
 

 

 

REGULAMIN 

naboru ankiet i deklaracji dotyczących udziału w projekcie   

z zakresu montażu kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznej 

w gminie Harasiuki. 

planowanego do realizacji  w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III Czysta 

energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 

2014-2020. 

 

I. Informacje ogólne. 
1.  Projekt  ma na celu zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii 

w generacji rozproszonej, poprawę  jakości powietrza i stanu środowiska naturalnego oraz 

obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych na terenie gminy 

Harasiuki. 

2. Nabór wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie prowadzony jest w celu rozpoznania 

zainteresowania mieszkańców udziału w projekcie z zakresu instalacji dofinansowania 

kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych  w ramach Osi Priorytetowej III Czysta 

energia,  działanie 3.1. „Rozwój OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

3. Projekt będzie realizowany przez Gminę Harasiuki jako  wnioskodawcę. 

i obejmuje swoim zakresem  montaż kolektorów słonecznych , instalacji  fotowoltaicznej na 

budynkach indywidualnych. 

4. Projekt realizowany będzie przez gminę wyłącznie w przypadku uzyskania  

dofinansowania  ze środków RPO WP na lata 2014-20120. 

5.  Realizacja projektu jest planowana  na lata 2017 – 2018. Pod warunkiem o którym  mowa 

w pkt. 4. 

6. Energia wytworzona w systemach energii odnawialnej zainstalowanych w ramach 

projektu musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być 

wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, gospodarczej w tym agroturystyki. Tylko 

niewykorzystana cześć energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej może 

być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego 

rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7.  W projekcie mogą brać udział osoby fizyczne posiadające prawo własności budynku 

mieszkalnego na terenie gminy Harasiuki i prawo do dysponowania zgłoszoną nieruchomością w 

okresie realizacji i trwałości  projektu ( tj. w okresie 5 lat po jego zakończeniu w sposób 

zapewniający funkcjonowanie instalacji. Wymagany jest uregulowany stan prawny 

nieruchomości na której realizowany będzie projekt. W przypadku współwłasności 

nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na  



 

cele projektu. ( podpisać umowę użyczenia).W takim przypadku wszelkie zobowiązania 

wynikające z umowy współwłaściciele, zgodnie  z art. 370 Kodeksu Cywilnego zaciągają 

solidarnie. W przypadku gdy mieszkaniec jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku 

nieruchomości, może złożyć deklarację  przystąpienia do projektu tylko na jedna nieruchomość. 

8.  Gdy odbiorcą  ostatecznym lub członkiem gospodarstwa domowego, w którym  planuje 

się zainstalowanie  urządzeń OZE będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub 

rolniczą  to przekazanie przez gminę instalacji OZE do użytkowania dla odbiorcy ostatecznego  

będzie możliwe jako pomoc de minimis. W takim przypadku mieszkaniec do wniosku o udział w 

projekcie musi dostarczyć  oświadczenie w wysokości dotychczas otrzymanej  pomocy de minimis 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

II. Wymogi finansowe udziału w projekcie . 

 
Szacunkowe koszty poszczególnych OZE w przypadku montażu na budynku mieszkalnym ( 8% 

VAT ), przedstawiają się następująco : 

 

 
 
 
Rodzaj instalacji 

 
Szacunkowa 
całkowita wartość 
instalacji w zł. 

 
Dofinansowanie 
85% od kwoty 
netto w zł 

Koszt 
uczestnika 
projektu 
15% od 
kwoty 
netto 

Całkowity 
koszt 
uczestnika 
projektu:15% 
+ 8 VAT dla 
instalacji 
dachowych 

netto brutto  

 
 
Kolektory 
słoneczne 

2 kolektory 
+ 200 l 

9260 10000 7870 1380 2130 

3 kolektory 
+ 300 l 

12037 13000 10231 1806 2769 

4 kolektory 
+ 400 l 

14815 16000 12593 2222 3407 

 
Fotowoltaika 

 
2 kWp 

15740 17000 13380 2361 3620 

 
3kWp 

21296 23000 18102 3194 4898 

 
W przypadku montażu instalacji na budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej powyżej 

300m2 lub innej lokalizacji np. wolnostojącej konstrukcji na nieruchomości mieszkańca nieopodal 

budynku mieszkalnego, stawka podatku VAT wynosi 23%. 

