ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.311.2020
WÓJTA GMINY GORZYCE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORG.0050.307.2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu
naboru uzupełniającego w ramach projektu "Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w Budynkach
mieszkalnych" realizowanego przez Gminę Gorzyce w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z realizacją operacji w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w Regulaminie naboru uzupełniającego w ramach projektu „Łączy
nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych", stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr
ORG.0050.307.2020, wprowadza się następujące zmiany: w rozdziale II pkt 1 dodać zdanie drugie o treści: ”
Dodatkowy nabór wniosków w zakresie dotyczącym pomp ciepła do C.W.U. przeprowadzony zostanie
w dniach 25-29 czerwca 2020 r. (dotyczy przewidywanej liczby pomp - 2 szt.),
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk
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Załącznik do Zarządzenia nr ORG.0050.311.2020
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 24.06.2020 r.

REGULAMIN NABORU UZUPEŁNIAJCEGO
W RAMACH PROJEKTU „ŁĄCZY NAS ENERGIA. MONTAŻ INSTALACJI OZE
W BUDYNKACH MIESZKLANYCH”
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

Mieszkaniec – wnioskodawca, osoba fizyczna będąca właścicielem / współwłaścicielem /
użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie Gminy Gorzyce, na której
zamontowana będzie instalacja odnawialnego źródła energii – ostateczny odbiorca wsparcia /
beneficjent końcowy Projektu / uczestnik Projektu.
Gospodarstwo domowe – zespół osób (spokrewnionych lub niespokrewnionych) wspólnie
zamieszkujących i utrzymujących się. Osoba mieszkająca samotnie lub mieszkająca z innymi
osobami, ale utrzymująca się oddzielnie tworzy odrębne – jednoosobowe – gospodarstwo
domowe.
Budynek mieszkalny – rozumie się przez to budynek przeznaczony na mieszkanie mający postać:
1) budynku wielorodzinnego, zawierającego 2 lub więcej mieszkań;
2) budynku jednorodzinnego;
3) budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej.
Budynek niemieszkalny – budynek gospodarczy, garaż wolnostojący, altana ogrodowa, budynek
inwentarski, który jest posadowiony na posesji Mieszkańca.
Instalacja odnawialnego źródła energii (OZE) – rozumie się przez to określenie dla instalacji
pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej (C.W.U.).
Pompa ciepła do C.W.U. – to urządzenie produkujące energię cieplną do produkcji ciepłej wody
użytkowej, dla którego źródłem ciepła jest otaczające powietrze oraz energia elektryczna.
Umowa uczestnictwa w projekcie – to umowa użyczenia nieruchomości wraz z deklaracją
Mieszkańca o przystąpieniu do realizacji Projektu parasolowego, sporządzona w formie
pisemnej, określająca prawa i obowiązki związane z realizacją Projektu.
Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – (Deklaracja) deklaracja Wnioskodawcy o przystąpieniu
do realizacji Projektu parasolowego, złożona w formie pisemnej, określająca podstawowe prawa
i obowiązki związane z realizacją Projektu.
Dokumentacja aplikacyjna – komplet dokumentów składany przez Mieszkańca w ramach
Naboru bądź Naboru uzupełniającego w celu wzięcia udziału w Projekcie.
Regulamin naboru uzupełniającego – niniejszy Regulamin określający zasady udziału
w Projekcie uczestników wyłonionych w ramach Naboru uzupełniającego.
Projekt – to przedsięwzięcie pt. „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach
mieszkalnych”, realizowane wspólnie przez Gminę Kornowac, Gminę Gorzyce, Gminę Lubomia
oraz Miasto Piekary Śląskie.
Trwałość Projektu – to okres, kiedy Beneficjent ostateczny Projektu jest zobowiązany
do utrzymania instalacji odnawialnego źródła energii wykonanej w ramach Projektu
w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca lokalizacji
instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji Projektu
przez Gminę Gorzyce, rozumianej jako data dokonania płatności końcowej przez
InstytucjęZarządzającą. Mieszkaniec zostanie poinformowany o dacie zakończenia okresu
trwałości Projektu.
Nabór uzupełniający – proces przyjmowania od mieszkańców Deklaracji uczestnictwa
w Projekcie prowadzony przez Gminę Gorzyce w celu uzupełnienia listy Beneficjentów
ostatecznych Projektu pn. „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach
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mieszkalnych”, realizowanego wspólnie przez Gminę Kornowac, Gminę Gorzyce, Gminę Lubomia
oraz Miasto Piekary Śląskie w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii, objętego
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad uczestnictwa w Projekcie
pn.„Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” oraz utworzenie listy
uzupełniającej Beneficjentów ostatecznych Projektu.
Nabór wniosków o objęcie gospodarstwa domowego Projektem parasolowym, zwany w dalszej
części wnioskiem, będzie prowadzony w zakresie: dostawy, montażu, uruchomienia
i konfiguracji pompy ciepła do C.W.U.
Instalacje te będą produkowały energię cieplną tylko i wyłącznie na własne potrzeby
gospodarstwa domowego i codziennego użytku.
Pompa ciepła do C.W.U. zostanie wpięta do istniejącej instalacji wewnętrznej budynku służącej
