REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU POD
NAZWĄ „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE PRZECŁAW” PLANOWANEGO
DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ PRZECŁAW W RAMACH
REGINALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA LATA 2014 – 2020, OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA, DZIAŁANIE 3.1
ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Projekt ma na celu rozwój odnawialnych źródeł energii w celu redukcji emisji dwutlenku
węgla, zwiększeniu poziomu produkcji energii z OZE oraz obniżenie kosztów energii
elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy
Przecław.
2. Wnioski od mieszkańców będących właścicielami / współwłaścicielami / użytkownikami
wieczystymi nieruchomości / budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie gminy
Przecław przyjmowane będą w następującym zakresie:
 dostawa i montaż kolektorów słonecznych,
 dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych,
 dostawa i montaż instalacji kotłów na biomasę,
 dostawa i montaż pomp CO i CWU.
3. Projekt będzie realizowany przez gminę Przecław wyłącznie w przypadku otrzymania
przez gminę dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014 -2020.
4. Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2017 – 2018 pod warunkiem o którym
mowa w pkt. I.3.
5. Energia wytworzona z zamontowanych instalacji powinna być zużywana przede wszystkim
na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie czyli zasilać
instalacje w budynkach mieszkalnych i gospodarczych użytkowanych przez gospodarstwa
domowe. Odbiorcą ostatecznym może być osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność
gospodarczą lub działalność rolniczą. Wytworzona energia nie może być wykorzystywana
do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej.
6. W przypadku gdy:
a. instalacje OZE będą podłączone do sieci dystrybucyjnej i możliwe będzie
fizyczne wprowadzenie energii do takiej sieci,
albo
b. gdy odbiorcą ostatecznym lub członkiem gospodarstwa domowego, w którym
planuje się zainstalowanie OZE, będzie osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą lub rolniczą
to przekazanie przez gminę instalacji OZE do użytkowania dla odbiorcy ostatecznego będzie
możliwe jako pomoc de minimis.
7. Jeżeli członkiem gospodarstwa domowego, w którym instalowane jest źródło OZE jest osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą wówczas wsparcie, na rzecz
odbiorcy ostatecznego udzielane jest w formie pomocy de minimis.
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8. Wykonanie instalacji możliwe jest również na budynkach nowobudowanych pod warunkiem
złożenia oświadczenia, że budynek zostanie zasiedlony do 31 grudnia 2017 roku.
9. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniesie do 70% kosztów
kwalifikowanych (kosztów netto).
10. Wkład własny mieszkańców wyniesie 30% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto) oraz
podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji (tj. 8% w przypadku montażu
na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń: na gruncie lub
budynku gospodarczym). W przypadku wystąpienia w projekcie kosztów
niekwalifikowanych uczestnik pokrywa również te koszty.
Ostateczna decyzja co może stanowić wydatek kwalifikowany objęty dofinansowaniem
uzależniona jest od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
11. W momencie odzyskania podatku VAT przez gminę Przecław podatek VAT zostanie
zwrócony uczestnikom projektu.
12. Wszystkie zamontowane w ramach realizacji projektu instalacje przez okres nie krótszy niż
5 lat od zakończenia projektu tj. od dnia wypłaty ostatniej transzy dofinansowania, stanowić
będą własność gminy Przecław i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego
użytkowania właścicielom / współwłaścicielom / użytkownikom wieczystym nieruchomości.
Po tym okresie zostaną przekazane uczestnikowi na własność.
13. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać
osobiście w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław w pokoju nr
13 C, telefonicznie pod nr tel. 17/227 67 12, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w
Przecławiu lub na stronie internetowej www.przeclaw.org .
Pytania prosimy kierować również na adres e-mail: dstrzelczyk@przeclaw.org i
mbarnas@przeclaw.org .
14. Złożony kompletny wniosek zostanie zarejestrowany, a składający otrzyma potwierdzenie
przyjęcia wniosku oraz numer ewidencyjny, którym identyfikowany będzie w trakcie
realizacji projektu.
15. Wniosek niekompletny lub złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia, o czym tut.
urząd nie będzie informował.
II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW
1. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 listopada 2016 r. do 25 listopada
2016 r. w Urzędzie Miejskim w Przecławiu w pokoju Nr 13C w godzinach od 7:30 do
15:30.
2. Gmina Przecław zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu składania wniosków
określonego w pkt. II.1. W takiej sytuacji jednak wszystkie Wnioski złożone po terminie
naboru określonego w pkt. II.1 umieszczane będą na tzw. „Dodatkowej liście rezerwowej”.
O wprowadzeniu danego wniosku z „Dodatkowej listy rezerwowej” na „Listę podstawową”
decydować będzie weryfikacja tych wniosków prowadzona zgodnie z przyjętymi kryteriami
punktowymi. Pierwszeństwo do umieszczenia wniosku na „Liście podstawowej” będą miały
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osoby, które znalazły się na „Liście rezerwowej” wniosków złożonych w terminie określonym
w pkt. II.1.
3. O fakcie wydłużenia terminu składania wniosków mieszkańcy zostaną poinformowani przez
stronę internetową www.przeclaw.org .
III. UCZESTNICY PROJEKTU
Uczestnikiem projektu
1. Osoby fizyczne zameldowane na terenie gminy Przecław, będące właścicielem,
współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości / budynku mieszkalnego,
na którym zamontowana zostanie instalacja OZE oraz gdzie efekty realizacji projektu
wykorzystywane będą wyłącznie na własne potrzeby gospodarstwa domowego.
W przypadku współwłasności nieruchomości / budynku mieszkalnego wszyscy
współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu
(podpisać umowę użyczenia) lub na etapie składania wniosku upoważnić jedną osobę do
reprezentowania wszystkich współwłaścicieli w całym procesie realizacji projektu.
2. Osoby nieposiadające zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat
lokalnych oraz innych należności wobec gminy Przecław na dzień składania wniosku.
3. W przypadku, gdy mieszkaniec jest właścicielem / współwłaścicielem /
użytkownikiem wieczystym kilku nieruchomości, wówczas może złożyć Wniosek
przystąpienia do projektu tylko na jedną nieruchomość.
4. Wraz ze złożeniem wniosku przystąpienia do projektu, mieszkaniec wyraża zgodę na
przeprowadzenie oceny technicznej przez specjalistyczną firmę zewnętrzną upoważnioną i
wybraną przez gminę Przecław.
Koszt przeprowadzenia weryfikacji technicznej w szacunkowej wysokości wynosi ok. 80,00
zł netto za obiekt tj. 98,40 zł brutto.
Każda z wnioskowanych instalacji wymaga odrębnej oceny technicznej. Płatności należy
dokonać na konto bankowe firmy zewnętrznej wykonującej ocenę techniczną na zlecenie
gminy Przecław. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Brak wpłaty w wyznaczonym
terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie. Opłata za wykonanie
oceny technicznej nie podlega zwrotowi.
5. Ostateczna wysokość wpłaty mieszkańca z tytułu uczestnictwa w projekcie ustalona będzie
po wyłonieniu przez gminę Przecław Wykonawcy instalacji w drodze postępowania o
udzielenia zamówienia publicznego.
6. Uczestnik projektu zobowiązuje się do pokrycia kosztów utrzymania instalacji w okresie 5
lat trwałości projektu.
7. Uczestnik projektu zobowiązuje się do odrębnego ubezpieczenia użytkowanych urządzeń w
okresie 5 lat trwałości projektu w szczególności od gradu, przepięć, mechanicznego
uszkodzenia itp. – stanowić to będzie koszt niekwalifikowany projektu.
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IV.

DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE
MIESZKAŃCA DO PROJEKTU

1. Kompletny wniosek o przystąpienie do projektu składa się z :
1) Ankiety wstępna doboru instalacji OZE – 1 egz.,
2) Deklaracji udziału w projekcie – 1 egz.,
3) Oświadczenie dotyczące kryteriów rekrutacji montażu instalacji OZE na budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Przecław– 1 egz.,
4) Umowy użyczenia nieruchomości – 2 egz.,
5) Potwierdzenie wpłaty z tytułu oceny technicznej budynku – 1 egz.,
6) Oświadczenie dotyczące zasiedlenia nowobudowanego budynku – 1 egz.,
7) Oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis – 1 egz.,
8) Projekt umowy uczestnictwa w projekcie – 2 egz.
2. Wszystkie dokumenty należy czytelnie wypełnić (wszystkie pola) podpisać przez właściciela
/ wszystkich współwłaścicieli lub użytkownika wieczystego.
3. Umowa użyczenia zostanie podpisana z uczestnikami którzy zostali uwzględnieni na „Liście
podstawowej”.
4. W przypadku wnioskowania o więcej niż jeden rodzaj instalacji OZE w ramach projektu,
należy złożyć jeden wniosek, w jednym terminie, obejmujący wszystkie rodzaje
wnioskowanych instalacji.
5. Gmina Przecław zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru tylko do jednej instalacji
OZE.
6. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 15.30
V. PROCEDURA WYBORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW
1. Wybór Uczestników projektu przeprowadzony zostanie w następujących etapach:
I.
formalno – prawnym
oraz
II.
merytoryczno – punktowym.
Kryteria formalno - prawne:
Uczestnik musi spełniać następujące warunki:
1. Uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja –
posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością co najmniej do 31 grudnia 2023
roku. W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, umowa powinna zawierać
klauzulę, że nie może zostać rozwiązana do 31 grudnia 2023 roku. Na potwierdzenie
spełniania kryterium Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć w szczególności jeden z
poniższych dokumentów (kserokopię a oryginał do wglądu):
a) Wyciąg z księgi wieczystej,
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2.
3.

