DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
„ Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa III. Czysta
energia. Działanie 3.1 Rozwój OZE
DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA INSTALACJI:
Miejscowość:
Numer działki:
Adres:
Numer domu:
WŁAŚCICIEL OBIEKTU / WNIOSKODAWCA
1.
Imię i nazwisko …………………………………………………..…………… adres zam. ………………………………………………….…………………………..
Legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………………………………………………………………………
Wydanym przez ………………………………………………………….……………
PESEL ……………………………………………………….
2.
Imię i nazwisko …………………………………………………..…………… adres zam. ………………………………………………….…………………………..
Legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………………………………………………………………………
Wydanym przez ………………………………………………………….……………
PESEL ……………………………………………………….

Deklaruję / Deklarujemy wolę uczestnictwa w projekcie przygotowywanym przez Gminę Jedlicze w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa III – Czysta energia Działanie 3.1
Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii
WYBÓR RODZAJU INSTALACJI
Uwaga: możliwość wyboru jednej instalacji wykorzystującej energię
słoneczną i / lub wymianę źródła ciepła – montaż kotła c.o. według mocy (
biomasa )
Zestaw kolektorów słonecznych 2 kolektory płaskie + zasobnik 300 L
Zestaw kolektorów słonecznych 3 kolektory płaskie + zasobnik 300 L
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 kW (energia słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW (energia słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kW
(energia słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2kW+zasobnik 200L+grzałka 2 kW (
energia słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna 3kW +zasobnik 300L+grzałka 2kW
(energia słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna 4kW +zasobnik 300L+grzałka 2kW
(energia słoneczna)
Instalacja fotowoltaiczna 5kW do współpracy z gruntową pompą ciepła
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą 15 kW ( biomasa )
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą 20 kW ( biomasa )
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą 25 kW ( biomasa )
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą 45 kW ( biomasa )
Gruntowa pompa ciepła o mocy 6 kW ( dom do 150 m 2)
–
dwa odwierty po 30 mb lub kolektor płaski o powierzchni 90 – 100 m2)
Gruntowa pompa ciepła o mocy 10 kW ( dom do 200 m 2)– cztery
odwierty po 30 mb lub kolektor płaski o powierzchni 150 – 170 m2
Gruntowa pompa ciepła o mocy 13 kW ( dom do 250 m 2)– pięć
odwiertów po 30 mb lub kolektor płaski o powierzchni 210 – 240 m2

Szacunkowy koszt
wykonania brutto
[zł ]

Deklaracja przez wpis TAK
/ NIE

11000 – 12000
12000 – 14000
13000 – 15000
18000 – 21000
23000 – 26000
16000 – 18000
21000 – 24000
26000 – 30000
32000 - 35000
13000 – 14000
14000 – 15000
15000 – 16000
16000 - 19000
35000 – 37000
43000 – 45000
50000 - 55000

Uwaga dotycząca instalacji gruntowych pomp ciepła:
Cena obejmuje: gruntową pompę ciepła, pompę obiegową górnego źródła, wykonanie gruntowego wymiennika pionowego lub
poziomego, zasobnik buforowy, zasobnik ciepłej wody użytkowej, zestaw podłączeniowy c.w.u. sterownik przewodowy
programowalny, czujnik temperatury zewnętrznej, montaż i uruchomienie instalacji.
OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ WŁAŚCICIELA OBIEKTU /WNIOSKODAWCĘ DO KONTATÓW Z URZĘDEM GMINY:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: ………………………………………… Adres e-mail: ……………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA OBIEKTU - WNIOSKODAWCY

