REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW
W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE OSTRÓW
LUBELSKI” Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ
GMINĘ OSTRÓW LUBELSKI W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE W
LATACH 2016 –2018
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II.

INFORMACJE OGÓLNE
Nabór wniosków prowadzony jest przez Gminę Ostrów Lubelski w celu przygotowania
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych
źródeł energii w ramach działania 4.1 o nazwie ,,Wsparcie wykorzystania OZE” objętego
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Wnioski zbierane będą od osób chętnych - właścicieli lub użytkowników budynków
mieszkalnych, do udziału w projektach w następującym zakresie:
 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
Projekt będzie realizowany przez Gminę Ostrów Lubelski tylko i wyłącznie w przypadku
otrzymania dofinansowania ze środków RPO WL na lata 2014-2020.
Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie od 65% do 85% kosztów
kwalifikowanych (kosztów netto).
Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy
Ostrów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/
użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom
posesji na własność.
Gmina Ostrów Lubelski dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
naboru wniosków.
Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków uzyskać można osobiście w Urzędzie
Miejskim w Ostrowie Lubelskim, pokój 1 lub telefonicznie nr. tel. 81 85 20 043.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Nabór wniosków prowadzony jest w terminie do 5 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejski w
Ostrowie Lubelskim pok. Nr 11 w godzinach od 7:30 do 15:30.
Wnioski złożone po powyżej określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

III.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ
 osoby fizyczne, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie
efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno - bytowych
mieszkańców,
 w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić
zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia),

IV.

DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE MIESZKAŃCA
DO PROJEKTU

1. Montaż instalacji fotowoltaicznych
 Ankieta dotycząca udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji
fotowoltaicznych,
 Deklaracja dotycząca udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji





fotowoltaicznych,
Umowę przedwstępną
Umowa użyczenia nieruchomości,
Potwierdzenie wpłaty zaliczki na:
Rachunek Urzędu Miejskiego Ostrów Lubelski prowadzony przez Bank Spółdzielczy w
Lubartowie, Oddział w Ostrowie Lubelskim
Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim
ul. Partyzantów 1
21-110 Ostrów Lubelski
Nr 78 8707 1032 0400 0811 2004 0155
W tytule:
Imię i nazwisko wpłacającego (właściciela/współwłaściciela nieruchomości)
Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, nr domu)
Zaliczka: ogniwa fotowoltaiczne

Kwota:
- dla instalacji montowanych na gruncie lub budynku gospodarczym: 35,67 zł
- dla instalacji montowanych na budynku mieszkalnym: 31,32 zł
Gmina Ostrów Lubelski zastrzega, że koszt wykonania projektu jest kosztem kwalifikowanym
i traktowany będzie jako wkład własny mieszkańca podlegający rozliczeniu podczas realizacji
przedsięwzięcia. Jednocześnie informujemy iż w przypadku nie uzyskania dofinansowania
przez Gminę projektu koszt ten nie podlega zwrotowi.

Wpłaty należy dokonać do 13 kwietnia 2016 roku.
Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w
projekcie i rozwiązaniem umowy.

V.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PROJEKTÓW.

1.

Mieszkańcy Gminy Ostrów Lubelski mogą aplikować zarówno o zakup i montaż
ogniw fotowoltaicznych, kotłów na biomasę jak i kolektorów słonecznych. Należy jednak
wziąć pod uwagę możliwości techniczne w tym w szczególności powierzchnię budynku/
nieruchomości umożliwiającą prawidłowy montaż urządzenia. Dla przykładu informuje się,
że instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 KW zajmuje powierzchnię 22 m2.

2.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się
o dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW
przy energii słonecznej. Dlatego też deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane według
kolejności ich składania, aby łączna moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych,
gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych.

3. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia
działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w tym agroturystyki – przeznaczone są
wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
4. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem.
W przypadku pokrycia eternitem istnieje możliwość wykonania instalacji przy fasadzie
budynku lub na gruncie.

VI.

PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU DOFINSOWANIA
ZE ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 NA REALIZACJĘ
PROJEKTU PREZ GMINĘ OSTRÓW LUBELSKI
Po uzyskaniu od Instytucji Zarządzającej Programem, jaką jest Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego w Lublinie pozytywnej oceny i zakwalifikowaniem projektu do
dofinansowania:
1. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danym projekcie zostaną zapisane
na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej
lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie ze względu na brak wpłaty lub z powodu braku
możliwości montażu instalacji ze względów technicznych.
2. Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat.
3. Przez okres 5 lat od zakończenia projektu instalacje będą ubezpieczone przez Gminę
Ostrów Lubelski.

