REGULAMIN NABORU ZGŁOSZEŃ
w ramach projektu partnerskiego pn.
„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin
Partnerskich”
Zadanie pn.
„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na
terenie Gminy Tarnowskie Góry”
planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs

I. Słownik pojęć
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć Gminę Tarnowskie Góry, uczestniczącą wspólnie
z innymi gminami w realizacji projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii
poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” Zadanie
pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na
terenie Gminy Tarnowskie Góry” planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła
energii – konkurs
b) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, określający zasady naboru
oraz realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE
w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry”, planowanego do realizacji
w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs
c) Projekcie – rozumie się przez to planowane przedsięwzięcie, polegające na zakupie i montażu
instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry;
d) OZE – rozumie się przez to odnawialne źródła energii;
e) Potencjalnym Uczestniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą prawo
do dysponowania nieruchomością zabudowaną: będącą właścicielem/ współwłaścicielem/
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użytkownikiem wieczystym / współużytkownikiem wieczystym nieruchomości (na której ma
być wykonana instalacja OZE), położonej na terenie Gminy Tarnowskie Góry;
f) Uczestniku - rozumie się przez to osobę zakwalifikowaną do projektu;
g) Zadaniu – rozumie się przez to instalację planowaną w ramach projektu do wykonania
u Uczestnika projektu;
h) IOK – rozumie się przez to Instytucję Organizującą Konkurs – Zarząd Województwa Śląskiego;
i) RPO WSL – rozumie się przez to Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020;
j) Zgłoszeniu/dokumentach zgłoszeniowych – rozumie się przez to komplet dokumentów
określonych w punkcie IX niniejszego Regulaminu, składanych w celu zakwalifikowania
do projektu;
k) Projekcie partnerskim – rozumie się przez to projekt w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460);
l) Wydatkach (kosztach) kwalifikowalnych – rozumie się przez to wydatki lub koszty
spełniające kryteria zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020; wytycznymi zawartymi
w Przewodniku dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014 - 2020 oraz Zasadami w zakresie
kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
m) Trwałości Projektu – rozumie się przez to czas, w którym Uczestnik zobowiązany jest
do utrzymywania instalacji OZE 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 Gminę Tarnowskie Góry, tj. od dnia
wpływu ostatniej transzy dofinansowania. Uczestnik projektu zostanie poinformowany
o zakończeniu okresu trwałości Projektu.
n) c.o. – rozumie się przez to instalację centralnego ogrzewania;
o) c.w.u. – rozumie się przez to instalację ciepłej wody użytkowej
p) Weryfikacja techniczna – sprawdzenie nieruchomości pod kątem możliwości technicznych
montażu instalacji OZE;
q) Gospodarstwo domowe dotknięte problemem ubóstwa energetycznego – gospodarstwo
domowe, w którym Potencjalny Uczestnik spełnia co najmniej jedno z kryteriów:
 posiada prawo do dodatku mieszkaniowego lub energetycznego,
 otrzymał w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie Deklaracji o objęcie Projektem
pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup,
 w gospodarstwie domowym Potencjalnego Uczestnika zamieszkuje co najmniej jedna
osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 Potencjalny uczestnik lub zamieszkujący z nim członek gospodarstwa domowego
posiada prawo do świadczenia rodzinnego,
 Gospodarstwo domowe Potencjalnego Uczestnika ma status rodziny wielodzietnej (co
najmniej troje dzieci) – zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
 Gospodarstwo domowe Potencjalnego Uczestnika ma status rodziny zastępczej.
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II. PRZEPISY OGÓLNE
1. Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Gminę Tarnowskie Góry w celu opracowania przez
Gminę wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu
instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła
energii - konkurs.
2. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania dla Uczestnika wyniesie do 85% kosztów
kwalifikowalnych.
3. Projekt realizowany będzie wyłącznie przypadku otrzymania dofinansowania na jego
realizację ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 i podpisania z IOK umowy
o dofinansowanie.
