Załącznik do Zarządzenia Nr 79/2017
z dnia 29 grudnia 2017 r.
REGULAMIN

USTALAJĄCY PROCEDURĘ PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ,
UDZIAŁU W PROJEKCIE ORAZ WYBORU OSTATECZNYCH
ODBIORCÓW WSPARCIA
§ 1. Warunki przystąpienia do programu:
1. Podmiotem uprawnionym do złożenia zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami jest
osoba fizyczna, która spełni łącznie niżej wymienione warunki:
1) posiada

prawo dysponowania nieruchomością (właściciel lub inna forma władania

nieruchomością) na terenie Gminy Sadkowice (przez nieruchomość należy rozumieć:
budynek mieszkalny jedno- lub wielorodzinny, oddany do użytku i zamieszkały w chwili
montażu),
2) nieruchomość posiada uregulowany stan prawny,
3) zamierza zamontować instalację do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych z wykorzystaniem energii słonecznej i/lub biomasy na potrzeby gospodarstwa
domowego,
2. Osoba fizyczna, o której mowa w par. 1 może złożyć tylko jedno zgłoszenie
na dofinansowanie instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
z wykorzystaniem energii słonecznej i/lub biomasy na potrzeby gospodarstwa domowego.
3. Wytworzona energia elektryczna lub cieplna może być wykorzystana tylko na potrzeby
gospodarstwa domowego.
4. W budynkach wielorodzinnych może zostać zainstalowana instalacja - za zgodą wszystkich
współwłaścicieli.
§ 2. Przed ogłoszeniem informacji o naborze zgłoszeń, Gmina Sadkowice wykonała szeroką
akcję informacyjną o założeniach programowych, w tym:
1) Zorganizowano spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy.
2) Przekazano informację o spotkaniach oraz możliwości składania wstępnych zgłoszeń
za pomocą środków komunikacji: strona internetowa, media społecznościowe
(facebook), ogłoszenia w parafiach, informacja na sesji Rady Gminy.
3) Wywieszono plakaty na tablicach informacyjnych w siedzibie

Urzędu Gminy,

jednostkach organizacyjnych oraz w sołectwach Gminy.
§ 3. Na podstawie ilości zebranych ankiet ustalono zasadność przystąpienia do programu.

§ 4.

Wybór ostatecznych odbiorców wsparcia nastąpi po przedłożeniu kompletnych,

obowiązkowych dokumentów, tj.:
1. Dokumentacji technicznej,
2. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
realizacji projektu.
3. Oświadczenie, beneficjenta o dostosowaniu pokrycia dachu przed realizacją instalacji
(np. wymiana istniejącego pokrycia dachowego z płyt azbestowych, wymiana nie
nośnej konstrukcji dachowej, itp.) – jeżeli dotyczy.
§ 5. Miejsce i termin złożenia dokumentów, o których mowa w § 4.
1. Miejsce składania dokumentów – dostarczyć do Urzędu Gminy w Sadkowicach
2. . Termin składania dokumentów:
a) do 12.01.2018 r. należy dostarczyć oświadczenie

o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu

- wg załącznika

(dokument ten zostanie zarejestrowany, opatrzony data wpływu),
b) Dokumentacja techniczna może zostać dołączona w terminie wskazanym jak wyżej.
§ 6. Procedura składania, oceny i wyboru wniosków.
1. Złożone wnioski zgodnie z § 5 – po zarejestrowaniu zostaną wpisane na listę wniosków
podlegających zgłoszeniu do Urzędu Marszałkowskiego

w ramach konkursu Nr

RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16.
2. Do oceny kompletności złożonego zgłoszenia powołuję Zespół w składzie:
a) Barbara Gąsiorowska,
b) Katarzyna Wasilewska,
c) Jarosław Gortatowicz.
Zespół może pracować w składzie dwuosobowym.
3. Zespół sprawdzi:
1) lokalizację i warunki techniczne obiektu,
2) kompletność i rzetelność złożonych dokumentów.
4. Po wstępnej analizie dokumentów przez zespół zakłada się, że wszystkie zgłoszenia
zostaną uwzględnione we wniosku o dofinansowanie, o ile warunki techniczne na to
pozwolą.
5. W przypadku gdy liczba zgłoszeń przewyższy liczbę instalacji możliwych do
uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie zespół ustali listę rezerwową.