4.

5.

b) Akt notarialny,
c) Postanowienie sądu,
d) Umowa najmu / dzierżawy / użyczenia.
Nieruchomość, na której wykonana ma być instalacja na zlokalizowana jest na terenie
gminy Przecław.
Deklarację, umowę i inne dokumenty podpisane są przez właściciela / współwłaścicieli
/ użytkowników wieczystych nieruchomości / budynku mieszkalnego (w przypadku
nieobecności właściciela lub współwłaściciela należy do deklaracji dołączyć pisemne
upoważnienie do podpisywania deklaracji, ankiety i oświadczenia w imieniu właściciela
/ współwłaściciela / użytkownika wieczystego).
Brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec
gminy Przecław na dzień składania wniosku. Złożone wnioski będą weryfikowane z
danymi urzędu.
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych
instalacją fotowoltaiczną oraz osób fizycznych przekazujących nadwyżki energii do sieci
zewnętrznej występuje pomoc publiczna de minimis wówczas przedkłada oświadczenie
o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.

Kwalifikacja ostatecznych odbiorców nastąpi na podstawie informacji zapisanych we wniosku
o przystąpienie do projektu, dołączonych do wniosku dokumentów potwierdzających
spełnianie kryterium oraz informacji własnych Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

Kryteria merytoryczne - punktowe:
Kryterium I – wybrany rodzaj instalacji OZE
1) Instalacja fotowoltaiczna
2) Kolektory słoneczne, pompy ciepła
3) Instalacja kotła na biomasę (pellet)

– 0 pkt
– 5 pkt
– 10 pkt

Kryterium II a – dotychczasowy sposób ogrzewania budynku (dla instalacji kotła na
biomasę - pellet)
1) Węglowe
2) Inne

– 10 pkt
– 0 pkt

Kryterium II b – dotychczasowy sposób ogrzewania ciepłej wody użytkowej –
c.w.u. (dla kolektorów słonecznych + pomp ciepła)
1) Węglowe
2) Inne

– 10 pkt
– 0 pkt

Kryterium III – wielkość projektowanej instalacji (max liczba punktów -10 pkt):
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Kryterium będzie rozpatrywane odrębnie dla każdego rodzaju wnioskowanej instalacji
OZE.
Liczba pkt wyliczana będzie wg wzoru:

P = Mmin / Mw * 10
gdzie:
P – liczba przyznanych punktów
Mmin – instalacja o najniższej mocy spośród złożonych
wniosków
Mw – moc instalacji wnioskowanej przez mieszkańca
Kryterium IV – społeczno - ekonomiczne:
Przy kwalifikowaniu mieszkańca do udziału w projekcie oceniona zostanie sytuacja społeczno –
ekonomiczna gospodarstwa domowego. W przypadku spełnienia co najmniej jednego z
poniższych warunków społeczno – ekonomicznych wniosek otrzymuje 5 pkt.:
1) Gospodarstwa domowe, których członkowie w dniu złożenia wniosku przystąpienia do
projektu posiadają przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego albo
w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przystąpienia do projektu otrzymali
pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup w rozumieniu ustawy z 21
czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 966
z późn. zm.) oraz przepisów o pomocy społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
2) Gospodarstwa domowe, których członkami są osoby z niepełnosprawnością czyli osoby
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z
2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
3) Gospodarstwa domowe, których członkowie w dniu złożenia wniosku przystąpienia do
projektu posiadają przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia
28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.
1518 z późn. zm.).
4) Gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z
dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,
poz. 1518 z późn. zm.).
5) Gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny zastępcze w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.
U. z 2016r., poz. 575 z późn. zm.).
Na potwierdzenie spełniania co najmniej jednego z w/w kryteriów społeczno –
ekonomicznych, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć przynajmniej jeden z poniższych
dokumentów (kserokopię, a oryginał do wglądu):
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1. Dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego lub osób
otrzymujących pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup – decyzje
administracyjną przyznającą dodatek mieszkaniowy wraz z ryczałtem na zakup opału na
podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn. zm.) lub dodatek energetyczny na podstawie ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (teks jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1059
z późn. zm.) albo decyzję administracyjną przyznającą pomoc w postaci opału na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,
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 z dnia 28 listopada 2003 roku o
świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1518 z późn. zm.),
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 długoterminowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
wydane przez KRUS.
3. Dla osób posiadających prawo do świadczeń rodzinnych – decyzje administracyjną
przyznającą świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o
świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1518 z późn. zm.).
4. Dla rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci – decyzja administracyjna
przyznająca zasiłek rodzinny na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o
świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1518 z późn. zm.).
5. Dla rodzin zastępczych – postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.
Powyższe kryteria muszą pozostać spełnione również na dzień złożenia wniosku o
dofinansowanie i będą weryfikowane również na tym etapie.
Po zebraniu wszystkich wniosków przeprowadzona zostanie weryfikacja formalno – prawna
oraz merytoryczno - punktowa w efekcie której utworzona zostanie „Lista podstawowa
uczestników” i „Lista rezerwowa”.
Lista podstawowa – złożona zostanie z uczestników, którzy przeszli pozytywnie weryfikację
formalno - prawną i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji merytoryczno –
punktowej. Każdemu Uczestnikowi na podstawie danych z ankiety technicznej przydzielona
zostanie wstępnie moc zainstalowana wybranej instalacji OZE. Osoby umieszczone na liście
podstawowej uszeregowane zostaną w kolejności malejącej licząc od największej liczby
przyznanych punktów aż do wyczerpania limitu mocy zainstalowanej dostępnej dla
określonej kategorii OZE (energia słoneczna tj. kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne
– limit 2 MW mocy zainstalowanej; kotły na biomasę – limit 5 MW mocy zainstalowanej,
pompy ciepła – limit 5 MW mocy zainstalowanej).
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W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc zostanie wyczerpana, a występować będą osoby z
taką samą liczbą punktów, wówczas wśród tej grupy osób przeprowadzone zostanie
losowanie, które wyłoni osoby zakwalifikowane oraz osoby rezerwowe.
„Lista rezerwowa” złożona będzie z uczestników, którzy ze względu na przyznaną liczbę
punktów oraz ograniczenie wynikające z limitu mocy zainstalowanej nie zmieścili się na
Liście podstawowej.
„Dodatkowa lista rezerwowa” złożona będzie z uczestników, którzy złożyli wnioski po
wyznaczonym terminie składania wniosków.
W terminie 30 dni od ostatniego dnia składania Wniosków o którym mowa w pkt. IV.6 na
stronie internetowej gminy www.przeclaw.org umieszczona zostanie lista wniosków, które
znalazły się na „Liście podstawowej” zawierająca:
1.
2.
3.
4.
5.

Nadany nr ewidencyjny wniosku,
Nr ewidencyjny działki,
Wybraną instalację OZE,
Przyznaną moc zainstalowaną,
Przyznaną liczbę punktów.