Ostateczna  wysokość wpłaty mieszkańca z tytułu uczestnictwa w projekcie ustalona zostanie  po 

przeprowadzeniu przez Gminę postępowania przetargowego i wyłonieniu Wykonawcy Instalacji. 

 

Mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego około 16% kosztów kwalifikowalnych 

projektu. Koszty kwalifikowalne obejmują między innymi projektowanie instalacji, dostawę, 

montaż materiałów i urządzeń instalacji, odbiór techniczny i uruchomienie instalacji.  Ostateczna 

decyzja co może stanowić wydatek kwalifikowalny objęty dofinansowaniem  znana będzie na 

dzień uzyskania dofinansowania. 

  



 

III.  Wymogi prawne i techniczne udziału w projekcie. 

1. Każdy beneficjent może wybrać :  

1/. instalacje fotowoltaiczną o mocy 2kW lub 3kW  lub : 

2/. zestaw kolektorów słonecznych : 

     - 2 kolektory płaskie + zasobnik 200 l -  średnio dla  ( 0 – 4 ) osób,  

     - 3 kolektory płaskie + zasobnik 300 l – średnio dla ( 5 - 7 ) osób,  

     - 4 kolektory płaskie + zasobnik 400 l – średnio dla ( 8 – 9 ) osób, 

2.  Właściciel nieruchomości zobowiązuje się do zapewnienia minimalnych warunków 

technicznych(udostępnienia powierzchni) ,które są  wymagane do montażu w/w instalacji. 

3. Wykonanie instalacji możliwe będzie  na budynkach nowobudowanych pod warunkiem , że 

budynek zostanie oddany do użytku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ( uczestnik projektu 

zobowiązany będzie do dostarczenia potwierdzenia oddania budynku do użytku oraz 

potwierdzenia zameldowania.)  

4.  Zamontowane urządzenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji i rozliczenia 

projektu stanowić będą własność Gminy Harasiuki i przez ten okres zostaną użyczone do 

bezpłatnego użytkowania właścicielom  posesji. A także objęte będą obowiązkowym 

ubezpieczeniem. Koszty ubezpieczenia oraz wymaganych gwarancja serwisów mogą stanowić 

wydatek niekwalifikowalny. W razie zaistnienia takiej sytuacji koszt może ponieść mieszkaniec.  

Po pięciu latach staną się własnością  użytkowników. 

5.  W przypadku braku możliwości dofinansowania wnioskowanej w ankiecie instalacji 

fotowoltaicznej, mieszkaniec, będzie miał możliwość ubiegania się o dofinansowanie na montaż 

kolektorów i w takim przypadku winien w punkcie 13  deklaracji wyrazić taką zgodę.   

6. W przypadku uzyskania dofinansowania  na realizację projektu przez gminę właściciele 

nieruchomości zobowiązani będą do podpisania umowy użyczenia i przedłożenia wymaganych 

dokumentów. 

7. Zagrożenia realizacji projektu : 

 brak dofinansowania projektu ze środków RPO WP, 

 negatywny wynik audytu budynku świadczący o braku możliwości wykonania   

   instalacji. 

 konieczność wykonania już na etapie wdrażania projektu, dodatkowych robót   

   budowlanych lub przeróbek – co zwiększy koszty po stronie właściciela posesji. 

 lokalizacja instalacji poza budynkiem mieszkalnym spowoduje wzrost kosztów   

   z tytułu  podatku VAT (23 % ). 

8.  Gmina Harasiuki dopuszcza wprowadzenie zmian i terminów w przedmiotowym 

Regulaminie w sytuacji zmian zasad aplikowania ustalonych przez instytucję Zarządzającą RPO 

WP na lata 2014 – 2020. Informacja na temat wprowadzenia ewentualnych zmian zostanie 

umieszczona na stronie internetowej Gminy Harasiuki. 