do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Projekt będzie realizowany przez Gminę Gorzyce w ramach Projektu partnerskiego, wspólnie
z Gminą Kornowac, Gminą Lubomia oraz Miastem Piekary Śląskie.
Realizacja Projektu została zaplanowana na okres II kwartał 2020 r. – IV kwartał 2021 r.
Energia cieplna wytworzona z zamontowanych instalacji odnawialnego źródła energii musi być
zużywana
na
potrzeby
własne
gospodarstw
domowych
uczestniczących
w projekcie. Wytworzona energia nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności
rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki.
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej
lub rolniczej w budynku, który został uwzględniony w projekcie.
Montaż pompy nie dotyczy budynków będących w trakcie budowy, a więc nie oddanych do
użytkowania przed dniem złożenia dokumentacji w ramach Naboru uzupełniającego.
Wszystkie zamontowane w ramach realizacji Projektu instalacje przez tzw. okres trwałości,
a więc okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia finansowej realizacji Projektu przez
Gminę Gorzyce, rozumianej jako data dokonania płatności końcowej przez Instytucję
Zarządzającą stanowić będą własność Gminy Gorzyce i przez ten czas zostaną użyczone do
bezpłatnego użytkowania właścicielom / współwłaścicielom / użytkownikom wieczystym
nieruchomości. Po tym okresie zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom nieruchomości
na własność.
Wnioskodawca może ubiegać się o włączenie do Projektu tylko jednego budynku mieszkalnego –
na jeden budynek mieszkalny przysługuje wyłącznie jedna instalacja odnawialnego źródła
energii.
Koszty ubezpieczenia oraz wymaganych gwarancją serwisów, przez cały okres trwałości Projektu
będą ponoszone przez Gminę Gorzyce.
Wszelkie koszty napraw instalacji wynikające ze złego użytkowania będą ponoszone w pełni,
w trybie natychmiastowym przez Mieszkańca.
Wkład własny mieszkańców wyniesie 15% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto) oraz
podatek VAT od całej wartości urządzeń i kosztów wykonania instalacji odnawialnego źródła
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energii. W przypadku wystąpienia w projekcie kosztów niekwalifikowalnych uczestnik pokrywa
również te koszty.
14. Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany Projektu i jest w pełni pokrywany przez
Mieszkańca.
15. Każda instalacja odnawialnego źródła energii będzie wyposażona w licznik energii cieplnej.
W okresie trwałości Projektu Mieszkaniec zobowiązuje się do przekazywania do Gminy
informacji o aktualnym stanie licznika na wezwanie Gminy lub do umożliwienia
przedstawicielowi Gminy dostępu do instalacji w celu sprawdzenia stanu licznika. Zastrzega się
możliwość zdalnego odczytu stanu licznika.
16. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów
netto).
17. Liczba Mieszkańców zakwalifikowanych do Projektu w ramach Naboru uzupełniającego jest
ograniczona. Deklaracje uczestnictwa w Projekcie będą podlegać ocenie i weryfikacji zgodnie
z zapisami „Procedury wyboru Uczestników”.
18. Gmina będzie rozpatrywać wyłącznie wnioski kompletne.
19. Wniosek niekompletny lub złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia, o czym Gmina nie
będzie informowała.
20. Gmina Gorzyce dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
wynikających z postanowień Regulaminu Konkursu, Wytycznych, Dokumentów Programowych
oraz innych aktów prawnych dotyczących przedmiotowego zakresu.
II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Nabór wniosków prowadzony będzie w Gminie Gorzyce w terminie od 18 czerwca do 22 czerwca
w Urzędzie Gminy Gorzyce (ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce), w godzinach pracy.
Dodatkowy nabór wniosków w zakresie dotyczącym pomp ciepła do C.W.U prowadzony będzie
w Gminie Gorzyce w terminie od 25 czerwca do 29 czerwca w Urzędzie Gminy Gorzyce
(ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce- dotyczy przewidywanej liczby pomp -2 szt.),
Komplet składanych dokumentów aplikacyjnych powinien zostać:
1) spięty w jeden plik,
2) opatrzony podpisem właściciela / współwłaścicieli / użytkownika wieczystego /
pełnomocnika uczestników
3) dostarczony w terminie naboru do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Gorzyce
ul. Kościelna 15.
Złożona przez Mieszkańca Dokumentacja aplikacyjna zostanie zarejestrowana przez Gminę,
a składający otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentacji aplikacyjnej w Projekcie wraz
z nadanym numerem.
Gmina zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu składania wniosków, określonego w pkt. II.1.
O fakcie wydłużenia terminu składania wniosków Uczestnicy zostaną poinformowani przez
stronę internetową Gminy.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy.
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7. W przypadku podpisywania dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo
(oryginał).
8. Wnioskodawca, który złożył wymagane dokumenty może zostać wezwany do weryfikacji
przedstawionych danych i okazania dokumentów.
III. UCZESTNICY PROJEKTU
Uczestnikiem Projektu może zostać:
1. Osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym
nieruchomości / budynku mieszkalnego na terenie Gminy Gorzyce (co potwierdzi weryfikacja
księgi wieczystej, a w przypadku rozbieżności między aktualnym stanem prawnym a danymi w
