
 

 

Odnawialne źródła energii w Gminie Harasiuki 

Projekt Nr RPPK.03.01.00-18-0018/17 pn. „Rozwój mikroinstalacji 

OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki.” 

 

 W związku z podpisaniem z Zarządem Województwa Podkarpackiego 

w dniu 30 sierpnia 2019 r umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój 

mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie 

Harasiuki” w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

poniżej przedstawiamy informacje dla mieszkańców gminy Harasiuki: 

 

Wartość złożonego projektu ogółem: 11 482 033,73 w tym: 

Wydatki kwalifikowalne – 10 610 216,44 

Dofinansowanie w wys. 15% wydatków  kwalifikowalnych – 9 018 683,97zł, 

Wkład własny – 2 463 349,76 zł, 

Planowany termin - rozpoczęcia realizacji projektu: sierpień – 2020, 

 - zakończenia  czerwiec 2021r 

W ramach projektu planuje się montaż 125 szt. instalacji fotowoltaicznych 

oraz 814 szt. kolektorów solarnych, łącznie 939 szt.  

W dniach od 16 do 19 grudnia 2019 r przeprowadzono spotkania informacyjne 

dla mieszkańców, którzy złożyli w miesiącu kwietniu 2016 deklaracje udziału 

w projekcie.   

Harmonogram spotkań stanowi załącznik nr 1. 

Celem spotkań było omówienie zasad wdrożenia do realizacji projektu jak 

również weryfikacja złożonych w roku  2016 roku ankiet i deklaracji oraz 

ustalenie ostatecznej liczby mieszkańców, którzy chcą wziąć udział w realizacji 

projektu. 

Prezentacja ze spotkań stanowi załącznik nr 2. 

https://drive.google.com/file/d/1R9nGWnc4uv4-FrAUbMr2TwYIPir7DIJt/view
https://drive.google.com/file/d/11d633INqGabBsklihNbS6RyKtLOJetLt/view


Opracowano wniosek na podstawie którego mieszkańcy deklarują swój udział 

w projekcie. Ustalono termin do 10 stycznia 2020 roku jako ostateczny do 

złożenia wniosków, 

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3, 

Po dniu 10 stycznia 2016 r  zamieszczona zostanie informacja o ilości złożonych 

wniosków z podziałem na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne. 

 Jednocześnie informuję, iż osoby które złożyły w 2016 roku deklaracje 

a nie brały udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbyły się w dniach 

od 16 -19 grudnia 2019 r proszone są o zadeklarowanie udziału w projekcie, 

poprzez dostarczenie wypełnionego wniosku według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 w terminie do 10 stycznia 2020 roku. 

Brak deklaracji – nie złożenie wniosku w terminie traktowane będzie jako 

rezygnacja z udziału w projekcie.   

O dalszych działaniach mieszkańcy będą sukcesywnie powiadamiani. 

 

https://drive.google.com/open?id=1-EjRE3gxaqla6qniVGSJtesvUsDkOx27