 

9.  W związku z zapisami pkt. I ust. 1 , mieszkańcy nie mają prawa  do wysuwania roszczeń 

w stosunku do gminy w przypadku, gdy realizacja projektu nie dojdzie do skutku z powodu 

nieuzyskania przez gminę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 20120. 

 



 

 

IV.   Termin przyjmowania zgłoszeń :  

 
1. Ankiety i deklaracje przyjmowane będą w dniach od dnia 12.04.2016 do 30.04.2016 r. w 

Urzędzie Gminy Harasiuki (sekretariat ) w godz. od 8.00 – 16.00. Deklaracje złożone po w/w 

terminie nie będą rozpatrywane. 

2. O kolejności wpisu na listę decydować będzie kolejność zgłoszeń. ( data i godzina złożenia 

ankiety i deklaracji w Urzędzie Gminy. 

 

V. Zasady weryfikacji zgłoszeń  odbiorców ostatecznych. 

1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. 

2.  Oceny formalnej złożonych wniosków ( ankiety i deklaracji ) dokonają  pracownicy Urzędu 

Gminy. 

3.  W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów lub nieprawidłowego ich 

wypełnienia Wójt Gminy wezwie osoby do uzupełnienia wniosku. Termin na uzupełnienie 

wniosku wynosił będzie 7 dni od dnia powiadomienia przez Wójta Gminy. Jeżeli wnioskodawca 

nie uzupełni wniosku w podanym terminie zostanie  skreślony z liczby uczestników projektu. 

4.  Spośród kompletnych i poprawnie wypełnionych wniosków ( ankieta  + deklaracja) oraz 

dobraną maksymalną moc instalacji, zostanie sporządzona  lista uczestników projektu według 

kolejności zgłoszeń. 

 

5. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym WP 

na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na te projekty, w których 

łączna moc instalacji z OZE nie przekracza tzw.  wartości granicznych 

tj. 2 MW przy energii słonecznej,  dlatego też decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

O zamknięciu listy decydować będzie osiągnięta  wartość graniczna ( suma mocy pojedynczych 

instalacji do wartości granicznych tj. 2 MW).  

 

6. Uczestnicy projektu  którzy nie zostaną  zakwalifikowani na listę podstawową  w 

przypadku osiągnięcia zakładanych wartości granicznych,  zostaną ujęci  na liście  rezerwowej  wg, 

kolejności zgłoszeń o której mowa w ust.4 i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji 

osób z listy podstawowej. 

 

7.  W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie przed podpisaniem 

umowy pomiędzy Gminą a ostatecznym odbiorcą  spośród osób umieszczonych na liście 

rezerwowej, będą wybrani uczestnicy projektu wg. kolejności, przy założeniu spełnienia tych 

samych parametrów instalacji jak uczestnika projektu, który zrezygnował z udziału w projekcie. 

 

VI. Procedura odwoławcza : 

 
1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej gminy listy uczestników,  

mieszkańcy mogą zgłaszać w formie pisemnej odwołania do Wójta Gminy Harasiuki. 

2. Odwołania powinny zawierać uzasadnienie, dane wnioskodawcy wraz z numerem 

ewidencyjnym nadanym w dniu rejestracji i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy. 



3. Wszystkie prawidłowo złożone odwołania zostaną rozpatrzone przez komisję ds. wyboru 

uczestników projektu w terminie 14 dni od dnia wpływu odwołania. 

4. W przypadku stwierdzenia zasadności odwołania, mieszkaniec zostanie umieszczony na 

liście podstawowej lub rezerwowej. 

 

 
 

Załączniki do regulaminu: 

1. Deklaracja dot. udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji 

fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych, 

2. Informacja o naborze do projektu z zakresu montażu kolektorów słonecznych/instalacji 

fotowoltaicznych w gminie Harasiuki, 

3. Ankieta,  

4. Projekt umowy z ostatecznym odbiorcą, 

5. Prezentacja na spotkania z mieszkańcami, 

 

 

 