księdze wieczystej przedłożone przez uczestnika dokumenty, np. akt notarialny bądź inny
dokument potwierdzający nabycie własności), na którym zamontowana zostanie instalacja
odnawialnego źródła energii oraz gdzie efekty realizacji Projektu wykorzystywane będą
wyłącznie na własne potrzeby gospodarstwa domowego.
2. W przypadku współwłasności nieruchomości / budynku mieszkalnego wszyscy współwłaściciele
muszą podpisać Deklarację uczestnictwa w Projekcie lub na etapie składania wniosku upoważnić
jedną osobę do reprezentowania wszystkich współwłaścicieli w całym procesie realizacji
Projektu oraz wyrazić zgodę na przeprowadzenie prac objętych Projektem.
3. Uczestnikiem Projektu może być osoba nie posiadająca zaległych zobowiązań finansowych
z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Gorzyce na dzień
składania wniosku.
4. Do Projektu może zostać zgłoszony budynek mieszkalny, w którym zamieszkują osoby
prowadzące działalność gospodarczą, ale nie może być w nim prowadzona działalność
gospodarcza. Dopuszcza się złożenie tylko jednej ankiety dotyczącej wyboru technologii do
umowy uczestnictwa w projekcie na jeden budynek mieszkalny.
5. Dopuszcza się złożenie tylko jednej ankiety dotyczącej wyboru technologii do Deklaracji
uczestnictwa w Projekcie na jeden budynek mieszkalny.
6. Mieszkaniec, który zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiązuje się do
współpracy z Urzędem Gminy Gorzyce, udzielania wszelkich informacji, przedkładania
wymaganych dokumentów oraz dostępu do nieruchomości.
7. W przypadku sprzedaży budynku, która miała miejsce po terminie Naboru uzupełniającego
prawa i obowiązki wynikające ze złożonych dokumentów przechodzą na nowego właściciela.
8. Realizacja projektu wymaga przetwarzania danych osobowych Wnioskodawców, Uczestników
Projektu i ich pełnomocników.
9. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 8 będą przetwarzane z poszanowaniem przepisów
o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych nr 2016/679 (zwane dalej RODO).
10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszą umową, jest Wójt
Gminy Gorzyce z siedzibą w Urzędzie Gminy Gorzyce przy ulicy Kościelnej 15, 44-350 Gorzyce.
11. Gmina będzie przetwarzać dane osobowe osób wskazanych w ust. 8 w celu:
1) RODO, w związku z postanowieniami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
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2020 oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy, realizacji zadania w interesie publicznym,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
2) podjęcia działań niezbędny do zawarcia oraz realizacji umowy z Uczestnikiem Projektu,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np. w sytuacji postępowania sądowego
lub postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e i f RODO.
12. Z poszanowaniem poufnego charakteru danych osobowych Uczestnika Projektu, w tym stosując
mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość
przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane:
1) podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi
pocztowemu lub kurierowi, bądź podmiotowi przetwarzającemu, któremu powierzono
dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów
w Urzędzie Gminy Gorzyce;
2) podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu, w tym w szczególności odpowiedzialnym
za dostawy, montaż, uruchomienie i konfigurację pompy ciepła do C.W.U.;
3) firmie doradczej - Planergia Sp. z o.o. w zakresie działań doradczych prowadzonych
w związku z Projektem,
13. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 8 mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym
badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej,
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej;
14. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 8 mogą zostać przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa Śląskiego - Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020;
15. W zakresie stanowiącym informację publiczną dane osobowe osób wskazanych w ust. 8 będą
ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu Gminy
Gorzyce.
16. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 8 będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do realizacji celów, o których mowa w pkt d. Po zrealizowaniu tych celów dane osobowe będą
przechowywane w celach archiwalnych przez 25 lat, a następnie przekazane do Archiwum
Państwowego – zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres
przechowywania może ulec zmianie w związku ze zmianami przepisów prawa.
17. Osoby wskazane w ust. 8 mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania
ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym,
usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania.
Ponadto Uczestnik Projektu ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli są one
przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody. W celu skorzystania z ww.
należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
18. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO,
ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych.
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19. Osobom wskazanym w ust. 8 przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, iż przepisy RODO zostały naruszone.

