REGULAMIN
Naboru Uczestników Projektu pn. „Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł
Energii w Gminie Dzierzkowice – etap 2”
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:





RPO WL 2014 – 2020 – rozumie się jako Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata 2014 – 2020.



Wydatki kwalifikowane – każdy poniesiony wydatek oraz koszt uznawany za kwalifikowany i
spełniający kryteria zgodnie z zapisami zawartymi w Wytycznych w zakresie wykorzystania











środków pomocy technicznej na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.


Wydatki niekwalifikowane – wszelkie poniesione koszty i wydatki, które nie są uznawane za
kwalifikowane według w.w. wymagań. Za koszt niekwalifikowany uznaje się m.in. podatek
VAT, koszty przebudowy, remont dachu, przebudowa wewnętrznej instalacji budynku,
budowa nowej instalacji odgromowej oraz remont istniejącej instalacji odgromowej.



Projekt – należy rozumieć przez to projekt pn. . „Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł
Energii w Gminie Dzierzkowice – etap 2” , polegający na zakupie i montażu instalacji z
zakresu odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych.



OZE – odnawialne źródła energii, przez które należy rozumieć odnawialne, niekopalne źródła
energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię
aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal,
prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego
oraz z biopłynów.
Instalacja OZE – należy rozumieć instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy



zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej
o napięciu znamionowym niższym niż 110kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu
nie większej niż 150kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż
50kW.










Instalacja fotowoltaiczna – instalacja służąca do pozyskiwania energii elektrycznej z
energii promieniowania słonecznego, wykorzystanej na potrzeby własne budynku
mieszkalnego.



Instalacja solarna – instalacja służąca do pozyskiwania ciepłej wody użytkowej z
energii promieniowania słonecznego, wykorzystywana na potrzeby własne budynku
mieszkalnego.







Instalacja kotła na biomasę – instalacja wykorzystująca kotły zasilane biomasą do
przygotowywania czynnika obiegu grzewczego w budynku mieszkalnym.
c.o. – rozumie się instalację centralnego ogrzewania w budynku.
c.w.u. – rozumie się instalację ciepłej wody użytkowej w budynku.
Okres trwałości Projektu – należy rozumieć jako czas, w którym uczestnik zobowiązany jest
do utrzymania instalacji OZE wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie
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technicznym, tj. bez zmiany miejsca instalacji oraz bez zmiany jej przeznaczenia, przez okres 5
lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Gminę Dzierzkowice – od dnia zatwierdzenia
końcowego wniosku o płatność.





Lista podstawowa – lista wnioskodawców po pozytywnej kwalifikacji, mieszczących się w
limitach określonych na dany rok realizacji.



Lista rezerwowa – lista pozostałych pozytywnie zakwalifikowanych wnioskodawców, którzy
nie zostali ujęci na liście podstawowej.
OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego (dostawca energii).



I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zważając na wymagania stawiane przez Instytucję Zarządzającą RPO WL 2014 – 2020, Gmina
Dzierzkowice podejmuje się działania mającego na celu przygotowanie wniosku aplikacyjnego
o dofinansowanie Projektu, realizowanego w ramach działania 4.1. Wsparcie wykorzystania
OZE.
2. Nabór uczestników prowadzony jest przez Gminę Dzierzkowice w celu przygotowania
wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji z zakresu
odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, objętego
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
3. Uczestnikami Projektu mogą być:








osoby fizyczne, będące Właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z
nadanym numerem ewidencyjnym, zamieszkali na terenie Gminy Dzierzkowice,
wyrażający zgodę na użyczenie nieruchomości na cele Projektu (obowiązek zawarcia
umowy użyczenia w terminie określonym przez Gminę),



w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy Współwłaściciele muszą wyrazić
zgodę na użyczenie nieruchomości na cele Projektu (podpisać umowę użyczenia),
osoby, które złożyły kompletną ankietę dotyczącą udziału w Projekcie,




osoby nie posiadające jakichkolwiek zaległości finansowych z tytułu podatków i opłat
lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Dzierzkowice.

4. Projekt realizowany będzie przez Gminę Dzierzkowice tylko i wyłącznie w przypadku
otrzymania dofinansowania ze środków RPO WL 2014-2020.
5. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniesie od 65% do 85 % kosztów
kwalifikowalnych (kosztów netto).
6. Właściciel/Właściciele budynków zagwarantują spełnienie podstawowych wymagań
dotyczących obiektów budowlanych, konstrukcji oraz jej wytrzymałości na obciążenia zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm).
7. Właściciel/Właściciele budynku zakwalifikowanego do Projektu zobowiązują się do
podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości, w celu montażu instalacji
OZE, na czas realizacji Projektu oraz na okres trwałości Projektu, zgodnie z wymogami
regulaminu RPO WL 2014-2020.
8. Zamontowane instalacje OZE przez okres trwałości Projektu stanowić będą własność Gminy
Dzierzkowice i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania Właścicielom
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posesji. Po upływie tego okresu instalacje OZE zostaną przekazane Właścicielom posesji na
własność na podstawie stosownych zapisów umownych.
9. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia
działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki – przeznaczone są
wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
10. Potencjalny Uczestnik Projektu musi zapewnić stały dostęp do Internetu w budynku, gdzie
planowany jest montaż instalacji OZE. Niespełnienie tego warunku uniemożliwia udział w
Projekcie.
11. Gmina Dzierzkowice dopuszcza wprowadzenie zmian w regulaminie. Informacja w tym
zakresie zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy.

