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Załącznik

do ZaiządzeTm nr 26" L
W% Gnmy Brudzew
z dn 14 mąp 2021 roku

REGULAnnN NABORU UZUPEŁNIAłĄCEGO NA KOLEKTORy SŁONECZNE INSTALACJA DO PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWWEJ
montowanych w ramach prQjektu pt.

„Wykorzystanie energii odnawia]nęj w gminach Brudzew i Kawęczyn popizez budowę
instalacj i fotowo]taicznych oraz kolektorów sk)necznych"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014 -2020,
Poddzialanie 3.1.1 W)mvarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

§ 1 Postanowienia ogó]ne
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa mieszkańców w projekcie, którego celem jest

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (KOLEKTORY SŁONECZNE) do podgrzewania

ciepłej wody użytkowej .
2. Kolektory słoneczne nie mogą zostać wykorzystane na potrzeby prowadzenia działalności
gospodarczej (w tym również działalności rolniczej lub agroturystycznej).

3. Udział mieszkańca w projekcie jest możliwy pod warunkiem:
a)

że

jest

właścicielem

budynhi

mieszkalnego

zlokalizowanego

w

granicach

administracyj nych Gminy Brudzew,
b)

uegulowanego stanu prawnego nieruchomości i budynku mieszkalnego,

c)

złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie (stanowiąca zc}Zqcznł.4 nr J do niniejszego

Regulaminu) oraz wszelkich wymaganych oświadczeń,

d)

zawarcia umowy z Gminą i przestrzegania jej postanowień,

e)

zobowiązania się do wniesienia wkładu wlasnego do przedmiotowej

inwestycji

w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych netto i całości podatku VAT wynikaj ącego

z

wartości

indywidualnego

zestawu

instalacji

wycenionej

przez

Wykonawcę

wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
f)

zobowiązania się do poniesienia kosztów wizji lokalnej niezbędnej do przygotowania

aktualizacjidokumentacjiaplikacyjnej,
g)

poniesienia w

całości

ewentualnych

dodatkowych

kosztów

niekwalifikowalnych

związanych z niestandardowymi warunkami (np. nietypowe wpięcia do istniejącej
instalacj i, co może zwiększyć zużycie materiału lub konieczność dokonania modemizacji

istniejących instalacji),
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wymogów

technicznych

umożliwiających

montaż

instalacji

na nieruchomości ,

i)

braku zaległości finansowych wobec Gminy.

4. Wnioskować można o kolektory następującego rodzaju:

a) 2 kolektory, zasobnik wody 250 1 - dla gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez
od 1 do 4 osób,

b) 3 kolektory, zasobnik wody 350 1 - dla gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez

co najmniej 5 osób.
5. Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty o której mowa w §1 ust. 3e i poniesienia
kosztów o których mowa w §1 ust. 3f w teminie podanym w umowie i w określonej wysokości

będzie równoznaczne z utratą prawa do uczestnictwa w projekcie.
6. Jeżeli nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności, postanowienia Regulaminu i Umowy
dotyczącej realizacji projektu stosuje się do wszystkich współwłaścicieli. Współwłaściciele

zobowiązami są do podpisania niezbędnej dokumentacji i wyrażenia zgody na realizację projektu
w drodze upoważnienia (stanowiącego zc[Źgcz#j.k #r 3 do niniejszego Regulaminu).
7. W przypadku, gdy nieruchomość jest w trakcie budowy, należy oświadczyć, iż do 30.09.2021

roku budynek zostanie oddany do użytkowania. Nie spełnienie tego warunku będzie skutkować

utratą prawa do uczestnictwa w projekcie.

§ 2 Warunki montażu instalacji OZE
1.

Nie

dopuszcza

się

montażu

kolektorów

słonecznych

na

budynkach

mieszkalnych/

gospodarczych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest.
Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia
oświadczenia, że do dnia 30.09.2021r. wymienią pokrycie dachowe na takie, które umożliwi

montaż instalacji na dachu budynku.
2.

Wyklucza się możliwość montażu instalacji na powierzchniach skierowanych na północ.

