Regulamin
Uczestnictwa w Projekcie pn.
„Zielona jura – wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dabrowa Zielona”
§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie pn. „Zielona jura – wzrost
wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dabrowa Zielona” przewidzianego do realizacji w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Podziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§2
Definicje
Ilekroć w Regulaminie lub dokumentach dotyczących Projektu, o którym mowa w § 1, jest mowa o:
1. „Wydatkach (kosztach) kwalifikowanych”- należy przez to rozumieć wydatki lub koszty uznane za
kwalifikowane i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 oraz nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodnie z Krajowymi
wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszy
Spójności w okresie programowania 2014-20 i z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
2. „Wydatkach (kosztach) niekwalifikowanych” - rozumie się przez to wszystkie wydatki lub koszty
niekwalifikujące się do refundacji, tj. nie spełniające kryteriów opisanych w §2 pkt 1;
3. „Zakończeniu finansowym realizacji Projektu” - należy przez to rozumieć datę poniesienia
ostatniego wydatku w Projekcie;
4. „Projekcie” - należy przez to rozumieć Projekt polegający na poprawie stanu powietrza na terenie
Gminy Przyrów poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp
ciepła do ciepłej wody użytkowej oraz kotłów na biomasę opalanych paliwem w postaci pelletu na
budynkach mieszkalnych stanowiących własność prywatną pn. „Zielona jura – wzrost wykorzystania
OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dabrowa Zielona”
5. Uczestniku Projektu” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą
właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na terenie
Gminy Przyrów, która bierze udział w Projekcie.
6. „Instalacji kolektorów słonecznych” - należy przez to rozumieć budowę instalacji kolektorów
słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym Uczestnika Projektu
na potrzeby bytowe.
7. „Instalacji paneli fotowoltaicznych” - należy przez to rozumieć budowę instalacji fotowoltaicznej
do produkcji energii elektrycznej ze słońca w budynku mieszkalnym Uczestnika Projektu na jego
potrzeby bytowe.
8. „Instalacji pomp ciepła do c.w.u” - należy przez to rozumieć pompy ciepła służącej do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym Uczestnika Projektu na potrzeby
bytowe.

9. „Instalacji kotłów na biomasę” - należy przez to rozumieć budowę i montaż kotła na biomasę
opalanego pelletem na potrzeby uzyskania ciepła w budynku oraz na potrzeby przygotowania c.w.u w
budynku mieszkalnym Uczestnika Projektu na potrzeby bytowe.
10. „Deklaracji „należy przez to rozumieć deklarację udziału w projekcie dla uczestników programu tj.
dokument stanowiący wniosek mieszkańca zainteresowanego udziałem w Projekcie (wzór deklaracji
udziału w projekcie dla uczestników programu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
11. „Umowę uczestnictwa w Projekcie” - należy przez to rozumieć umowę stanowiącą szczegółowy
opis warunków uczestnictwa w Projekcie (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu).
§3
Warunki udziału w Projekcie
Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnienie przez potencjalnego uczestnika Projektu następujących
kryteriów:
a) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, na terenie
Gminy Przyrów,
b) posiadania kompletnej dokumentacji projektowej na budowę instalacji OZE, zgodnie z
obowiązującym i przepisami prawa,
c) nieprowadzenie w budynku, w którym zamontowana będzie instalacji w chwili obecnej działalności
gospodarczej ani też agroturystyki i nieprowadzenie tego typu działalności przez 5 lat od rozliczenia
finansowego Projektu,
d) Instalacja będzie wykorzystywana tylko na potrzeby socjalno-bytowe domowników;
e) W budynku, nie jest zamontowana instalacja OZE tego samego typu,
f) Nieruchomość znajduje się poza rejestrem zabytków Województwa Śląskiego,
g) Nieposiadanie nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec Gminy Przyrów i jednostek
podległych,
h) W budynku, w którym zamontowana będzie instalacja, uczestnik Projektu zapewni w
pomieszczeniu do montażu:
- możliwość wpięcia do instalacji zimnej i ciepłej wody,
- instalację elektryczną posiadającą niezbędne zabezpieczenia umożliwiające wpięcie instalacji
kolektorów słonecznych. Zakłada się, że instalacja elektryczna została doprowadzona do ww.
pomieszczeń, jeżeli puszka połączeniowa przewodów instalacji elektrycznej znajduje się w
pomieszczeniu, w którym Wykonawca będzie instalował gniazda elektrycznie do zasilania urządzeń
instalacji,
- stabilne i poziome położenie, na którym będzie montowane urządzenia
- zagwarantowanie warunków, w którym temperatura pomieszczenia nie spadnie poniżej 5 st C,
-wysokość pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-udrożnienie wejść na dach, jeżeli budynek jest w wejście na dach wyposażony,
-wykona prace demontażowe, w tym mebli i zabudów, kolidujących z montażem instalacji kolektorów
słonecznych,
-udostępnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych.
- odpowiednia wentylacja pomieszczenia
- odpowiednia lokalizacja
- zapewnienie pomieszczenia z czynnym kominem wentylacyjnym
i) instalacja c.w.u. jest zasilana z pojemnościowego zbiornika c.w.u.
j) stan prawny nieruchomości jest uregulowany.

§4
Warunki zakwalifikowania do Projektu
1. Złożenie w Urzędzie Gminy Przyrów „Deklaracji udziału w Projekcie”, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu w terminie od 30.01.2018 r. do 13.02.2018 r. Deklaracja
ta stanowić będzie podstawę do wpisania uczestnika Projektu na Listę Podstawową.
2. Użytkownik z listy podstawowej musi posiadać wykonaną dokumentację projektową na instalację
3. Użytkownik musi przekazać bezpłatnie dla Gminy 2 egzemplarz dokumentacji projektowej
4. Niezależnie od listy podstawowej utworzona zostanie lista rezerwowa, na którą wpisane zostaną
osoby, które nie złożyły deklaracji w terminie, o którym mowa w pkt. 1, oraz osoby nie posiadające
jeszcze dokumentacji projektowej. Z chwilą wycofania się uczestnika z listy podstawowej uczestnik z
listy rezerwowej podpisze deklarację udziału w projekcie oraz na własny koszt opracuje dokumentacją
projektową na wybraną instalację OZE lub piec na pellet.
5. Po wybraniu projektu Gminy Przyrów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego
każdy uczestnik projektu podpisze umowę, która określać będzie szczegółowe warunki formalne,
organizacyjne i finansowe dotyczące realizacji projektu.
§5
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Wójt Gminy Przyrów
2. Regulamin obowiązuje od dnia wydania zarządzenia