IV. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE MIESZKAŃCA
DO PROJEKTU
1. Kompletny wniosek o przystąpienie do Projektu składa się z:
1) Ankiety
2) Podpisanej przez mieszkańca Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
2. Wszystkie dokumenty należy czytelnie wypełnić (wszystkie pola), podpisać przez właściciela lub
wszystkich współwłaścicieli lub użytkownika wieczystego.
3. Spośród kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych zostanie
wyłoniona Lista uzupełniająca uczestników Projektu.
4. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na Listę uzupełniającą uczestników Projektu zostaną
zapisane na listę rezerwową. Mieszkańcy z listy rezerwowej wezmą udział w projekcie
w przypadku:
1) Pojawienia się oszczędności w środkach przewidzianych na realizację Projektu, które pozwolą
na poszerzenie Listy uzupełniającej;
2) Gdy środki przewidziane na realizację Projektu pozwolą na poszerzenie listy osób
zakwalifikowanych do udziału w Projekcie;
3) Rezygnacji wykluczenia Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
5. Lista podstawowa Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie
internetowej Gminy.
6. W przypadku rezygnacji Uczestnika wpisanego na listę podstawową wybór Mieszkańców z listy
rezerwowej dokonywany będzie według kolejności.
7. Wnioskodawca zostaje wykluczony z Projektu w przypadku, gdy nie podejmuje kontaktu z Gminą
w celu realizacji Projektu. Za taką sytuację w szczególności należy uznać:
1) niestawienie się na jednokrotne wezwanie Gminy i brak podjęcia z Gminą kontaktu, w tym
niepodjęcie korespondencji doręczonej zgodnie z zapisami Kodeksu postępowania
administracyjnego na adres wskazany przez Mieszkańca w dokumentacji złożonej w ramach
Naboru,
2) Niepodpisanie Umowy uczestnictwa w Projekcie w terminie 7 dni od daty doręczenia
dokumentów na adres wskazany przez Mieszkańca w dokumentacji złożonej w ramach
Naboru uzupełniającego lub wezwania do ich podpisania w Urzędzie Gminy.
V. INFORMACJE FINANSOWE
1.

Mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w wysokości 15% kosztów
kwalifikowanych, które obejmują m. in. Projekt instalacji odnawialnego źródła energii ( pompy
ciepła do C.W.U.), dostawę, montaż materiałów i urządzeń instalacji, odbiór oraz nadzór
techniczny,
zarządzanie
Projektem
i
uruchomienie
instalacji,

6
Id: D68C17AB-0FBC-4C27-A558-E874724E5EF1. Przyjęty

Strona 6

REGULAMIN NABORU UZUPEŁNIAJCEGO
W RAMACH PROJEKTU „ŁĄCZY NAS ENERGIA. MONTAŻ INSTALACJI OZE
W BUDYNKACH MIESZKLANYCH”
a także 100% wszelkich kosztów niekwalifikowanych, które mogą wystąpić w trakcie montażu
i później (np. koszty modernizacji istniejącej instalacji, lub też inne niestandardowe rozwiązania
proponowane przez Mieszkańca, koszty przeglądów, itp.)
2. Koszt podatku VAT stanowi koszt niekwalifikowany i jest w pełni pokrywany przez Mieszkańca.
Stawka podatku VAT wnosi 8%.
3. Ostateczna wysokość kosztów ponoszonych przez Mieszkańca zostanie podana Mieszkańcom
uczestniczącym w Projekcie po wyłonieniu przez Gminę wykonawcy instalacji w drodze
postępowania przetargowego.
4. Wkład własny Mieszkaniec zobowiązany jest uiścić w terminie 14 dni od otrzymania wezwania
przez Gminę, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu na konto Gminy Gorzyce.
5. Brak wpłaty wkładu własnego w wyznaczonym terminie będzie uznany za rezygnację z udziału
w Projekcie i będzie skutkowało wykreśleniem Mieszkańca z listy uczestników Projektu.
VI. PROCEDURA WYBORU UCZESTNIKÓW

Weryfikacja złożonych Deklaracji uczestnictwa w Projekcie odbywać się będzie w oparciu o:
A) Kryteria formalno-prawne tj:
1. Wnioskodawcą jest osoba/-y fizyczna/-e będąca właścicielem/ współwłaścicielem/użytkownikiem
wieczystym nieruchomości położonej na terenie Gminy Gorzyce, na której zamontowana będzie
instalacja odnawialnego źródła energii.
2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie oraz inne dokumenty złożone w ramach Naboru
uzupełniającego podpisane są przez właściciela / współwłaścicieli / użytkowników wieczystych
nieruchomości / budynku mieszkalnego (w przypadku nieobecności właściciela lub współwłaściciela
należy do umowy dołączyć pisemne pełnomocnictwo).
4.Brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy na dzień
składania Dokumentacji aplikacyjnej.
5. Nie dopuszcza się możliwości ubiegania się o włączenie do Projektu w zakresie montażu instalacji,
która jest już zainstalowana w budynku mieszkalnym,
6. Kwalifikacja ostatecznych odbiorców nastąpi na podstawie informacji zapisanych w Deklaracji,
dołączonych do Deklaracji dokumentów oraz baz danych, którymi Gmina dysponuje bądź posiada
dostęp do baz danych innych instytucji.
B) Losowanie:
1. Wnioskodawcy, którzy spełnią kryteria formalno-prawne, zostaną przyporządkowani do miejsc
na liście rankingowej w drodze losowania.
2. Losowane będą numery ewidencyjne przyporządkowane Wnioskodawcom w momencie
składania Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
3. Numery losowane będą kolejno, począwszy od pierwszego miejsca na liście rankingowej, aż do
wyczerpania numerów odpowiadających liczbie złożonych i pozytywnie zweryfikowanych pod
względem formalnym Deklaracji.
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4. Losowanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Gorzyce nie później niż 30 dni od zakończenia Naboru
uzupełniającego. Informacja o terminie losowania zostanie zamieszczona na stronie Internetowej
Gminy Gorzyce.
5. Nadzór nad przebiegiem losowania sprawowały będą następujące osoby:
1) Przedstawiciel Urzędu Gminy Gorzyce (1 osoba),
2) Radca Prawny Urzędu Gminy Gorzyce (1 osoba),
3) Przedstawiciel Rady Urzędu Gminy Gorzyce (1 osoba).
6.

7.