3.

Właściciel/współwłaściciel budynku zobowiązuje się do podpisania umowy nieodpłatnego

użyczenia nieruchomości, w celu montażu instalacji, na czas realizacji projektu i na 5 letni

okres trwałości projektu zgodnie z warunkami RPO Województwa Wielkopolskiego 20142020.
4.

Wykonane instalacje w całym okresie trwałości projektu stanowić będą własność Gminy

Brudzew.

5.

Gmina zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w miejscu montażu instalacji
odnawialnego źródła energii w ciągu 5 lat trwałości projektu.
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§ 3 Deklaracja udzialu w projekcie
1.

Podstawą

udzialu

w

projekcie jest

złożenie

deklaracji

uczestnictwa

według

wzoru

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz wszelkich wymaganych oświadczeń.

2.

Jeżeli deklaracja uczestnictwa w projekcie zostanie wypełniona nieprawidłowo, wnioskodawca
zostanie

wezwany

przez

Gminę

do

usunięcia

stwierdzonych

nieprawidłowości

i/lub uzupełnienia braków w wyznaczonym teminie, pod rygorem braku rozpatrzenia
deklaracji.

3.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć osobiście do urzędu Gminy Brudzew (ul. Turkowska

29, 62-720 Brudzew), w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2021 roku.
4.

Do każdej złożonej deklaracji zostanie przydzielony numer porządkowy zgodnie z kolejnością
złożonychdeklaracji.

5.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie złożone po teminie nie będą rozpatrywane.

6.

W przypadku

wpłynięcia do Gminy większej

liczby deklaracji

niż wolnych miejsc

o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować ]osowanie, które odbędzie się na żywo

w formie on-line. 0 miejscu i teminie losowania uczestnicy zostaną poinfomowani odrębną
korespondencją.
7.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną zapisame na listę

rezerwową

i

wezmą

udział

w

projekcie

wyłącznie

w

przypadku

rezygnacji

osób

zakwalifikowanych lub ich wykluczeniu z projektu z powodu niespełnienia warunków
uczestnictwa w proj ekcie.

§ 4 Informacja o podstawowych ryzykach
1.

Proces przygotowamia i wdrażania projektu wiąże się z następującymi podstawowymi

ryzykami:
a) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych i/lub przeróbek budynku. Może
zaistnieć na etapie wdrażania projektu, w przypadku gdy stwierdzona zostanie konieczność

wykonania dodatkowych robót budowlanych Mub przeróbek w budynku, niezbędnych do
montażu lub prawidłowego fimkcj onowania kolektorów słonecznych,
b) długiego okresu związania warunkami umowy o udział w projekcie. Ryzyko to może
ujawnić się np.: w chwili konieczności zbycia nieruchomości. Wówczas sprzedający

nieruchomość musi zapewnić przejęcie przez nabywcę nieruchomości praw i obowiązków

wynikających z umowy o udział w projekcie. Obejmuje ono również np.: brak możliwości

przeróbek lub demontażu instalacj i w tym okresie, oraz demontażu kolektorów słonecznych
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i przeznaczenia powierzchni dachu na inne cele.
2.

Okoliczności wymienione w ust. 1 stanowią jedynie podstawowe ryzyka i nie wyczerpują

katalogu sytuacji, które mogą pojawić się w okresie wdrażania projektu i okresie zachowania
jego trwałości.

§ 5 Postanowienia końcowe
1.

W

sprawach

nieuregulowanych

w

regulaminie

mają zastosowanie

Cywilnego oraz postanowienia Umowy.
2.

Gmina Brudzew dopuszcza możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.

