kryteria muszą pozostać spełnione również na dzień złożenia Deklaracji.
2) Po zebraniu wszystkich Deklaracji przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna i punktowa, w
efekcie której utworzona zostanie „podstawowa lista rankingowa” Uczestników i „rezerwowa
lista rankingowa”.
3) W celu wyłonienia ostatecznych uczestników projektu, zostanie powołana Komisja konkursowa w
skład której wejdą przedstawiciele każdej z Gmin.
4) Wybór Uczestników Projektu przebiegnie dwuetapowo:
Etap 1. Ocena formalna.
Złożona Deklaracja zostanie sprawdzona pod względem spełnienia kryteriów formalnych
i kompletności informacji. Uczestnik Projektu może zostać wezwany telefonicznie lub e-mailem
do uzupełnienia dokumentów w terminie 3 dni roboczych.
Uczestnik Projektu uzyska pozytywną ocenę formalną Deklaracji, jeśli złoży kompletne
informacje i spełni wszystkie kryteria formalne.
Etap 2. Ocena punktowa.
Uczestnikom Projektu, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną, zostaną przypisane punkty
wg kryteriów punktowych. Na tej podstawie utworzona zostanie „lista rankingowa” począwszy od
największej liczby punktów do najmniejszej. Na „podstawowej liście rankingowej” znajdą się
uczestnicy od największej liczby punktów, aż do wyczerpania wolnych miejsc wynikających z
maksymalnej kwoty dofinansowania Projektu ujętej w regulaminie konkursu. Pozostali uczestnicy
zostaną umieszczeni zgodnie z przypisaną liczbą punktów na „rezerwowej liście rankingowej”.
1. „Rezerwowa lista rankingowa” złożona będzie z Uczestników, którzy ze względu na
przyznaną liczbę punktów oraz ograniczenia wynikającego z limitu dofinansowania nie
zmieścili się na „podstawowej liście rankingowej”.
2. „Dodatkowa lista rankingowa” złożona będzie z Uczestników, którzy złożyli Deklaracje
po wyznaczonym terminie ich składania.
3. Po zakończeniu oceny punktowej Komisja sporządzi podstawową i rezerwową listę rankingową dla
każdej z Gmin, zawierające numer Deklaracji oraz przyznaną liczbę punktów, które zostaną
podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
4. Lista rankingowa zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 7 dni roboczych od
dnia zakończenia przyjmowania deklaracji.
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VI.

PROCEDURA ODWOŁANIA

1. Każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia związanego
z przyznaniem określonej liczby punktów i umieszczeniem poszczególnych Deklaracji na
„podstawowej i rezerwowej liście rankingowej”.
2. Odwołanie musi zostać wniesione na piśmie i powinno zawierać:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr ewidencyjny działki,
- nadany nr ewidencyjny Deklaracji,
- wybrany rodzaj instalacji OZE,
- liczbę przyznanych punktów znajdujących się na opublikowanej liście,
- uzasadnienie przedmiotu odwołania,
- odwołanie powinno być podpisane przez osoby podpisane na Deklaracji.
3. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Gminy (właściwym dla miejsca zamieszkania) w terminie 3
dni roboczych od dnia opublikowania list rankingowych. Odwołania złożone po ww. terminie
nie będą rozpatrywane.
4. Odwołanie zostanie rozpatrzone w przeciągu 3 dni roboczych od dnia jego złożenia we
właściwym Urzędzie. Uczestnik projektu zostanie powiadomiony o wyniku odwołania drogą
mailową lub na piśmie.

VII.

PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO WYBORZE
UCZESTNIKÓW NA PODSTAWOWĄ LISTĘ RANKINGOWĄ

1. Od dnia ukazania się podstawowej listy rankingowej, uczestnicy z tej listy są zobowiązani do
podpisania Umowy przystąpienia do projektu w przeciągu 10 dni roboczych i złożenia
Umowy wraz z niezbędnymi załącznikami we właściwych Urzędach Gmin.
2. W przypadku nie złożenia w wyznaczonym terminie Umowy przystąpienia do projektu,
Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Projekcie.
VIII.
PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO
OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RPO WP NA
LATA 2014 – 2020
1. Po uzyskaniu od Instytucji Zarządzającej Programem, jaką jest Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pozytywnej oceny i skierowaniu Projektu do
dofinansowania, Mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną poproszeni
o dokonanie wpłaty I transzy wkładu własnego w wysokości 1 500 zł w terminie 14 dni od
zawiadomienia wysłanego przez Gminę. Kwotę tę można odzyskać bez odsetek jedynie w
przypadku nie podpisania przez Gminę Umowy o dofinansowania Projektu
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2. Po podpisaniu przez Gminę Umowy o dofinansowanie Projektu, Mieszkańcy
zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną poproszeni o dokonanie wpłaty II transzy
do pełnej wysokości wkładu własnego w terminie 14 dni od wystawienia faktury przez Gminę.
Wysokość II transzy zostanie ustalona po rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na
wyłonienie Wykonawcy Instalacji i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Ostateczna wysokość wkładu własnego Uczestnika, zostanie ustalona po zakończeniu
realizacji Projektu i jego całkowitym rozliczeniu.
4. Nie dokonanie przez Uczestnika Projektu wpłaty wkładu własnego w podanym terminie
i w określonej wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie i
rozwiązaniem umowy.
5. Uczestnicy, którzy wybrali instalacje paneli fotowoltaicznych zobowiązani są
zakończeniu ich montażu do podpisania umowy z zakładem energetycznym.
IX.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

1. Deklaracja udziału w Projekcie,
2. Wzór Umowy przystąpienia do Projektu.

13

po