W tym samym czasie opublikowana zostanie „Lista rezerwowa uczestników projektu” oraz
„Dodatkowa lista rezerwowa”.
Dodatkowym kryterium uczestnictwa w projekcie będzie pozytywny wynik weryfikacji
technicznej przeprowadzonej na etapie bezpośredniej inwentaryzacji stanu technicznego
budynku w miejscu planowanej realizacji zadania. Wynik weryfikacji technicznej jest
ostateczny. Dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany zostanie na
podstawie zweryfikowanych informacji podanych w ankiecie wstępnej doboru instalacji,
deklaracji udziału w projekcie oraz oceny w trakcie weryfikacji technicznej przeprowadzonej
w miejscu planowanej realizacji zadania. Koszt przeprowadzenia weryfikacji technicznej w
szacunkowej wysokości 80,00 zł netto/obiekt (98,40 zł brutto/obiekt) jest bezzwrotny i
pokrywa uczestnik projektu. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wynajęcia
specjalistycznej firmy, która przeprowadzi w/w weryfikację techniczną. Do pokrycia kosztów
weryfikacji technicznej zobowiązani będą tylko uczestnicy umieszczenia na „Liście
podstawowej”.
Osoby, które znalazły się na „Liście podstawowej” zobowiązane są w terminie do 7 dni
kalendarzowych wpłacić opłatę za Weryfikację techniczną obiektu i dostarczyć do Urzędu
Miejskiego w Przecławiu (pok. Nr 13C) dowód wpłaty za wykonaną weryfikacje techniczną.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją w udziale w
projekcie.
VI.
PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RPO WP NA LATA 2014 – 2020
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1.

Po uzyskaniu od Instytucji Zarządzającej Programem, jaką jest Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pozytywnej oceny i zakwalifikowaniem
projektu do dofinansowania, mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną
zobligowani do podpisania umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod
względem organizacyjnym i finansowym i do wniesienia wkładu własnego w kosztach
realizacji projektu.
Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie w umowie
i w określonej wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w
projekcie i rozwiązaniem umowy. Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu
poniesionych nakładów przez gminę Przecław.
2. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na „Listę podstawową uczestników projektu”,
zostaną zapisane na „Listę rezerwową” i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji
osób z „Listy podstawowej” lub ich wykluczenia z udziału w projekcie ze względu na brak
wpłaty lub z powodu braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub
posiadania zaległości podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec gminy
Przecław na dzień składania wniosku lub niespełnienia innych warunków określonych w
regulaminie.
3. Wybór wniosków z „Listy rezerwowej” realizowany będzie według uzyskanej punktacji, przy
założeniu, iż w pierwszej kolejności wybierany będzie wniosek spełniający kryteria wniosku
(rodzaj instalacji OZE, moc zainstalowana), który został usunięty z „Listy podstawowej”.
4. Uczestnicy, którzy wybrali instalacje paneli fotowoltaicznych zobowiązani są po zakończeniu
ich montażu do podpisania umowy z zakładem energetyczny.
VII.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia odwołania od decyzji związanej z przyznaniem
określonej liczby punktów i umieszczeniem poszczególnych wniosków na liście
rankingowej. Odwołanie przysługuje również od rodzaju przydzielonej instalacji OZE.
2. W terminie 7 dni od dnia opublikowania „Listy podstawowej” – Wnioskodawca może złożyć
w formie pisemnej odwołanie do Urzędu Miejskiego w Przecławiu.
3. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie, dane wnioskodawcy wraz z numerem
ewidencyjnym nadanym w dniu złożenia wniosku.
4. Wszystkie prawidłowo złożone odwołania zostaną rozpatrzone przez Komisję ds. wyboru
uczestników w Projekcie w terminie 14 dni od dnia wpływu odwołania.
5. W przypadku stwierdzenia zasadności odwołania, mieszkaniec zostanie umieszczony na
„Liście podstawowej” lub „Liście rezerwowej” uczestników zgodnie z Kryteriami wyboru
uczestników.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń. W przypadku niekompletnego /
błędnie wypełnionego wniosku lub niedołączenia wymaganych dokumentów uczestnik
zostanie wezwany do korekty, uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.
2. W związku z postanowieniami niniejszego Regulaminu uczestnicy nie mają prawa do
wysuwania roszczeń w stosunku do gminy Przecław w przypadku, gdy realizacja projektu
nie dojdzie do skutku z powodu nieuzyskania przez gminę Przecław dofinansowania w
ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.
3. Regulamin może ulec zmianie w szczególności w wyniku zmian w dokumentach
programowych RPO WP na lata 2014 – 2020, zmiany lub wprowadzenia nowych
wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP – szczególnie z zakresie kwalifikowania
wydatków oraz zmiany bądź wprowadzenia innych przepisów prawa mających
zastosowanie w procesie przygotowania i realizacji Projektu.
IX. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
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Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
2
3
4
5
6
7

- Ankiety wstępna doboru instalacji OZE ,
- Deklaracja udziału w projekcie,
– Oświadczenie dotyczące kryteriów rekrutacji,
– Projekt umowy użyczenia nieruchomości,
– Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowobudowanego,
– Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,
– Projekt umowy uczestnictwa w projekcie.

