
 

 

Regulamin 
konkursu dla mieszkańców w ramach projektu  

„OZE dla mieszkańców gmin SZGiM” 
planowanego do realizacji w ramach działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE, 
oś priorytetowa III Efektywna i zielona energia, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
 

 
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 

1. SZGiM – Staropolski Związek Gmin i Miast; 

2. Urząd – Urzędy poszczególnych Gmin SZGiM biorących udział w Projekcie; 
3. Mieszkaniec  –  wnioskodawca,  osoba  fizyczna  będąca  właścicielem/współwłaścicielem/

użytkownikiem  wieczystym  nieruchomości  położonej  na  terenie  Gmin  SZGiM,  na  której
wykonana ma być Instalacja; ostateczny odbiorca wsparcia/beneficjent końcowy Projektu; 

4. OZE – Odnawialne Źródła Energii; 
5. Gospodarstwo  domowe  –  zespół  osób  (spokrewnionych  lub  niespokrewnionych)  wspólnie

zamieszkujących  i  utrzymujących  się.  Wspólnota  utrzymywania  członków  danego  zespołu
decyduje  o  tym,  czy  w  danym  mieszkaniu  występuje  jedno,  czy  też  więcej  gospodarstw
domowych. Osoba mieszkająca samotnie lub mieszkająca z innymi osobami, ale utrzymująca się
oddzielnie tworzy odrębne – jednoosobowe – gospodarstwo domowe; 

6. Budynek mieszkalny – budynek wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, położony na
terenie Gmin SZGiM; 

7. 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; 

8. Budynek nowobudowany – budynek mieszkalny będący w trakcie budowy, którego zasiedlenie
wymagane jest przed rozpoczęciem realizacji zadania; 

9. Instalacja  –  system energii  odnawialnej,  tj.  zespół urządzeń i  instalacji  (kolektory słoneczne,
instalacje  fotowoltaiczne)  wykorzystujących  odnawialne  źródła  energii  (energię  słoneczną),
których wykonanie w prywatnych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych jest przedmiotem
Projektu; 

10. Deklaracja – oświadczenie mieszkańca o woli przystąpienia do udziału w Projekcie sporządzone
w formie pisemnej, zawierające informacje na temat preferowanej instalacji; 

11. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady uczestnictwa mieszkańców w Projekcie; 

12. Projekt  –  projekt  pn.  „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM” przygotowywany przez SZGiM do
złożenia  do  dofinansowania  w  ramach  Działania  3.1  Wytwarzanie  i  dystrybucja  energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; 
13. Trwałość Projektu –  czas, w którym mieszkaniec zobowiązany jest do utrzymywania Instalacji

wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości
zmiany  miejsca  Instalacji  i  jej  przeznaczenia  przez  okres  5  lat  od  dnia  zakończenia  realizacji
Projektu przez SZGiM, tj. od dnia wpływu ostatniej transzy dofinansowania. Mieszkaniec zostanie
poinformowany  za  pośrednictwem komunikatu  na stronie  www.umkonskie.pl  lub pisemnie  o
dacie zakończenia okresu trwałości Projektu; 

14. Nabór  -  proces  przyjmowania  Deklaracji  od  mieszkańców  prowadzony  przez  SZGiM  w  celu
przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i  montażu instalacji  z  zakresu
odnawialnych  źródeł  energii  w  ramach  działania  3.1  Wytwarzanie  i  dystrybucja  energii
pochodzącej  ze  źródeł  odnawialnych  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; 

15. Gospodarstwo  domowe  dotknięte  problemem  ubóstwa  energetycznego  –  gospodarstwo
domowe, w którym zameldowani są członkowie spełniający co najmniej jedno z kryteriów:  

-mają  przyznane  prawo  do:  dodatku  mieszkaniowego  i/lub  energetycznego  lub  w  ciągu  12
miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku otrzymali pomoc rzeczową w postaci opału (lub
ryczałtu na jego zakup) w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2013 nr 966 ze zm.) oraz przepisów o pomocy społecznej,  

-posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, czyli osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnieniu  osób
niepełnosprawnych (Dz. U z 2016 r. poz. 2046), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 546 z późn. zm.),  

-posiadają przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych,  

-posiadają  status  rodziny  wielodzietnej  i/lub  rodziny  zastępczej,  odpowiednio  w  rozumieniu
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 
I. Informacje ogólne 

1. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie poziomu produkcji
energii z odnawialnych źródeł w generacji rozproszonej na terenie Gmin SZGiM. 

