Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 112/2021 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 15.06.2021 r.

REGULAMIN NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PROJEKTU PN.
„SŁONECZNA GMINA – ŻUKOWO” REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ
ŻUKOWO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 20142020
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem naboru jest realizator projektu pn. „Słoneczna Gmina – Żukowo” – Gmina
Żukowo.
2. Projekt pn. „Słoneczna Gmina – Żukowo” jest realizowany w ramach działania 10.3.1.
Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i polega na dostawie i montażu ekologicznych
urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. W ramach projektu przewidziano zakup
i montaż następujących urządzeń:
a) kolektory słoneczne,
b) powietrzne pompy ciepła do c.w.u.,
c) kotły na biomasę.
3. Niniejszy nabór stanowi uzupełnienie do naboru przeprowadzonego w 2016 i 2017 r. i ma na
celu zebranie liczby uczestników zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie.
4. W ramach naboru utworzona zostanie lista podstawowa oraz lista rezerwowa.
5. Gmina Żukowo dopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie naboru,
a w szczególności terminu wydłużenia naboru. Informacja w tym zakresie zostanie
umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żukowie: www.zukowo.pl.
§ 2 Uczestnicy projektu
1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna zamieszkująca nieruchomość o funkcji
mieszkaniowej zlokalizowaną na terenie Gminy Żukowo, będąca jej właścicielem lub
współwłaścicielem.
2. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę
na realizację projektu.
3. Dopuszcza się by w danej nieruchomości prowadzona była działalność gospodarcza
z zastrzeżeniem, że powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej nie
przekracza 20% powierzchni całkowitej budynku.
4. Budynek musi być użytkowany tzn. oddany do użytku nie później niż do 31.12.2021 r.
§ 3 Zasady przeprowadzania naboru
1. Nabór uczestników do projektu odbywa się w dniach od 18.06.2021 r. do 02.07.2021 r.
2. Uczestnik zgłasza chęć włączenia się do projektu poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa wraz
z załącznikami (ankietą i zbiorem oświadczeń).
3. Złożenie deklaracji może nastąpić wyłącznie poprzez nadanie dokumentów w placówce
pocztowej lub ich przedłożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Żukowie,
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, pokój nr 3.
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4. Deklaracje uczestnictwa złożone przed lub po terminie określonym w ust. 1, a także
niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
5. W ramach naboru do projektu przewidziano dokonanie wyboru uczestników w oparciu
o kryterium kolejności zgłoszeń:
1) w przypadku nadania dokumentów w placówce pocztowej decyduje data stempla
pocztowego,
2) w przypadku osobistego przedłożenia dokumentów w Urzędzie Gminy w Żukowie
decyduje adnotacja o dacie i godzinie wpływu.
6. Po zebraniu deklaracji utworzona zostanie lista podstawowa oraz lista rezerwowa uczestników
projektu.
7. W przypadku rezygnacji uczestnika znajdującego się na liście podstawowej jego miejsce ma
prawo zająć kolejna osoba z listy rezerwowej.
§ 4 Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w projekcie
1. Deklaracja uczestnictwa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
2. Ankieta dotycząca doboru instalacji OZE według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
3. Zgoda współwłaściciela nieruchomości na realizację projektu wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. Zbiór oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
§ 5 Warunki techniczne i formalno-prawne projektu
1. Poziom dofinansowania w projekcie wynosi 84,41% kosztów kwalifikowanych.
2. Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany w projekcie.
3. Po zakończeniu naboru do projektu i ostatecznym zamknięciu listy uczestników
w nieruchomościach objętych projektem przeprowadzone zostaną audyty mające na celu
weryfikację warunków lokalowych w zakresie montażu wybranych urządzeń oraz doboru ich
parametrów do zapotrzebowania na ciepło.
4. W przypadku instalacji solarnej i pomp ciepła instalacja będzie tak dobrana, aby całkowita
wartość energii cieplnej wyprodukowanej przez tę instalację nie przekraczała całkowitej
wartości energii cieplnej spożytkowanej na cele podgrzewania c.w.u. przez gospodarstwo
domowe. Wyprodukowana energia cieplna musi zostać spożytkowana na potrzeby
podgrzewania ciepłej wody użytkowej, nie na cele wspomagania centralnego ogrzewania.
5. Budynek musi posiadać wewnętrzną instalację ciepłej i zimniej wody.
6. W ramach projektu nie ma możliwości montażu kolektorów słonecznych na dachach pokrytych
azbestem.
7. Instalacje przewidziane w projekcie nie mogą być wykorzystywane do produkcji c.w.u. na cele
prowadzenia działalności gospodarczej, działalności rolniczej i agroturystyki. Przeznaczone są
wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego, za wyjątkiem opisanym w § 2 ust. 3
niniejszego Regulaminu.
8. Uczestnik projektu zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu się do projektu oraz o dalszych
krokach w ramach jego realizacji, w tym o dacie podpisania umowy z Gminą Żukowo, a także
wysokości oraz terminie wpłaty wkładu własnego do projektu.
9. Wpłaty będą dokonywane na konto bankowe Gminy Żukowo wyodrębnione na potrzeby
przedmiotowego projektu.
10. Brak dokonania wpłaty w terminie określonym w umowie będzie równoznaczny z rezygnacją
z uczestnictwa w projekcie.
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§ 6 Postanowienia końcowe
1. Przewidywany termin montażu urządzeń zaplanowanych w projekcie to II-III kwartał 2022 r.,
jednakże jest on zależny od procedury wyłonienia Wykonawcy w ramach przetargu zgodnie
z Ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 późn. zm.).
2. Szacunkowy koszt instalacji oraz wartość udziału uczestnika projektu będzie zależała od
wielkości zamontowanego urządzenia i będą określone w umowie przedwstępnej
podpisywanej po przeprowadzeniu audytu i przed rozpoczęciem realizacji projektu.
3. Finalny koszt urządzenia, wartość dofinansowania z UE oraz wartość wkładu własnego
uczestnika projektu będzie zależał od wysokości cen poszczególnych urządzeń określonych
przez Wykonawcę wyłonionego w ramach przetargu.
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