8.
9.

które po zakończeniu losowania protokolarnie potwierdzą prawidłowość jego przebiegu.
Po zakończeniu losowania, na stronie internetowej Gminy Gorzyce zostanie opublikowana lista
rankingowa z podziałem na Listę Wnioskodawców wybranych do udziału w Projekcie w drodze
losowania oraz Listę rezerwową, na której znajdą się wyłącznie numery ewidencyjne
przyporządkowane Wnioskodawcom na etapie składania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie
w kolejności ich wylosowania.
Lista rankingowa zostanie sporządzona z podziałem na technologie niezbędne do uzupełnienia
pełnego składu Uczestników Projektu uwzględniając:
1) przewidywana liczba pomp ciepła do c.w.u. – 2 szt.
Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie od procedur wyboru uczestników Projektu.
Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
VII. WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. Podpisanie Umowy uczestnictwa w Projekcie uwzględniającej nieodpłatne użyczenie
nieruchomości do celów realizowanego Projektu na okres jego realizacji oraz trwałości Projektu.
2. Przygotowanie nieruchomości do montażu pompy ciepła do C.W.U. zgodnie z zaleceniami
przekazanymi przez Wykonawcę.
3. Zapewnienie instalacji odnawialnego źródła niezbędnych warunków do prawidłowego
funkcjonowania zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wytycznymi zamieszczonymi w instrukcji
obsługi, dokumentacji technicznej oraz Umowie, przede wszystkim prawidłową eksploatację
urządzeń.
4. Niezwłoczne (tj. nie później niż w przeciągu 3 dni roboczych) zgłaszanie do Gminy / Wykonawcy
(na piśmie) wszelkich przypadków uszkodzenia instalacji, jej wadliwego funkcjonowania,
uszkodzenia, zniszczenia oraz wszelkich okoliczności związanych ze wskazanymi okolicznościami.
5. Udostępnienie na każde wezwanie Gminy, Wykonawcy bądź innego podmiotu działającego
w ramach Projektu, dostępu do instalacji w celu kontroli, weryfikacji, przeglądów, serwisu,
napraw, monitoringu instalacji.
6. Niepodejmowanie czynności mogących modyfikować, przeprojektowywać, przebudowywać,
przerabiać lub dokonywać zmian konstrukcyjnych zamontowanych urządzeń pod karą grzywny.
7. Instalacja odnawialnego źródła energii przez okres trwałości Projektu (okres 5 lat od dnia
zakończenia finansowej realizacji Projektu przez Gminę Gorzyce, rozumianej jako data dokonania
płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą) stanowić będzie własność Gminy. W związku z
tym faktem Mieszkaniec zobowiązuje się, aby przez ten okres majątek Gminy znajdował się w
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stanie niepogorszonym. W szczególności podejmie konieczne działania mające na celu ochronę
przedmiotowej instalacji przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą przez osoby trzecie
bądź utratą w wyniku działań sił natury.
8. Po upływie okresu trwałości Projektu właścicielem instalacji będzie Uczestnik z zastrzeżeniem pkt
14 sekcji 1.
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Nr ewidencyjny deklaracji:

……………………………………………….
Miejscowość i data

(wypełnia Urząd)

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
„Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”

Ja, niżej podpisany/a* ………………………………………........………………………..….…………………. zamieszkały/a
pod adresem: ………………………………………….......……………………………………….………, legitymujący/a się dowodem
osobistym seria/nr …….............…..…..……….. wydanym przez …………………………………….………………..…….., nr PESEL:
……………………………… deklaruję uczestnictwo w projekcie pn.: „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE
w budynkach mieszkalnych” planowanym do realizacji przez Gminę Gorzyce w ramach działania 4.1 RPO
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Niniejszym oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym*
nieruchomości położonej w miejscowości ………………………… nr ewidencyjny działki: ............................ obręb:
....................... dla której własność poświadczona jest na podstawie księgi wieczystej / aktu własności /
postanowienia Sądu / inne, tj.(nazwa i nr dokumentu) ....................................................................................
i mam prawo do dysponowania powyższą nieruchomością umożliwiając zarówno instalację jak i eksploatację
przynajmniej do końca roku 2026 zadeklarowanego poniżej odnawialnego źródła energii.
Zgodnie z powyższym, oświadczam, że jestem zainteresowany/a uczestnictwem w Projekcie
i montażem**:
□ pompy ciepła do CWU (kompaktowa powietrzna pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody
użytkowej o mocy do 3kW).
Ponadto oświadczam, że:


Nie posiadam zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy
Gorzyce.



liczba mieszkańców budynku wynosi:…………osób,



w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza obejmująca wykorzystanie energii
cieplnej, oraz że przedmiotowa instalacja OZE będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele
mieszkaniowe,



adres budynku jest/nie* jest miejscem administracyjnej rejestracji działalności gospodarczej,



w przypadku otrzymania dofinansowania przekażę prawo dysponowania niezbędną częścią ww.
nieruchomości Gminie Gorzyce na okres 5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji Projektu przez
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Gminę Gorzyce (wielkość przekazywanej nieruchomości będzie zależna od wymogów technicznych
wybranej instalacji).