2. Projekt  realizowany  będzie  przez  SZGiM  wyłącznie  w  przypadku  podpisania  umowy  o
dofinansowanie  Projektu  ze  środków  RPO  WŚ  na  lata  2014-2020  oraz  podpisania  umowy
wstępnej  i  zasadniczej  przez  wystarczającą  ilość  mieszkańców,  którzy  złożyli  deklaracje  oraz
wyłonienia wykonawcy zadania w postępowaniu o zamówienie publiczne).  

3. Realizacja Projektu planowana jest na lata 2017-2018 pod warunkiem, o którym mowa w pkt.2. 
4. Energia cieplna i elektryczna wytworzona w systemach energii odnawialnej zainstalowanych w

ramach Projektu musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być
wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym
agroturystyki.  Tylko  niewykorzystana  część  energii  elektrycznej  wyprodukowana  z  instalacji
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fotowoltaicznej  może  być  wprowadzona  do  sieci  elektroenergetycznej  w  celu  jej
zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Ostatecznymi odbiorcami Projektu są osoby fizyczne. Jeżeli członkiem gospodarstwa domowego,
w  którym  ma  być  wykonywana  Instalacja,  jest  osoba  fizyczna  prowadząca  działalność
gospodarczą  lub  rolniczą  wsparcie  dla  mieszkańca  będzie  udzielane  w  formie  pomocy  de
minimis1. W tym przypadku mieszkaniec zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o wysokości
dotychczas otrzymanej pomocy de minimis w terminie do 7 dni od podpisania umowy wstępnej
z mieszkańcem. 

6. Poprawnie  wypełnione  i  podpisane  Deklaracje  od  zainteresowanych  mieszkańców,  składane
osobiście lub przez osoby upoważnione będą przyjmowane w następującym zakresie: 

a) instalacja kolektorów słonecznych, 
b) instalacja paneli fotowoltaicznych 

7. Moc instalacji  zostanie dobrana na podstawie ankiety wraz z dołączoną do niej kopią faktur,
rachunków elektrycznych, zaświadczeń lub innych dokumentów poświadczających zużycie energii
od dostawcy energii za cały rok 2016 lub 2017. 

8. Mieszkańcom, którzy nabyli/wybudowali  nieruchomość i  nie posiadają historii  zużycia energii
elektrycznej  zostaje  przydzielona  moc  instalacji,  która  oparta  jest  na  średniorocznym zużyciu
energii elektrycznej w budynkach jednorodzinnych za rok 2016 (ok 3500 kWh). 

9. Moce instalacji zakwalifikowanych do Projektu to: 

a) instalacje fotowoltaiczne - 2,16 kWp (zużycie energii elek. 1700 kWh – 2900 kWh),  
3,24 kWp (zużycie energii elek. powyżej 2900 kWh) 
Jeśli mieszkaniec złoży deklarację o zwiększeniu planowanego zużycia do mocy wskazanych
przez SZGiM, wówczas pomimo mniejszego zużycia może zostać zakwalifikowany do danego
typu instalacji.

b) instalacje solarne - 2 płyty, zbiornik 250 dm3 (do 3 osób włącznie), 3 płyty, zbiornik 300 dm3

(4 i więcej osób) 
9.1  Mieszkaniec  ma prawo do wyboru instalacji  o mniejszej  mocy lub wielkości  niż  zostanie  mu

przydzielona.