4. Gmina Tarnowskie Góry zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Informacje dotyczące Regulaminu naboru zgłoszeń można uzyskać:
a. osobiście w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 2, 42-600
Tarnowskie Góry w godzinach urzędowania;
b. telefonicznie pod numerem telefonu: 32 3933735
c. wysyłając e-mail na adres: fundusze@tarnowskiegory.pl
III. OPIS PLANOWANEGO PROJEKTU
1. Gmina Tarnowskie Góry bierze udział w Projekcie na zasadzie Partnerstwa Gmin i jako
wnioskodawca wystąpi do IOK z wnioskiem o dofinansowanie projektu polegającego na budowie,
na zgłoszonych w projekcie budynkach położonych na terenie Gminy, instalacji z zakresu
odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji w ramach RPO WSL na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła
energii - konkurs.
2. Zaplanowany rodzaj instalacji odnawialnych źródeł energii w projekcie:
a) instalacje solarne,
b) instalacje fotowoltaiczne,
c) powietrzne pompy ciepła c.o. + c.w.u.,
d) powietrzne pompy ciepła c.w.u.,
e) kotły na biomasę.
3. Montaż kotłów na biomasę (pellet) możliwy będzie wyłącznie w przypadku wymiany istniejącego
źródła ciepła na paliwa stałe o niskiej efektywności energetycznej (np. węgiel). Zakwalifikowanie
nieruchomości zgłoszonej do montażu instalacji OZE możliwe będzie po pozytywnej weryfikacji
technicznej obiektu przez firmę rekomendowaną przez Gminę Tarnowskie Góry.
4. W przypadku wyboru przez Potencjalnego Uczestnika powietrznej pompy ciepła c.o. + c.w.u. lub
kotła na biomasę Potencjalny Uczestnik obligatoryjnie przedkłada dokument – obliczenie
projektowego obciążenia cieplnego budynku, podpisany przez osobę uprawnioną do sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej.
5. W przypadku instalacji solarnej i pompy powietrznej c.w.u. zapotrzebowanie na ciepłą wodę
użytkową zależy od liczby osób stale zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym
(weryfikacja na podstawie deklaracji uczestnictwa w projekcie).
6. Szacunkowy koszt instalacji OZE oraz wartość udziału Uczestnika będą zależały od wielkości
zamontowanej instalacji oraz miejsca lokalizacji i będą określone w umowie uczestnictwa
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

w projekcie, która będzie podpisywana po pozytywnym przejściu procedury aplikacyjnej przez
Gminę Tarnowskie Góry i podpisaniu umowy o dofinansowanie z IOK.
Nie ma możliwości montażu instalacji OZE na dachach pokrytych eternitem. Potencjalny Uczestnik
może brać udział w projekcie pod warunkiem, że w dokumentach zgłoszeniowych zadeklarowane
zostanie wykonanie wymiany pokrycia dachowego przed planowanym montażem instalacji i taka
wymiana zostanie wykonana nie późnej niż do dnia 31.12.2018 r. lub wyrazi wolę montażu
instalacji w sposób określony w pkt 10.
Planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych przede wszystkim na połaciach
dachowych. Ze względu na wydajność instalacji, wariantem najbardziej korzystnym jest strona
południowa dachu, południowo-wschodnia lub południowo-zachodnia.
W przypadku instalacji solarnych i fotowoltaicznych przy określaniu „wolnej” powierzchni dachu,
należy zwrócić uwagę na takie elementy jak okna dachowe, kominy i/lub inne urządzenia
usytuowane na dachu. Ponadto należy przeanalizować, czy w bezpośrednim sąsiedztwie budynku
nie znajdują się np. wysokie drzewa, lub inne obiekty mogące powodować zacienienie
kolektorów/paneli, co może wpływać na znaczne obniżenie sprawności instalacji.