II.

TERMINY

Potencjalnych Uczestników Projektu wiążą wszelkie terminy opublikowane w tym zakresie na
oficjalnej stronie internetowej Gminy Dzierzkowice: http://Dzierzkowice.pl/.

III.

INFORMACJA O PROJEKCIE

1. Projekt obejmuje zakup i montaż kompletnej instalacji związanej z produkcją energii z OZE na
terenie Gminy Dzierzkowice.





2. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się o
dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie może przekroczyć
2 MW w przypadku energii słonecznej oraz 5 MW w przypadku energii z biomasy.
3. Gmina Dzierzkowice preferuje w kolejności następujące instalacje:
 Instalacja fotowoltaiczna
 Instalacja kotła na biomasę,
 Instalacja solarna,
4. Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat.
5. W razie zniszczenia instalacji z winy Uczestnika Projektu, ponosi on odpowiedzialność za ten
fakt i jest zobowiązany do zwrotu kosztów jej wykonania wraz z odsetkami.

IV.

DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE
MIESZKAŃCA DO PROJEKTU

1. W celu wzięcia udziału w Projekcie należy kompletnie wypełnić Ankiety uczestnictwa oraz
złożyć je wraz z załącznikami w siedzibie Gminy Dzierzkowice: Urząd Gminy Dzierzkowice,
ul. Rynek 2.
2. Ankiety uczestnictwa mieszkańców będą rozpatrywane na podstawie ich kompletności i
spełnienia wymagań niniejszego regulaminu.
3. Dokumenty złożone przez potencjalnych uczestników zostaną zweryfikowane pod względem
formalnym. W razie konieczności wnioskodawca wzywany będzie do uzupełnienia
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dokumentacji bądź wyjaśnienia wątpliwości w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania
(pisemnego, e-mailowego, telefonicznego) pod rygorem nierozpatrzenia wniosku.
4. Dopuszcza się złożenie ankiet na więcej niż jedną instalację OZE na warunkach
dofinansowania określonych w rozdziale V.

V.