10. Mieszkaniec ma prawo do złożenia jednej deklaracji dotyczącej wybranego rodzaju OZE na jeden
budynek mieszkalny. 

11. Wszystkie zamontowane w ramach realizacji Projektu instalacje przez okres trwałości Projektu,
stanowić  będą  własność  SZGiM.  W  tym  czasie  zostaną  one  przekazane  właścicielom
nieruchomości w bezpłatne użytkowanie, a także objęte będą obowiązkowym ubezpieczeniem.
Koszty ubezpieczenia będą ponoszone przez SZGiM.  

12. Mieszkaniec  przystępujący  do  Projektu  zobowiązany  jest  zapewnić  ciągłość  pracy  instalacji
kolektorów  słonecznych  i  ogniw  fotowoltaicznych  gwarantujące  osiągnięcie  deklarowanych
wskaźników minimum w okresie trwałości Projektu. 

13. Wszelkie  koszty  naprawy  Instalacji  wynikające  z  nieodpowiedniego  użytkowania  będą
ponoszone w pełni, w trybie natychmiastowym przez mieszkańca. 

1 na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013) oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488). 
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14. Mieszkańcy  posiadający  liczniki  pre-paid  zobowiązani  są  na  zmianę  sposobu  rozliczania  na
tradycyjny ze względu na brak dwukierunkowych liczników pre-paid. 

15. Złożona  Deklaracja  (tj.  ankieta,  poprawnie  wypełniony  formularz  deklaracji,  dokument
potwierdzający  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  -  kopia  aktu  notarialnego,  księgi
wieczystej,  itp.,  oraz,  jeśli  dotyczą:  dokument  potwierdzający  ubóstwo  energetyczne,
oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowo wybudowanego, oświadczenie o wymianie
pokrycia dachowego) zostanie zarejestrowana, a składający może na życzenie otrzymać na kopii
potwierdzenie przyjęcia Deklaracji.  

16. Liczba mieszkańców zakwalifikowanych do Projektu na listę podstawową jest ograniczona, ze
względu na wytyczne programowe i zapisy w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WŚ
na lata 2014-2020. Deklaracje będą podlegać ocenie i weryfikacji zgodnie z zapisami „Kryteriów
wyboru  projektów”.  Ze  względu  na  ograniczenie  kwotowe  co  do  wielkości  możliwego  do
uzyskania dofinansowania do Projektu przy tworzeniu listy mieszkańców zakwalifikowanych do
udziału w Projekcie decydować będzie ilość punktów przyznanych w procedurze oceny.  

17. Pytania  dotyczące  naboru  Deklaracji  od  mieszkańców  można  kierować  do  koordynatorów
projektu z poszczególnych gmin: 
- Gmina Końskie – Sebastian Florczyński –  sflorczynski@umkonskie.pl  tel. 41 372 32 49
- Gmina Słupia Konecka - Anna Kołodziejczyk - anna@slupiakonecka.pl tel. 41 391 11 47 oraz 41

371 11 48 
- Gmina Ruda Maleniecka - Tomasz Przybył - tomasz.przybyl@rudamaleniecka.pl tel. 41 373 13

48 
- Gmina Smyków - Mariusz Milczarek - mariusz.milczarek@smykow.pl tel. 41 373 91 81 
- Gmina Fałków - Paweł Pękala - p.pekala@falkow.pl tel. tel. 44 787 35 35 
- Gmina Radoszyce - Anna Młodzińska - anna.mlodzinska@radoszyce.pl tel. 41 373 50 83 

 
II. Termin i miejsce składania deklaracji  

1. Nabór Deklaracji  od mieszkańców prowadzony będzie  w terminie:  30.08.  –  05.09.2017 r.  w
następujących lokalizacjach: 
-Gmina Końskie –  Siedziba  Staropolskiego Związku Gmin i  Miast  w Urzędzie  Miasta i  Gminy

