Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pod nazwą
„Słoneczna Gmina Jasienica” Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynków indywidualnych na terenie Gminy
Jasienica planowanego do realizacji przez Gminę Jasienica
w ramach działania 4.1.2.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016-2020
1. Informacje ogólne
1) Poniższy regulamin określa podstawowe zasady partycypacji mieszkańców w projekcie Gminy
Jasienica dla zagwarantowania transparentnego i niedyskryminującego trybu akceptacji
wniosków.
2) Nabór dokumentów w skład których wchodzą deklarację uczestnictwa w projekcie prowadzony
jest w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji Projektu
obejmującego zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach działania 4.1.1
Regionalnego Programu Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2016 – 2020.
3) Projekt ma za zadanie rozwój odnawialnych źródeł energii w celu zwiększenia jakości
powietrza, zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz obniżenia kosztów energii
elektrycznej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jasienica.
4) Warunkiem realizacji przez Gminę Jasienica projektu jest uzyskanie dofinansowania ze
środków RPO WŚL na latach 2016 – 2020.
5) Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.
Wysokość dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych (kosztów netto).
Wkład własny mieszkańców wyniesie 15% kosztów netto oraz podatek VAT, tj. 8%
w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji
urządzeń: np. na gruncie lub budynku gospodarczym.
6) Realizacja projektu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gminy przez Urząd
Marszałkowski planowana jest na lata 2018 – 2020.
7) Przez okres nie krótszy niż okres trwałości Projektu systemy fotowoltaiczne stanowić będą
własność Gminy. W tym czasie ww. systemy będą użyczone właścicielom nieruchomości/
współwłaścicielom. Wraz z upływem tego okresu zostaną one przekazane uczestnikom projektu
na własność zgodnie z trybem i przepisami prawa.
8) Zamontowane w wyniku realizacji projektu systemy fotowoltaiczne traktowane są jako
instalacje prosumenckie. Wyprodukowana w wyniku działania tych instalacji energia powinna
być zużywana przede wszystkim na potrzeby uczestniczących w projekcie gospodarstw
domowych, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.
2. Termin i miejsce składania wniosku
1) Nabór wniosków od mieszkańców prowadzony będzie od daty umieszczenia wniosków na
stronie internetowej Gminy do 21 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Jasienica, w pokoju nr 3 w
godz. 8:00 do 15:15 oraz w Gminnym Ośrodku Kultury „Drzewiarz” podczas spotkań
informacyjnych dotyczących projektu Słoneczna Gmina Jasienica w dniach 9 i 13 marca
w godz. 9 – 15.
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3. Kryteria przystąpienia do projektu
Kryteria formalne
1) Nieruchomość będąca w posiadaniu osoby fizycznej przystępującej do programu musi być
zlokalizowana na terenie gminy Jasienica.
2) Uregulowany stan prawny nieruchomości.
3) W przypadku nowobudowanego budynku, w którym zostanie przeprowadzona inwestycja
zostanie on zasiedlony nie później niż do 31 grudnia 2017.
4) Mieszkaniec gminy przystępując do Projektu wyraża tym samym zgodę na ocenę techniczną
budynku przez specjalistyczną firmę.
Kryteria techniczne
1) Systemy fotowoltaiczne nie mogą być montowane na dachach pokrytych eternitem.
2) Moc przyłączeniowa systemów fotowoltaicznych nie może być większa od mocy
przyłączeniowej instalacji elektrycznej budynku.
3) W procedurze akceptacji deklaracji preferowana będzie możliwość instalacji na połaciach
dachowych o orientacji południowej.
4. Procedura naboru wniosków
1) Kompletne deklaracje wraz z ankietami od zainteresowanych osób fizycznych, spełniających
warunki zawarte w Kryteriach przystąpienia do projektu, będą służyły wyłącznie do celów
dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych.
2) Złożony wniosek zostanie zarejestrowany, a składający otrzyma potwierdzenie przyjęcia
wniosku oraz numer ewidencyjny. Będzie on stanowił pomoc w identyfikacji
beneficjenta w kolejnych, potencjalnych etapach realizacji projektu.
3) Składający deklaracje, którzy spełnią formalne oraz techniczne wymagania, zostaną
zakwalifikowani do projektu.
4) W przypadku większej liczby zgłoszeń niż planowana liczba instalacji, wyłonienie osób
zakwalifikowanych do projektu odbędzie się drogą losowania publicznego w terminie
ogłoszonym przez Gminę.
5) Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana na stronach Urzędu Gminy
po zakończeniu naboru deklaracji.
6) Osoby fizyczne, zakwalifikowane do realizacji projektu zostaną poinformowane o dalszych
czynnościach.

5. Procedura czynności wykonywanych po otrzymaniu dofinasowania
1) Po uzyskaniu od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach - Instytucji
Zarządzającej Programem, pozytywnej oceny i skierowaniu Projektu do dofinansowania,
Mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną poproszeni o:
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- zgłoszenie się do Urzędu Gminy wraz z dowodem osobistym i aktualnym wypisem z
rejestru gruntów dotyczącym działki, na której zlokalizowany jest budynek
mieszkalny lub wydrukiem z elektronicznej ewidencji ksiąg wieczystych dla danej
nieruchomości,
- podpisanie umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod
względem organizacyjnym i finansowym i do wniesienia udziału własnego w
kosztach realizacji Projektu.
2) Uczestnicy projektu zobowiązani są, do podpisania umowy z zakładem energetycznym po
zakończeniu montażu.

6. Załączniki do regulaminu

1) Ankieta – deklaracja udziału w Projekcie.
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