Załaczniki do Refżulaminu

1. Deklarada uczestnictwa w prQjekcie.
2. Oświadczenie uczestników projektu.
3.Upoważnienie.

przepisy

Kodeksu
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Zdącznik nr 1
do Regubmhu naboni uzupehńjącego
na kolekbry stoneczno - instalacja

do podgrzewanb ciepj wody użytkowej'

KOLEKTORY SŁONECZNE -

lnstalacja do podgrzewan!a ciepej wody użytkowej

miejscowość i data

Imą i Naz\irisko \risścicielalwspółwlaściciela

Adres do korespondencji

TeMon

Deklaracja uczestn ictwa w pro|ekcie
Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, nr domu)

Numer działki

Posiadany tnuł prawny do obiektu (np. wbsność,
pÓMasność)

Czy w budynku/lokalu prowadzona jest działalność

gospodarcza? fl-AK" I E)

Czy budynek objęty jest nadzorem konserwatora zabytków?

Liczba osób korzystających z c.w.u.
Rodzaj opału oraz roczne zużycie wykorzystyv\łanego paliwa do
ogrzewania budynku, wody (ton/rok)
A. KOLEKTORY SŁ.ONECZNE NA DZIAŁCE LUB BUDYNKU GOSPODARCZYN
Jeśli umiejscowienie kolektorów słonecznych na gruncie/budynku gospodarczym proszę zaznaczenie miejsca
instalacji oraz o podanie odleglości od domu (m)IDDD

=_--_ :_f i
Odległość od domu (m):

B. KOLEKTORY SŁ.ONECZNE NA BUDYNKU MIESZKALNYM

Jeś[i umiejscowienie Koiektorów słonecznycn na clacnu DiiaynKu pro§zęDFEI:: o zaznaczenie sposoDu instalacii:Dl::EI

Fundusze

E,Jropę"e
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Wypełnioną deklarację należy dostarczyć g§g±i§gię do Urzędu Gminy Brudzew (ul. Turkowska 29,

62-720 Brudzew), w niepizekraczalnym terminie do 10 czerwca 2021 roku. Do każdej deklamcji

zostanie przydzielony numer porządkowy zgodnie z kolejnością złożonych deklaracji.
Ponadto:
1. Oświadczam że energia cieplna wyprodukowana pizez instalację zdefiniowaną w niniejszej deklaracji będzie

wykorzystywana na potrzeby własne gospodarstwa domowego (potrzeby socjalno.bytowe nie związane
z dzialalnością gospodarczą Mu b rolniczą).

2. Wyrażam zgodę na utrzymywanie na powyż§zej nieruchomości, przez okres co najmniej 5 lat w okresie
trwałości

projektu, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego oznaczenia (ologowania) lub tablicy
infomacyjnej o sfinansowanju projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 -2020.
3. Przyjmuję do wjadomości, iż realizacja operacji może pociągać za sobą dodatkowe koszo/ niekwaljfikowane
z\^/iązane z niestandardowymi warunkami (np. nietypowe wpięcia do istniejącej instalacji co zwiększy zużycie
materiału lub konieczność dokonania modemizacji istniejących instalacji), które w całaści poniosę.

4. Udostępnię nienjchomość przedstawicielom Gmlny Brudzew, wykonawcom dla celów projektowych, montażu
instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projekem oraz pracownikom UMWW w przypadku kontroli projekm.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konslrukcja i stan techniczny dachu lub elewacji albo

ukształtowanie nieruchomości iiniemożliwi instalację urządzenia, nl® będę mógł wzląć udziału w projekcie.
6. W przypadku, gdy budynek mieszkalny jest w trakcie budowy, ośwriadczam, iż do 30.09.2021r. budynek

zostanie oddany do użytkowania. Jestem Świadomy/ma że nie spełnienie tego warunku będzie skutkować matą
prawa do uczestnict\^ra w projekcie.
7. Oświadczam, Że zapoznalam/em się z Regulaminem naboru uzupelniającego na kolektory sbneczne.