Końskie, ul. Partyzantów 1 (nad Strażą Miejską)  
-Gmina Słupia Konecka - Urząd Gminy Słupia, Słupia 30A, pokój nr 13 
-Gmina Ruda Maleniecka - Urząd Gminy Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, pokój nr 9  
-Gmina Smyków – Urząd Gminy Smyków, Smyków 91, sekretariat  
-Gmina Fałków – Urząd Gminy Fałków, ul. Zamkowa 1A, sekretariat 
-Gmina Radoszyce - Urząd Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, pokój nr 18 

2. W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej ilości mieszkańców do Projektu SZGiM zastrzega
sobie prawo automatycznego przedłużenia terminu składania Deklaracji o 3 dni robocze o czym
mieszkańcy zostaną poinformowani przez stronę internetową www.umkonskie.pl.  

 
III. Uczestnicy Projektu

1. Uczestnikiem i  jednocześnie wnioskodawcą Projektu może być osoba fizyczna i/lub osoba
prowadząca  działalność  gospodarczą,  która  jest  właścicielem/współwłaścicielem  lub
użytkownikiem  wieczystym  nieruchomości  położonej  na  terenie  Gmin  SZGiM,  na  której
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wykonana  ma  być  instalacja  i  jest  w  tej  nieruchomości  zameldowana.  Pozostałe  osoby
zamieszkujące  nieruchomość  nie  muszą  być  w  niej  zameldowane  –  wystarczy,  że
zameldowany  będzie  właściciel. W  przypadku  współwłasności  wszyscy  współwłaściciele
muszą wyrazić zgodę w formie pisemnej na udostępnienie nieruchomości na cele Projektu.
W takim przypadku wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy współwłaściciele, zgodnie z
art.  370  Kodeksu  cywilnego,  zaciągają  solidarnie.  Dalsze  postanowienia  Regulaminu
dotyczące mieszkańca stosuje się w takim przypadku do wszystkich współwłaścicieli. 

2. W przypadku budynków będących w trakcie budowy powyższy warunek uznany zostanie za
spełniony, jeśli wnioskodawca na dzień składania Deklaracji będzie zameldowany na terenie
Gmin  SZGiM  i  złoży  oświadczenie,  że  będzie  zameldowany  pod  adresem  nieruchomości
objętej Projektem (oświadczenie będące załącznikiem nr 3 do Regulaminu).  

3. Uczestnikiem  Projektu  może  być  tylko  osoba  nie  posiadająca  zaległych  zobowiązań
finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gmin SZGiM,
na dzień składania Deklaracji. 

4.  Do  Projektu  może  zostać  zgłoszony  budynek  mieszkalny,  w  którym  zamieszkują  osoby
prowadzące działalność gospodarczą.  Wtedy wszystkie te osoby zobowiązane są wypełnić
załącznik nr 5) do niniejszego Regulaminu. 

5. Mieszkaniec  ma  obowiązek  zapewnienia  poprawnego  działania  wewnętrznej  instalacji
elektrycznej oraz dobrania właściwego zabezpieczenia tej instalacji. Mieszkaniec oświadcza
również,  iż  budynek  posiada  prawidłowe  uziemienie.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do
zbudowania instalacji  wg określonych prawem norm (w projekcie zabezpieczenie instalacji
DC/AC zostaną określone skrzynką przepięciową).

6. W przypadku zgonu mieszkańca, który nastąpi  do momentu wybudowania instalacji  OZE,
jego prawa i obowiązki przejmuje spadkobierca. Jeżeli natomiast takiej osoby/osób nie da się
jednoznacznie określić na miejsce mieszkańca skierowana zostanie osoba z listy rezerwowej. 

7. W sytuacji,  gdy  do udziału  w Projekcie  zgłoszą  się  mieszkańcy  plebani,  proboszcz  parafii
winien  wystąpić do kurii o zaświadczenie dotyczące prawa dysponowania nieruchomością. 