W przypadku pokrycia dachu eternitem lub braku możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej
lub solarnej na dachu z innego względu (za mała powierzchnia dachu, zacienienie, niekorzystny
kąt nachylenia, niekorzystne położenie wolnej połaci dachu względem strony południowej, itp.),
istnieje możliwość wykonania instalacji na gruncie, ścianie lub balkonie budynku, bądź na dachu
budynku gospodarczego, bezpośrednio przylegającego do budynku mieszkalnego.
W przypadku montażu powietrznej pompy ciepła c.o. + c.w.u. lub kotła na biomasę istnieje
obligatoryjny obowiązek likwidacji dotychczasowego źródła energii cieplnej. Wyjątek stanowi
pozostawienie kotła gazowego – traktowanego jako awaryjne źródło ciepła.
Regulamin, treść umowy z uczestnikami i innych dokumentów może ulec zmianie w szczególności
w wyniku zmian w dokumentach programowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zmiany lub wprowadzenia nowych wytycznych
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 oraz zmiany bądź wprowadzenia innych przepisów prawa mających zastosowanie
w procesie przygotowania i realizacji Projektu.

IV. WARUNKI I OGRANICZENIA
1. Instalacje OZE oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa
domowego.
2. Potencjalny Uczestnik ma prawo wyboru więcej niż jednego źródła instalacji OZE, wskazując
jednocześnie w deklaracji naboru stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu źródło
preferowane. W przypadku konieczności ograniczenia zakresu projektu, w zadaniu uwzględnione
zostanie jedynie źródło wskazane jako preferowane.
3. Maksymalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej zakwalifikowanej do projektu nie może
przekroczyć 5 kWp, a w przypadku jednoczesnego wyboru powietrznej pompy ciepła c.o. + c.w.u.
i instalacji fotowoltaicznej ustala się maksymalną moc 8 kWp. W przypadku, gdy Potencjalny
Uczestnik eksploatuje aktualnie pompę ciepła (powietrzną lub gruntową) dopuszcza się
maksymalną moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej 8 kWp.
4. Sprawdzenie możliwości montażowych instalacji OZE uwarunkowane jest koniecznością
przeprowadzenia weryfikacji technicznej nieruchomości zgłoszonej do Projektu. Zrealizowana
zostanie ona przez pracownika firmy wykonawczej, rekomendowanej przez Gminę Tarnowskie
Góry. Podczas weryfikacji zebrane zostaną informacje, na podstawie których zostanie sporządzony
projekt koncepcyjno – techniczny. Koszt przeprowadzenia usługi wynosi 200 zł brutto

4

(sporządzenie dokumentacji technicznej - 150 zł, przeprowadzenie weryfikacji technicznej - 50 zł.
Koszty te nie są kosztami kwalifikowanymi) i jest w pełni ponoszony przez uczestnika projektu.
5. Wielkość instalacji fotowoltaicznej zostanie dobrana na podstawie przedstawionych w trakcie
weryfikacji technicznej rachunków zużycia energii elektrycznej za rok 2017 pracownikowi firmy
rekomendowanej przez Gminę Tarnowskie Góry.
6. W przypadku aplikowania o instalację fotowoltaiczną potencjalnym uczestnikom projektu, którzy
nabyli/wybudowali nieruchomość i nie posiadają historii zużycia energii elektrycznej zostanie
automatycznie przydzielone 12 szt. paneli fotowoltaicznych, co wynika z średniorocznego zużycia
energii elektrycznej w budynkach jednorodzinnych za rok 2017. Potencjalny uczestnik projektu ma
prawo do wyboru instalacji o mniejszej mocy niż zostanie mu przydzielona.
7. Wymianie źródła ogrzewania na kocioł na biomasę podlegać mogą wyłącznie dotychczasowe kotły
i piece opalane węglem, drewnem oraz olejem opałowym. Dotacji nie podlega wymiana
ogrzewania gazowego, elektrycznego, a także podłączonego do sieci ciepłowniczej. Wymianie
podlegać nie może również kocioł 5 klasy.