1. Posiadam/my prawo do dysponowania budynkiem bezterminowo lub co najmniej do 31.12.2024 roku, w sposób umożliwiający instalację
i utrzymywanie zainstalowanych urządzeń.
2. Dysponuję/my odpowiednim miejscem pozwalającym na prawidłowy montaż instalacji i zapewniamy odpowiednie warunki do ich
wykonania (odpowiednie przejścia komunikacyjne umożliwiające transport urządzeń).
3. Oświadczam/my, że energia/źródło ciepła wytworzone w związku z udziałem w projekcie wykorzystane będzie wyłącznie na potrzeby
gospodarstwa domowego. W przypadku gdy członkiem gospodarstwa domowego w którym zainstalowano mikroźródło OZE jest osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą, wsparcie na rzecz odbiorcy ostatecznego udzielane jest w formie pomocy de
minimis.
4. Wyrażam/my zgodę na przeprowadzenie wstępnego audytu weryfikującego przez specjalistyczną firmę zewnętrzną upoważnioną przez
gminę ( ocena stanu instalacji , miejsc przeznaczonych na ich wykonanie , dokumentacja fotograficzna obiektu i miejsc przeznaczonych
na wykonanie instalacji). Koszt audytu w wysokości 40 zł brutto ponosi właściciel/wnioskodawca. Opłata za wykonanie audytu
wstępnego nie podlega zwrotowi. Sprawozdanie z audytu pozostaje własnością właściciela/ wnioskodawcy i może być wykorzystane w
innych projektach.
5. Kopię potwierdzenia wpłaty za wykonanie audytu należy dołączyć do deklaracji (nie dotyczy osób wpisanych na listę rezerwową).
6. Wyrażam/my zgodę na dysponowanie działką wymienioną w deklaracji na cele budowlane – dokonania zgłoszenia i realizacji projektu.
7. Zobowiązuję/my się do pokrycia udziału własnego w kosztach kwalifikowanych ( 15% - 30%) oraz całości kosztów niekwalifikowanych
związanych z realizacją projektu w danym obiekcie. Ostateczne koszty kwalifikowane wykonania instalacji zostaną ustalone po wyłonieniu
wykonawcy w przetargu publicznym. Ostateczna wysokość procentowego udziału własnego mieszkańca zostanie ustalona przez gminę
po przedstawieniu kryteriów punktacji wniosków przez instytucję Zarządzającą.
8. Zobowiązuję/my się do wpłaty deklarowanej kwoty w dwóch transzach: pierwsza w wysokości 1500,00 zł po wyborze wniosku do
dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski), w terminie 14 dni od zawiadomienia, druga transza do wysokości
pełnego udziału własnego, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót w terminie co najmniej 3
miesiące przed planowanym montażem.
9. Przyjmuję/my do wiadomości, że niewpłacenie wymaganej kwoty w terminach określonych przez Gminę, wskazanych w punkcie powyżej,
jest równoznaczne z wykluczeniem z realizacji projektu.
10. Mam świadomość i wyrażam zgodę na to, że przez okres pięciu lat od zakończenia zadania Gmina będzie właścicielem instalacji.
11. Niezwłocznie na wezwanie Gminy zawrę/rzemy następujące umowy:
a) na nieodpłatne użyczenie przez wnioskodawcę Gminie miejsca na montaż instalacji, a także użyczenie przez Gminę instalacji
wnioskodawcy, z jednoczesnym zapewnieniem Gminie niczym nieskrępowanego dostępu do zamontowanych urządzeń;
b) umowę realizacji projektu, określającą szczegółowo wzajemne zobowiązania Gminy i właściciela/wnioskodawcy.
12. Przyjmuję/my do wiadomości, że realizacja projektu będzie możliwa pod warunkiem pozyskania dofinansowania w ramach RPO WP 2014
– 2020 przez Gminę, w związku z tym nie mam/my prawa do roszczeń w stosunku do Gminy jeżeli realizacja projektu nie dojdzie do
skutku. Mając na uwadze zapisy zawarte w zdaniu poprzedzającym zrzekam/my się wszelkich roszczeń w stosunku do Gminy oraz
zrzekam/my się wysuwania jakichkolwiek roszczeń w przyszłości, jeżeli realizacja projektu nie dojdzie do skutku.
13. Realizacja projektu planowana jest na lata 2017 – 2018 pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez Gminę.
14. Przyjmuję/my do wiadomości, że w okresie trwałości zadania, tj. 5 lat od końcowego rozliczenia, a także po zakończeniu trwałości zadania
właściciel obiektu/wnioskodawca jest zobowiązany na własny koszt zapewnić paliwo do kotłów opalanych biomasą, dopuszczone przez
producentów kotła.
15. Wyrażam/my zgodę na demontaż dotychczasowego źródła ciepła w postaci kotła centralnego ogrzewania na paliwo stałe. Utylizacji
zdemontowanego kotła centralnego ogrzewania dokonuje właściciel obiektu / wnioskodawca na własny koszt.
16. Oświadczam/my, że na własny koszt wykonam/my wszelkie prace remontowe, które wykraczają poza zakres odtworzeniowy.
17. We własnym zakresie i na własny koszt wykonam/my dostosowanie instalacji elektrycznej, wodnej i centralnego ogrzewania do wymagań
instalacji urządzeń nie będących w zakresie wykonania zadania (np. modernizacja komina spalinowego, doprowadzenie wody do
pomieszczenia w którym będzie montowany zasobnik zestawu solarnego , modernizacja istniejącej tablicy elektrycznej itp.).
18. Zobowiązuje/my się do złożenia niniejszej deklaracji bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jedlicze (biuro obsługi klienta) w terminie
od 12kwietnia 2016 r. (od godziny7:00), do 15 kwietnia 2016 r. (do godz. 17:00).
19. Jednocześnie potwierdzam/my, iż zostałem poinformowany/ni, że ilość instalacji na które zostanie udzielone dofinansowanie jest
ograniczona i że o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejność złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy Jedlicze.
20. O ostatecznym zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w projekcie decyduje pozytywny wynik audytu, o którym mowa w pkt 4.
21. Wnioskodawca może zrezygnować z udziału w projekcie do dnia 30 czerwca 2016 r.
22. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie po 30 czerwca 2016 roku, jeśli na miejsce osoby rezygnującej nie wejdzie osoba z listy
rezerwowej oczekująca na taki sam typ instalacji, lub mieszkaniec Gminy spoza listy rezerwowej, wpłacona kwota tytułem udziału
własnego, o którym mowa w pkt 8 oświadczenia nie podlega zwrotowi osobie rezygnującej.
Oświadczenie: Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2004 r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie, dokumentacji z audytu wstępnego budynków w celu uzyskania dofinansowania.

Jedlicze, dnia ………………………………….………..

………………………………….…………………………………………
Czytelny podpis właściciela / wnioskodawcy

1.
2.
3.
4.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Jedlicze.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania i rozliczenia montażu urządzeń związanych z projektem.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania montażu i rozliczenia instalacji w ramach projektu.