 
IV. Dokumenty wymagane na etapie aplikowania o zakwalifikowanie mieszkańca do Projektu

1.  Kompletna Deklaracja składająca się z: 

a) ankiety, 
b) poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza deklaracji,

c) dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością
d) zdjęcia budynku mieszkalnego (z uwzględnieniem połaci dachu), zdjęcie pomieszczenia, w
jakim zostanie umiejscowiony zasobnik (w przypadku kolektorów słonecznych) oraz zdjęcie
miejsca w jakim zostanie umiejscowiony inwerter (w przypadku instalacji fotowoltaicznej) 

Jeśli dotyczy, należy również złożyć:
a) kserokopię dokumentu potwierdzający ubóstwo energetyczne, 

b) oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowobudowanego, 
c) oświadczenie o wymianie pokrycia dachowego, 

d) inne wymagane dokumenty, np. pozwolenia z kurii.
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2. Zdjęcia  budynku  mieszkalnego  oraz  pomieszczenia  wyznaczonego  do  montażu
zasobnika/inwertera  należy  przesłać  na  adres  e-mail  szgim@semperpower.pl w  tytule  wpisując
imię, nazwisko oraz adres miejsca inwestycji. 
3. Wszystkie dokumenty winny być wypełnione czytelnie i podpisane przez właściciela/wszystkich
współwłaścicieli lub użytkownika wieczystego. 
4. Ostateczny termin składania Deklaracji upływa dnia 05.09.2017 r. o godz. 15:00. 

5. Spośród  złożonych  i  wypełnionych  Deklaracji  zostanie  wyłoniona  lista  uczestników Projektu.
Kryteria wyboru grupy docelowej oraz sposób kwalifikacji uczestników do udziału w Projekcie został
określony w załączniku nr 2 do Regulaminu. 
6. 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.

7.  Lista podstawowa uczestników Projektu oraz lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie
internetowej www.umkonskie.pl. 

8. Planowany termin ogłoszenia listy uczestników: 20.09.2017 r. 
9. Po  podpisaniu  umowy  o  otrzymaniu  środków  z  Programu  pomiędzy  SZGiM  a  Instytucją
udzielającą  wsparcia  zostaną  podpisane  umowy  wstępne  pomiędzy  SZGiM  a  mieszkańcami
biorącymi udział w Projekcie po wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców o terminie podpisania
umowy wstępnej. 

Mieszkaniec po podpisaniu umowy wstępnej zobowiązany jest do wpłaty środków w wysokości
500zł (słownie: pięćset złotych) w terminie 7 dni od podpisania umowy wstępnej na wskazane
przez SZGiM w umowie konto bankowe.

W przypadku nie podpisania umowy lub nie wpłacenia środków przez większą ilość mieszkańców
niż  lista  rezerwowa  SZGiM  może  odstapić  od  realizacji  projektu.  SZGiM  może  także  ogłosić
dodatkowy  nabór  na  listę  rezerwową  w  przypadku  braku  wymaganej   ilości  uczestników.  W
przypadku odstąpienia od podpisania umowy zasadniczej, wpłacone środki na podstawie umowy
wstępnej nie będą podlegały zwrotowi.
W  przypadku  odstąpienia  od  realizacji  Projektu  w  szczególności  z  powodu  braku  wymaganej  ilości
uczestników (mieszkańców) Projektu, wpłacone przez mieszkańca środki zostaną zwrócone bez odsetek na
wskazany rachunek bankowy.

10. Wybór mieszkańców z listy rezerwowej w przypadku rezygnacji uczestnika wpisanego na listę
podstawową  dokonywany  będzie  według  uzyskanej  punktacji,  a  w  przypadku  kilku  deklaracji  z
tożsamą  liczbą  punktów  dokonane  zostanie  publiczne  losowanie  spośród  uczestników,  którzy
zadeklarowali  zapotrzebowanie  na  taką  samą  instalację.  Procedura  losowania  zostanie  ustalona
przez komitet powołany przez SZGiM. 