Uwaga: Złożenie deklaracji nle gwarahtuje realizacji lnwestycji, Realizacja zależna jest od
spełnienia \^/ymagań fomialnych 1 technicznych.
Cznelny podpis wszystkich osób posiadająpych Muł prawny do dysponowania nieruchomością:

Czvtelnv DodDis

Czvtelnv oodois

Czvtelnv Dodois

miejscowośó i dala

miejscowość i data

miejscowośó i dsta

Fmdusze
Eumpejskje
Pnog.m Regbb
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Zdącznik nr 2

do Reguhminu naboni uzupehiająęego
na kolektory sbneczne - instabcja
do podgrzowania ciepłej wody uż)Akowej"

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW PF]OJEKTU

(obowiązek infomacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskjego i F`ady (UE)
2016/679)

W z\^iiązku z real.izad!ą Pro}ek`u pn. Wykorzystanie energii odnawialneó w gminach Brudzew i Kawęczyn popr=ez budowę
instalacji foto`^ioltaicznych oraz kolek.orów słonecznych ośw.iadczam , że przv.\mu.\ę do w.iadomośdi , .iż..
1.

Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WFąpo 2007-2013 i 2014-2020 Marszatek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodleglości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w
odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych minjster właśch^n/
do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

2.

W sprawach związanych z przetwarzanjem danych osobowych mogę skontaktować się z lnspektorem ochrony danych
osobowych
-

w ramach

-

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-majl:
inspektor.ochrony@umww.pl,
w ramach zbioru Centralny system teleinfomatyczny: Mjnisterstwo lnwestycji i F]ozwoju, ul. Wspólna 2/4,00-926

zbioru Wnioskodawcy WF}PO 2007-2013 - 2014-2020:

Depanament Organizacyjny i

Kadr,

Urząd

Warszawa, e-mail: iod@miir.gov.pl.

3.

Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Welkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

4.

Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnja warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9
ust. 2 m. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie cx)hrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46M/E- dane osobowe są niezbędne dla realizacji Welkopolskiego Regjonalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie;
1 ) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcv WF]PO 2007-2013 i 2014-2020:

a)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303#013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083ffi006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z
późn. zm.);

b)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304X2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081n006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, sti..
470, z późn. zm.);

c)

ustawy z dnia 11

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.).

2.
a)

vr odm)mi da zŁhi CGmhr mdm WołTfomdwm/ wnłeT|.c\/ redzade Dłtiqri)móii/ oł)er.c`hrdi:
rozporządzenia Pariamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regjonalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz F}ozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejsl(iego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oiaz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Fąozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie F`ady (WE) nr 1083A2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z
późn. zm.);

b)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) m 1304A2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.
470, z późn. zm.);

c)

ustawy z dnia 11

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie poljtyki spójności finansowanych w

perspektywje finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.);

d)

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011#014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczególowe
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303A2013 w odniesieniu do wzorów
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany infomacji
między Beneficjentami a instnucjami zarządzającymi. certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z
30.09.2014, str.1 ).

5.

6.

Moje dane osobowe będą przetwarzane wylącznie w celu realizacji Projektu nr F]PWP.03.01.01-30-104/17 z s listopada
2017r., w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków. ewaluacji, kontroli, audytu oraz w celu archiwizacji w
ramach Wielkopolskiego F}egionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 0^/RPO 2014+).

Moje dane osobowe został porierzone do przetwarzania lnstytucji Zarządzającej - Zarząd Województwa Wielkopolskiego,
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Beneficjentow realizującemu Projekt .Gmina Briłdzew, ul. Turkowska 29, 62-720
Brudzew oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu -Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48,

62-704 Kawęczyn. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacy]ne na zlecenie
lnstytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym fimom,
realizującym na zlecenie lnstytuęji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+.
7.

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach Projektu.

8.

Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzanja.

9.

Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

10.

Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11.

Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.
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UPOWAŻNIENIE

Jako współwłaściciel działki ewidencyjnej o numerze

położonej w miejscowości

Pana/Panią*

- zawarcia z Gminą Brudzew umowy uczestnictwa w projekcie pn. . „Wykorzystanie energii

odnawialne| w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz

kolektorówsłonecznych",
- podejmowania działań niezbędnych do wykonania umowy uczestnictwa w trakcie realizacji projektu
oraz w okresie jego tnMałości,

- dysponowania nieruchomością na potrzeby przygotowania i realizacji projektu.

Niniejsze upoważnienie ważne jest przez csty okres trwania umowy uczestnictwa w projekcie
pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji
fotowoHaicznych oraz kolektorów slonecznych".

czytelny podpis