INSTALACJE OZE

W ramach realizacji Projektu przewiduje się montaż instalacji OZE:
V.1. INSTALACJA KOTŁA NA BIOMASĘ
1. Kocioł na biomasę to urządzenie do spalania paliw stałych tj. zrębków drewna, trocin, pelletu,
zboża w celu podgrzania nośnika ciepła cyrkulującego w obiegu centralnego ogrzewania.
Sprawność kotłów powinna osiągać najwyższą możliwą sprawność energetyczną, ale nie
mniejszą niż 90%.
2. Wysokość kwoty dofinansowania jest zależna od poziomu dofinansowania Projektu.
3. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 85%. W przypadku instalacji kotła na biomasę
maksymalne dofinansowanie wynosi 7 306,00 zł netto.
4. Potencjalny Uczestnik zobowiązany jest do likwidacji dotychczasowego źródła ciepła w
budynku. Uczestnik składa oświadczenie, w którym potwierdza likwidację.
V.2. INSTALACJA SOLARNA
1. Kolektory słoneczne (zestawy solarne) służą do podgrzewania zimnej wody do celów
użytkowych w gospodarstwie domowym, przy wykorzystaniu energii słonecznej.
Uwaga: Grzałka do podgrzewania wody w zasobniku stanowi koszt niekwalifikowalny. Nie
wchodzi w skład zestawu kolektorów słonecznych i zostanie sfinansowana przez Uczestnika
Projektu.
2. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/użytkowników
zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym
powierzchnię paneli na budynku, pod uwagę bierze się liczbę osób zamieszkujących w danym
budynku, na podstawie ilości zadeklarowanej w ankiecie.
W przypadku braku instalacji ciepłej wody w budynku mieszkalnym, wykonanie takiej
instalacji leży po stronie Właściciela budynku. Koszty wykonania robót pokrywa Właściciel
budynku – są to koszty niekwalifikowane Projektu. W przypadku braku wykonania instalacji
c.w.u. Beneficjent zostaje skreślony z listy uczestników Projektu.
3. Uczestnik, który zadeklaruje chęć wykonania instalacji solarnej, nie ma możliwości
równoczesnej realizacji instalacji pompy ciepła c.w.u.
4. Nie przewiduje się montażu instalacji solarnej na gruncie.
5. Projekt nie obejmuje montażu instalacji na budynkach o dachach pokrytych płytami
azbestowo – cementowymi lub gontami azbestowymi.
6. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 85%. W przypadku instalacji solarnej
maksymalne dofinansowanie wynosi 7 306,00 zł netto.
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V.3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
1. Instalacja fotowoltaiczna – instalacja służąca do pozyskiwania energii elektrycznej z
promieniowania słonecznego na potrzeby własne gospodarstwa domowego, zasilająca
wewnętrzną instalację elektryczną budynku, z uwzględnieniem możliwości oddania nadmiaru
energii do sieci dystrybucyjnej lokalnego OSD.
2. Wysokość kwoty dofinansowania jest zależna od poziomu dofinansowania Projektu.
3. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 85%. W przypadku instalacji fotowoltaicznej
maksymalne dofinansowanie wynosi 15 358,00 zł netto.
4. Energia elektryczna pozyskiwana z instalacji fotowoltaicznej nie może być wykorzystywana
na potrzeby gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej w tym agroturystycznej.
5. Dobór instalacji zostanie dokonany w oparciu o zużycie energii elektrycznej w budynku, na
podstawie dostarczonych faktur z Zakładu Energetycznego za okres ostatnich 12 miesięcy
przed złożeniem wniosku. Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w ciągu roku z instalacji
fotowoltaicznej nie może przekroczyć wielkości energii elektrycznej zakupionej od lokalnego
OSD przez Użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym (12 miesięcy). Podanie
zawyżonych wartości zużytej energii lub niedostarczenie faktur za ostatni rok będzie
skutkowało skreśleniem z listy Uczestników Projektu.
6. Nie przewiduje się montażu instalacji fotowoltaicznej na gruncie oraz elewacji budynku.
7. Projekt nie obejmuje montażu instalacji na budynkach o dachach pokrytych płytami
azbestowo – cementowymi lub gontami azbestowymi.
8. Minimalne roczne zużycie energii elektrycznej w budynku, kwalifikujące obiekt do Projektu
wynosi 2000 kWh.
9. Maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej
budynku, wynikającej z umowy na dostawę energii elektrycznej.

VI.

INFORMACJE DODATKOWE

1. W związku z ograniczeniami łącznej mocy instalacji OZE wprowadzonymi w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Gmina zastrzega
sobie:
a) Tworzenie Listy podstawowej i Listy rezerwowej uczestników Projektu,
b) Złożenie ankiety nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
2. W przypadku składania wniosku na więcej niż jedną instalację OZE, z zastrzeżeniem V. 2, pkt.
3, wysokość dofinansowania będzie wynosić analogicznie jak w przypadku pojedynczych
instalacji.
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3. Wyklucza się montaż instalacji opartych na energii słonecznej w przypadku:




przeszkód terenowych (inne budynki, drzewa, kominy itp.), które uniemożliwiają
optymalną lokalizację,



posadowienia budynku uniemożliwiającego lokalizację instalacji w kierunku co najmniej
zbliżonym do południowego. Kąt odchylenia nie może być większy niż 40 stopni od
kierunku południowego.

VII. PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU DOFINSOWANIA ZE
ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 NA REALIZACJĘ
PROJEKTU PRZEZ GMINĘ DZIERZKOWICE.

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do podpisania umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych
zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym oraz do wniesienia udziału
własnego w kosztach realizacji projektu.
2. Nie dokonanie przez Uczestnika Projektu wpłaty udziału własnego w terminie podanym w
umowie i w określonej wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i
rozwiązaniem umowy.
3. W przypadku wpłaty zaliczki przez Uczestnika Projektu, przy jednoczesnym dobrowolnym
oświadczeniu woli o rezygnacji z udziału w Projekcie, zaliczka ta nie będzie podlegała
zwrotowi.
4. Uczestnik nie może posiadać zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych
należnościach wobec Gminy Dzierzkowice. Dane te będą na bieżąco weryfikowane przez
pracowników Urzędu Gminy w Dzierzkowice. Posiadanie jakichkolwiek zaległości względem
Gminy Dzierzkowice jest tożsame z wykreśleniem Uczestnika z listy zakwalifikowanych do
Projektu.
5. Osoby, niezakwalifikowane do listy podstawowej Projektu, zostaną zapisane na listę
rezerwową. Osoby te zostaną przeniesione na listę podstawową Projektu tylko w przypadku
rezygnacji Uczestników z listy podstawowej lub wykluczeniu ich z Projektu ze względu na brak
wpłaty lub z powodu braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub
posiadania zaległości z ww. tytułów.
6. Gmina Dzierzkowice, jako realizator Projektu, w nieuzasadnionych przypadkach nie
uwzględni wniosku Uczestnika Projektu odnośnie przeprojektowania dobranej instalacji.
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