11. Złożenie  przez  mieszkańca  nieprawdziwych  informacji  w  Deklaracji  grozić  może  sankcjami
prawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
V. Informacje finansowe 

1. Mieszkaniec  zobowiązuje  się  do  pokrycia  wkładu  własnego w wysokości  min.  40% kosztów
kwalifikowanych  oraz  wszystkich  kosztów  niekwalifikowanych,  które  mogą  wystąpić  w  trakcie
montażu i później (np. koszty budowy lub rozbudowy instalacji  w celu zapewnienia poprawnej
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pracy wybranego urządzenia OZE lub też inne niestandardowe rozwiązania proponowane przez
mieszkańca).  Kosztem  niekwalifikowalnym  objęty  jest  również  montaż  instalacji  odgromowej,
będącej warunkiem koniecznym do posiadania instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z Wytycznymi
koszty  kwalifikowane obejmują  m.in.:  projektowanie  instalacji,  dostawę,  montaż  materiałów i
urządzeń  instalacji,  odbiór  techniczny i  uruchomienie  instalacji.  Ostateczna decyzja  o  tym,  co
zostanie uznane za wydatek kwalifikowany objęty dofinansowaniem, uzależniona jest od Urzędu
Marszałkowskiego i znana będzie na etapie rozliczenia Projektu. 

2. Koszt podatku VAT stanowi koszt niekwalifikowany i jest w pełni ponoszony przez mieszkańca. 
Stawki podatku VAT:  
a) 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300 m2. 

b) 23% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym powyżej 300m2 lub w przypadku innej
lokalizacji  np.  w  budynku  niemieszkalnym  lub  na  wolnostojącej  konstrukcji  na
nieruchomości mieszkańca nieopodal budynku mieszkalnego bądź na gruncie. 

3. W  przypadku  niepodpisania  przez  mieszkańca  umowy  zasadniczej  na  jego  miejsce  zostanie
wybrany mieszkaniec z listy rezerwowej, który zadeklarował chęć montażu identycznej instalacji
OZE. 

4. W razie rezygnacji mieszkańca zamieszkującego gospodarstwo domowe dotknięte problemem
ubóstwa energetycznego na jego miejsce zostanie skierowany w pierwszej kolejności mieszkaniec,
któremu również przysługują prawa z tego tytułu.  
 

VI. Informacje dotyczące instalacji

1. Mieszkańcy posiadający instalacje OZE nie mogą starać się o ich wymianę w ramach Projektu.
Możliwy jest montaż nowego rodzaju instalacji OZE w ramach Projektu.

2. Przy wyborze instalacji przez mieszkańca, należy kierować się zapotrzebowaniem na energię
na  potrzeby  własne  budynku  oraz  możliwościami  technicznymi  wykonania  instalacji.
Mieszkaniec w Deklaracji wskazuje jaką instalacją jest zainteresowany. 

3. Instalacja fotowoltaiczna może być zamontowana wyłącznie w budynkach mieszkalnych ze
sprawną  i  zapewniającą  bezpieczne  użytkowanie  instalacją  elektryczną  oraz  instalacją
odgromową. 

4. Instalacja  paneli  fotowoltaicznych  o  mocy  1  kWp  zajmuje  powierzchnię  ok.  7  m²  dachu
budynku mieszkalnego lub terenu działki.  Produktywności  instalacji  w naszych warunkach
atmosferycznych z 1 kWp instalacji to około 900-950 kWh/rok.

5.  Dach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, na którym będzie montowana instalacja,
nie może być pokryty eternitem.

6. Wykonanie  Instalacji  możliwe  jest  też  na  budynkach  będących  w  trakcie  budowy,  pod
warunkiem złożenia oświadczenia, że budynek zostanie zasiedlony. 

7. Instalacja  nie  może zostać zamontowana na dachu budynku mieszkalnego/gospodarczego
ukierunkowanego na  północ.  Deklaracja  mieszkańca,  który  wskaże  jako  miejsce  instalacji
dach skierowany na północ zostanie odrzucona.  