8. W ramach Projektu nie przewiduje się wymiany obecnie eksploatowanych źródeł OZE na nowe,
a także ich rozbudowy.
9. Każdy rodzaj Instalacji będzie opomiarowany. Kolektory słoneczne wyposażone będą w liczniki
energii cieplnej, a instalacje fotowoltaiczne w liczniki energii elektrycznej. Systemy solarne
zawierające licznik energii cieplnej w sterowniku nie podlegają dodatkowemu opomiarowaniu.
W okresie trwałości Projektu uczestnik zobowiązuje się do podawania informacji o aktualnym
stanie licznika na wezwanie Wnioskodawcy lub do umożliwienia przedstawicielowi Wnioskodawcy
dostępu do Instalacji w celu sprawdzenia stanu licznika. Zastrzega się możliwość zdalnego odczytu
licznika.
10. Minimalne parametry urządzeń zostaną zapisane w Programie Funkcjonalno - Użytkowym i będą
uwarunkowane kryteriami podyktowanymi przez IOK.
11. Potencjalni Uczestnicy prowadzący działalność gospodarczą bądź rolniczą mogą przystąpić do
udziału w projekcie pod warunkiem, że w miejscu ich zamieszkania jest ona wyłącznie
zarejestrowana (bez wykorzystywania składników nieruchomości) i energia uzyskana z instalacji
OZE zamontowanych w ramach projektu nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności
rolniczej, działalności gospodarczej oraz agroturystyki. Informacje te zostaną zweryfikowane na
podstawie złożonych w organie podatkowym deklaracji i informacji o nieruchomości. Potencjalni
Uczestnik zobligowani są do zadeklarowania w dokumentach zgłoszeniowych, że nie będą
wykorzystywały energii produkowanej ze źródeł OZE na potrzeby działalności gospodarczej
(załącznik nr 6 do Regulaminu naboru zgłoszeń). Decyzja dotycząca zakwalifikowania danej
nieruchomości do przedmiotowego projektu nastąpi po weryfikacji technicznej.
12. W ramach projektu zaplanowano instalacje na:
a) istniejących budynkach mieszkalnych,
b) budynkach mieszkalnych w fazie budowy z terminem oddania do użytkowania nie późnej niż
do dnia 31.12.2018r.,
c) elewacjach, tarasach ww. budynków,
d) dachach budynkach gospodarczych bezpośrednio przylegających do budynków mieszkalnych,
e) gruncie.
13. Budynek mieszkalny musi posiadać wewnętrzną instalację ciepłej i zimnej wody, posiadać dobry
stan techniczny planowanego miejsca montażu instalacji OZE, w tym sprawną instalację
elektryczną, sprawną instalację c.o. oraz wolną powierzchnię wewnątrz budynku, umożliwiającą
montaż urządzeń, m.in takich jak zasobnik na ciepłą wodę.
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14. Stan prawny księgi wieczystej nieruchomości, na której położony jest budynek musi być
uregulowany. Właściciele nieruchomości o nieuregulowanym prawie własności nie mogą
przystąpić do udziału w projekcie.
15. Miejsce przewidziane do wykonania montażu instalacji OZE, będzie zweryfikowane przez osoby
współpracujące z Gminą Tarnowskie Góry pod kątem możliwości technicznych wykonania
instalacji.
16. Ostateczny dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany zostanie na podstawie
zweryfikowanych informacji podanych w deklaracji oraz po ocenie weryfikacji technicznej obiektu.
17. W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości Uczestnik zobowiązuje się do:
 wykorzystywania instalacji oraz jej efektów wyłącznie na potrzeby gospodarstwa
domowego;
 właściwej eksploatacji instalacji, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami
technicznymi;
 niedokonywania żadnych przeróbek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody Gminy
Tarnowskie Góry;
 przeprowadzania za pośrednictwem Gminy przeglądów serwisowych zgodnie
z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej, którą przekaże wykonawca.