6. Protokół pracy zespołu wraz z listą zgłoszeń wybranych do uwzględnienia w projekcie,
uwzględniający datę złożenia wymaganych dokumentów wraz z listą rezerwową zostanie
przekazany Wójtowi Gminy Sadkowice, który rozstrzyga sprawy sporne i zatwierdza
projekty planowane do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie.
7. Zatwierdzona lista zgłoszeń wybranych do uwzględnienia w projekcie udostępniona
zostanie na stronie internetowej: www.bip.cieladz.pl.
8. Gmina zamierza przystąpić do konkursu w partnerstwie i złożyć wspólny wniosek z Gminą
Cielądz.
9. Po ogłoszeniu listy rankingowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
otrzymaniu informacji o uzyskanym dofinansowaniu oraz po podpisaniu umowy
o dofinansowanie, Gmina Sadkowice - lider projektu przeprowadzi postępowanie
przetargowe na wybór Wykonawcy.
10.

Po wyborze Wykonawcy i ustaleniu wartości zamówienia gmina zawiadomi

o wynikach przetargu i
ostatecznych

odbiorców

o wysokości opłat, przypadających na poszczególnych
wsparcia

(mieszkańców),

stanowiących

wkład

własny

w realizacji projektu, który wynosić będzie do 40% kosztów kwalifikowanych oraz
podatek VAT, zgodny z obowiązującymi przepisami, przy założeniu otrzymania 60%
dofinansowania

do

kosztów

kwalifikowanych.

W

przypadku

niższej

kwoty

dofinansowania do obowiązku ostatecznego odbiorcy wsparcia (mieszkańca) należeć
będzie

dopłata

do

wysokości

kosztów

kwalifikowanych

oraz

podatek

VAT,

zgodny z obowiązującymi przepisami.
11.

Osoby biorące udział w projekcie umożliwią wejście na teren nieruchomości

Wykonawcy realizującemu zadanie,

pracownikom Urzędu oraz instytucjom, celem

przeprowadzenia kontroli realizacji zadania.
12.

Po zakończeniu zadania (montażu instalacji)

zostanie spisany protokół odbioru

końcowego odrębnie dla każdej nieruchomości.
13.

Gmina ma obowiązek zapewnienia trwałości projektu przez okres wymagany przez

Instytucję Zarządzającą jednak nie krótszy niż 5 lat.
14.

Z uczestnikami projektu tj. ostatecznymi odbiorcami wsparcia Gmina Sadkowice jako

właściciel instalacji podpisze umowy użyczenia instalacji na okres związania (zapewnienia
trwałości) projektu nie krótszy niż 5 lat.
15.

Uczestnicy projektu zobowiązani są do zachowania instalacji w należytym stanie

technicznym przez okres trwałości projektu .

16.

Realizacja programu przez Gminę Sadkowice w zakresie budowy instalacji

do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii
słonecznej i/lub biomasy na potrzeby gospodarstw domowych, jest jednorazowym
naborem zgłoszeń oraz jest uzależniona od uzyskania przez gminę dofinansowania
w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł
odnawialnych na terenie gmin: Cielądz i Sadkowice”, w ramach Łódzkiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4 Gospodarka Niskoemisyjna,
Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.
17.

W przypadku nie uzyskania dofinansowania, program nie będzie realizowany.

18.

Złożone zgłoszenia, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w programie będą

przechowywane w bazie danych Urzędu Gminy na potrzeby następnych programów
(o ile zajdzie taka możliwość).

19.

Zastrzega się możliwość dokonania zmian w regulaminie, jego modyfikacji, uzupełnienia,

w przypadku gdy będą tego wymagały zapisy RPO WŁ 2014 - 2020 oraz obowiązujących
przepisów.

20. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie ma
Regulaminu Konkursu RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 Łódzkiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

21.

Osoba do kontaktu:

- Barbara Gąsiorowska- sekretarz Gminy,
- Katarzyna Wasilewska – referent w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.