Wyrażam zgodę

na

montaż

i

utrzymywanie

w

powyższej

nieruchomości,

przez

okres

5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji Projektu, rozumianej jako data dokonania płatności
końcowej przez Instytucję Zarządzającą, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego oznaczenia
o sfinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 – 2020.


Deklaruję przystąpienie do projektu i pokrycie wkładu własnego w wysokości:
o

15% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto) instalacji,

o

podatku VAT (wg. stawki 8%) od całej wartości urządzeń i kosztów wykonania instalacji
odnawialnego źródła energii w budynku objętym Projektem, wskazanym powyżej.

o

100% ewentualnych kosztów niekwalifikowanych, które mogą wystąpić w związku
z wykonaniem instalacji odnawialnego źródła energii w budynku objętym Projektem,
wskazanym powyżej.

a także przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wysokość mojej partycypacji w kosztach zostanie
ustalona po wyłonieniu wykonawcy zadania inwestycyjnego i przeprowadzeniu przez wykonawcę wizji
lokalnej w budynku objętym Projektem.


Deklaruję zobowiązanie do niezwłocznego podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie z Gminą
Gorzyce, która reguluje warunki uczestnictwa w w.w. projekcie oraz zasady użyczenia nieruchomości.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
przygotowania oraz realizacji Projektu. Dane osobowe będą przetwarzane z poszanowaniem przepisów
o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych nr 2016/679 (RODO), zgodnie ze szczegółowymi zapisami Sekcji III, ust. 8 – 19 Regulaminu.

…………………………………………………….….
(data i czytelny podpis właściciela/ współwłaściciela)
Załączniki:
1.
*

Ankieta dotycząca instalacji.

niepotrzebne skreślić

**

zaznaczyć wybraną technologię lub wybrane technologie krzyżykiem
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ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GORZYCE
ANKIETA – POMPA CIEPŁA DO CWU
(kompaktowa powietrzna pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej o mocy do 3kW)

Imię i nazwiskoWnioskodawcy/ów…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Adres miejsca montażu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyżej)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu……………………………………………………………………………….…Adres e-mail……………………………………………………………………………………………..........









Typ budynku

Rodzaj obiektu

Stan budynku

Mieszkalny
Gospodarczy
Mieszany
Wolnostojący
Bliźniak
Zabudowa szeregowy
Istniejący
W budowie

Rok budowy budynku

………………………………………… r.

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego

………………………….. m

Obecny sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku



Proponowane miejsce montażu pompy ciepła
Typowapompa ciepła ma 150 cm wysokości, 80 cm szerokości

Wymiary wejścia do pomieszczenia










2

Centralne ogrzewane (kocioł do ogrzewania grzeje również
wodę)
Terma elektryczna
Bojler
Ogrzewacz przepływowy
Inny:…………………..
Kotłownia
Piwnica
Garaż
Inne:……………………..

W celu określenia możliwości wniesienia urządzeń

……………… cm x …………… cm

Dostępna powierzchnia w proponowanym miejscu montażu, wraz z
wysokością pomieszczenia

…………………..m i …………….. m wysokości

Średnie zużycie ciepłej wody użytkowej
Średnie roczne zużycie energii elektrycznej gospodarstwa
domowego

2

3

………………….. litrów/dzień lub …………….. m miesięcznie
………………………………….. kWh

Czy w budynku zainstalowany jest zasobnik ciepłej wody (bojler)




Tak, o pojemności …… litrów
Nie

Czy zasobnik podłączony jest do kotła (źródła ciepła)




Tak
Nie

Czy w proponowanym pomieszczeniu do montażu instalacji pompy
ciepła znajdują się:




Instalacja centralnego ogrzewania
Doprowadzenie zimnej wody

Czy proponowane pomieszczenie do montażu instalacji pompy
ciepła ma styczność ze ścianą zewnętrzną budynku




Tak
Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z przystąpieniem do projektu.
Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

……………………………………..
Miejscowość, data
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