8. Każdy  rodzaj  Instalacji  będzie  opomiarowany.  Kolektory  słoneczne  wyposażone  będą  w
liczniki energii cieplnej, a instalacje fotowoltaiczne w liczniki energii elektrycznej. Dodatkowo
zasobnik ciepłej wody użytkowej stanowiący akumulator energii będzie wyposażony w licznik
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energii  cieplnej.  W okresie trwałości  Projektu mieszkaniec zobowiązuje się do podawania
informacji  o  aktualnym  stanie  licznika  na  wezwanie  SZGiM  lub  do  umożliwienia
przedstawicielowi SZGiM dostępu do Instalacji w celu sprawdzenia stanu licznika. Zastrzega
się możliwość zdalnego odczytu licznika. 

9. Utrudnienie  odczytu  liczników  (np.  poprzez  wyłączenie  Wi-Fi  lub  nie  wpuszczenie
upoważnionego pracownika) grozi karą pieniężną w wysokości 500 zł.  

VII. Tryb wyboru Deklaracji od mieszkańców (klasyfikacja do Projektu) 

1. Deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane w oparciu  o  kryteria punktowe,  a w przypadku
uzyskania  tej  samej  ilości  punktów  decydować  będzie  publiczne  losowanie.  Punkty  za
poszczególne kryteria będą przyznawane przez komitet wyznaczony przez SZGiM, odpowiedzialny
również za przeprowadzenie losowania. 

2. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, nabór do uczestnictwa w Projekcie prowadzony
jest  w  oparciu  o  ustalone  przez  SZGiM  kryteria,  które  zostały  określone  w  załączniku  nr  2.
Premiowane będą projekty o najwyższej efektywności energetycznej, największej redukcji gazów
cieplarnianych  i  największej  liczbie  gospodarstw  objętych  projektem  –  w  tym  gospodarstw
dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego. 

3. W  przypadku  osiągnięcia  zakładanych  wartości  granicznych  wynikających  z  możliwego  do
pozyskania  dofinansowania,  pozostałe  Deklaracje  mieszkańców zostaną umieszczone na liście
rezerwowej. 

 
VIII. Procedura czynności dokonywanych po otrzymaniu dofinansowania ze środków 

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu oraz spełnieniu innych warunków z niniejszego
regulaminu SZGiM ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy instalacji. Po podpisaniu umowy z
wykonawcą rozpoczną się prace instalacyjne zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
 

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin,  treść  umowy  z  mieszkańcami  i  innych  dokumentów  może  ulec  zmianie  w
szczególności  w  wyniku  zmian  w  dokumentach  programowych  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zmiany lub wprowadzenia
nowych  wytycznych  Instytucji  Zarządzającej  Regionalnym  Programem  Operacyjnym
Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2014-2020  (szczególnie  w  zakresie  kwalifikowania
wydatków) oraz zmiany bądź wprowadzenia innych przepisów prawa mających zastosowanie
w procesie przygotowania i realizacji Projektu. 

2. W terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania listy podstawowej i rezerwowej Projektu
mieszkańcy mogą zgłaszać w formie pisemnej odwołania do Staropolskiego Związku Gmin i
Miast, Urzędu Miasta i Gminy w Końskich lub Urzędów Gmin poszczególnych Gmin biorących
udział w Projekcie.  

3. W treści odwołania należy zawrzeć uzasadnienie oraz dane mieszkańca. 
4. Wszystkie prawidłowo złożone odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 2 dni roboczych od

dnia  wpływu  odwołania.  W  przypadku  stwierdzenia  zasadności  odwołania,  mieszkaniec
zostanie umieszczony na liście podstawowej lub rezerwowej uczestników zgodnie z Kryteriami
wyboru uczestników, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
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X. Załączniki do regulaminu  

1. Deklaracja udziału w Projekcie.

2. Kryteria wyboru uczestników Projektu. 
3. Oświadczenie dotyczące oddania do użytkowania budynku w fazie budowy. 

4. Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego (eternitu) 
5. Oświadczenie  o  niewykorzystywaniu  energii  produkowanej  ze  źródeł  OZE  na  potrzeby

działalności gospodarczej. 
6. Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach.  
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