18. W sytuacji, gdy ze względu na małą liczbę zgłoszeń, złożenie wniosku o dofinansowanie nie będzie
efektywne kosztowo, projekt nie zostanie przygotowany. Koszty o których mowa w części IV ust
4 niniejszego regulaminu nie podlegają zwrotowi.
19. W ramach niniejszego Projektu instalacje OZE nie mogą zostać zamontowane na/w budynkach
objętych ochroną konserwatora zabytków. Właściciele takich nieruchomości nie mogą przystąpić
do udziału w Projekcie. Ograniczenie dotyczy także budynków będących w Gminnym Rejestrze
Zabytków lub/i będących zabytkami, które zlokalizowane są na terenie Gminy Tarnowskie Góry
poza strefą ochronną konserwatora zabytków.
20. Właściciel budynku zagwarantuje spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów
budowlanych, konstrukcji oraz jej wytrzymałości na obciążenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).
V. KOSZTY INSTALACJI
1. Potencjalni Uczestnicy składając komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu, deklarują
pokrycie następujących kosztów:
• co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych budowy instalacji (netto); kosztów podatku
VAT:
- przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji montowanych w budynkach mieszkalnych,
których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 oraz w budynkach bezpośrednio
przylegających do budynku mieszkalnego - 8%
- przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji montowanych na gruncie, budynkach
gospodarczych wolnostojących, a także w budynkach mieszkalnych, których powierzchnia
użytkowa przekracza 300 m2 – 23%
• innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem związanych z eksploatacją
oraz montażem urządzeń;
• kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją (np.
uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji);
• w razie ich wystąpienia - dodatkowych kosztów niekwalifikowanych związanych
z niestandardowymi warunkami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania
modernizacji istniejących instalacji.
6

2. Ostateczne rozliczenie dofinansowania i wysokości wkładu własnego zostanie dokonane
po zatwierdzeniu przez IOK końcowego wniosku o płatność.
VI. OSOBY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH
1. Zgłoszenia o dofinansowanie budowy instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii mogą
składać wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami (użytkownikami
wieczystymi/współużytkownikami wieczystymi) nieruchomości zabudowanej położonej na terenie
Gminy Tarnowskie Góry, spełniające łącznie poniższe warunki:
a) efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych
uczestników;
b) osoby nie posiadające na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych jakichkolwiek
zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Tarnowskie Góry z tytułu należności
publiczno-prawnych i cywilno-prawnych. Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób
posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu;
c) dobrowolnie chcące wziąć udział w projekcie na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
2. W przypadku ujawnienia nieprawdziwych danych na jakimkolwiek etapie naboru, Gmina
Tarnowskie Góry zastrzega, że zgłoszenia takie zostaną wykluczone z uczestnictwa w projekcie,
a Potencjalni Uczestnicy składając dokumenty zgłoszeniowe zostaną pociągnięte do
odpowiedzialności, w tym również obciążeni kosztami, jakie poniosła Gmina w związku
z bezprawnym uczestnictwem danego Uczestnika w procedurze aplikowania o dofinansowanie
i/lub realizacji projektu.
3. Wraz ze złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, Potencjalny Uczestnik wyraża zgodę
na przeprowadzenie weryfikacji technicznej obiektu przez specjalistyczną firmę zewnętrzną,
rekomendowaną i wybraną przez Gminę Tarnowskie Góry i zawarcie odrębnie płatnej umowy
z ww. firmą.
4. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:
• własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;
• współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe;
• użytkowanie wieczyste - dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie użytkownik wieczysty;
• współużytkowanie wieczyste - wszyscy współużytkownicy muszą podpisać dokumenty
zgłoszeniowe.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH
1. Nabór dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie prowadzony będzie w terminie
od 12.01.2018 r. do 26.01.2018 r. w Urzędzie Miasta w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 2,
42-600 Tarnowskie Góry.
2. Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać:
a) osobiście w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w punkcie informacyjnym Urzędu
Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2 w dni robocze (od poniedziałku do
piątku) w godzinach urzędowania,
b) przesyłką pocztową na adres Urzędu Miasta w Tarnowskich Górach, ul. Rynek 4, 42-600
Tarnowskie Góry z dopiskiem „Odnawialne źródła energii” (decyduje data wpływu
do Urzędu).
3. W przypadku współwłasności (współużytkowania wieczystego) dopuszcza się możliwość złożenia
i podpisania kompletu dokumentów przez jednego współwłaściciela (współużytkownika
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wieczystego), po przedłożeniu udzielonego pełnomocnictwa przez pozostałych współwłaścicieli
(współużytkowników wieczystych).
4. Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje Regulamin i/lub, poza powyżej
określonym terminem, nie będą rozpatrywane.

VIII. WYBÓR UCZESTNIKÓW
1. Ze względu na limit środków finansowych, liczba uczestników zakwalifikowanych do Projektu
na listę podstawową jest ograniczona. Po przekroczeniu limitu Deklaracje będą podlegać ocenie
i weryfikacji zgodnie z zapisami „Kryteriów wyboru projektów” stanowiących załącznik nr 1
do Regulaminu naboru zgłoszeń. Ilość punktów przyznanych w procedurze oceny decydować
będzie przy tworzeniu listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Przewidywana
liczba instalacji na terenie Gminy Tarnowskie Góry wynosi około 800 sztuk.
2. Potencjalni Uczestnicy, 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.
3. W przypadku otrzymania przez uczestników tej samej ilości punktów decydować będzie kolejność
zgłoszeń do udziału w Projekcie.
4. Potencjalni Uczestnicy, którzy złożą deklarację uczestnictwa po wyznaczonym terminie naboru ale
spełniający pozostałe warunki formalne zostaną zakwalifikowani na listę rezerwową.
5. Procedura przyznawania punktów nie dotyczy Potencjalnych Uczestników, którzy w deklaracji
uczestnictwa wybrali instalację kotła na biomasę (pellet) jako preferowane źródło OZE. Osoby te
zostaną zakwalifikowane na listę podstawową uczestników Projektu w pierwszej kolejności.
6. Każdemu Potencjalnemu Uczestnikowi składającemu deklarację uczestnictwa zostanie wydane
potwierdzenie złożenia dokumentów, a także nadany zostanie numer ewidencyjny, który będzie
służył do identyfikacji wnioskodawców na dalszym etapie weryfikacji oraz podczas publikacji listy
zakwalifikowanych wniosków.
7. Ostateczna lista uczestników Projektu zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy
Tarnowskie Góry www.tarnowskiegory.pl.

IX. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU
1. Na etapie aplikowania o zakwalifikowanie do projektu, wymagane jest złożenie kompletu
dokumentów zgłoszeniowych prawidłowo podpisanych przez osoby posiadające prawo
do dysponowania nieruchomością, zgodnie z pkt VI ust.1, położoną na terenie Gminy Tarnowskie
Góry:
a) wypełnionej deklaracji udziału w projekcie wraz z niezbędnymi załącznikami,
b) ankiety dotyczącej danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie
budowy instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, powietrznej pompy
ciepła c.o.+ c.w.u., powietrznej pompy ciepła c.w.u. oraz instalacji kotła na biomasę,
c) wypełnionej umowy użyczenia, podpisanej przez wszystkich współwłaścicieli (w dwóch
egzemplarzach),
d) dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (akt notarialny,
wypis z ewidencji gruntów i budynków lub inne dokumenty z których wynika tytuł do
dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu),
e) dokumentu potwierdzającego ubóstwo energetyczne (może być to m.in. orzeczenie
o niepełnosprawności, zaświadczenie o otrzymywanej pomocy rzeczowej w postaci opału,
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zaświadczenie o pobieraniu świadczeń rodzinnych np. zasiłku, czy oświadczenie
o wielodzietności rodziny)
2. Uczestnik zobowiązuje się do przedłożenia również innych niezbędnych dokumentów
wymaganych przez IOK/Gminę Tarnowskie Góry do prawidłowej procedury aplikowania o środki
na realizację projektu.
X. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy uczestników, potencjalni uczestnicy mogą zgłaszać
w formie pisemnej odwołania do Wnioskodawcy. Odwołania powinny zawierać uzasadnienie,
dane wnioskodawcy wraz z numerem ewidencyjnym nadanym w dniu rejestracji. Wszystkie
prawidłowo złożone odwołania zostaną rozpatrzone przez Komisje ds. wyboru uczestników
w Projekcie
w terminie 14 dni od dnia wpływu odwołania. W przypadku stwierdzenia zasadności odwołania,
potencjalny uczestnik zostanie umieszczony na liście podstawowej lub rezerwowej uczestników
zgodnie z Kryteriami wyboru uczestników.
2. Potencjalnym Uczestnikom i Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia stosunku do
Wnioskodawcy w przypadku, gdy realizacja Projektu nie dojdzie do skutku z powodu nieuzyskania
przez Wnioskodawcę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

XI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA PO OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RPO WSL
2014-2020 NA REALIZACJĘ PROJEKTU PRZEZ GMINĘ TARNOWSKIE GÓRY
1. Po podpisaniu przez Gminę Tarnowskie Góry umowy o dofinansowanie na realizację projektu,
zakwalifikowani do udziału w projekcie Uczestnicy zostaną wezwani do podpisania z Gminą
Tarnowskie Góry umowy uczestnictwa w projekcie, dotyczącej ustalenia stron, wzajemnych
zobowiązań pod względem organizacyjnym i finansowym, a także do złożenia ewentualnych
dodatkowych dokumentów i dopełnienia wszelkich formalności w celu prawidłowej realizacji
projektu.
2. Koszt brutto instalacji oraz koszt partycypacji Uczestnika projektu będzie zależał od wielkości
zamontowanej instalacji. W oparciu o szacunkowe koszty z Uczestnikiem zostanie zawarta umowa
uczestnictwa określająca obowiązki stron.
3. Uczestnik zobowiązany będzie do wpłaty wkładu własnego w wysokości i na warunkach
określonych umowie uczestnictwa, która będzie zawierać szacunkowe koszty. Przewidywany
termin podpisywania umów projektowych i konieczności dokonywania wpłat wkładu własnego
to IV kwartał 2018/I kwartał 2019 roku, przy czym termin ten uzależniony jest od procedury oceny
projektów i podpisywania umów o dofinansowanie na ich realizację przez IOK. O konkretnym
terminie i wysokości wpłaty Uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie przez Wnioskodawcę.
4. Nie dokonanie przez Uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie i w określonej wysokości,
będzie równoznaczne z rezygnacją z jego udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy uczestnictwa
w projekcie.
5. Zakwalifikowane instalacje powinny zostać zrealizowane przez Wnioskodawcę w latach 20192020. Termin realizacji projektu zależy od liczby uczestników projektu.
6. Zamontowane instalacje do zakończenia trwałości projektu będą:
 stanowiły własność Wnioskodawcy i przez ten czas zostaną użyczone
Uczestnikom;
 ubezpieczone przez Gminę Tarnowskie Góry;
 objęte gwarancją.
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XII. PRZETWARZANIE DANYCH W PROJEKCIE
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
wyłącznie dla potrzeb realizacji projektu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji
na każdym etapie realizacji projektu zarówno przez Gminę Tarnowskie Góry, jak również IOK.
2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry z siedzibą przy ul.
Rynek 4, 42 -610 Tarnowskie Góry.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwy udział
w projekcie.
XIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
Kryteria wyboru projektów;
Deklaracja udziału w projekcie;
Umowa użyczenia;
Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku w fazie budowy;
Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego (eternitu);
Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej ze źródeł OZE na potrzeby działalności
gospodarczej;
7. Ankieta doboru instalacji;
8. Pełnomocnictwo.
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