
                                                              Załącznik do Uchwały Nr XXXV/ 327/2017 

                                                                      Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 roku 

 

 

REGULAMIN NABORU I WERYFIKACJI WNIOSKÓW  W ZAKRESIE 

REALIZACJI PROJEKTU: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA 

MIESZKAŃCÓW GMINY  MASŁÓW”   

 

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

1. Nabór wniosków/ankiet od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem 

mieszkalnym  prowadzony jest przez Gminę Masłów w celu przygotowania 

dokumentacji  aplikacyjnej o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania  

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych   objętego 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 

– 2020. 

2. Przedmiotem Projektu jest realizacja przez Gminę   w/na  budynkach mieszkalnych  

osób fizycznych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii:  

1) słonecznej (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne),  

2) geotermalnej (gruntowe pompy ciepła),  

3) powietrza (powietrzne pompy ciepła).  

3. Projekt będzie  realizowany przez Gminę Masłów tylko i wyłącznie w przypadku 

otrzymania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego   na lata 2014 – 2020. 

4. Realizacja instalacji w/na budynkach mieszkalnych osób fizycznych włączonych do 

projektu będzie  współfinansowana przez Gminę ze środków pochodzących  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości wynikającej  

z poziomu dofinansowania określonej w decyzji Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego potwierdzającej przyznanie środków na realizację projektu. 

5. W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne zameldowane i zamieszkujące na 

terenie Gminy Masłów, będące właścicielem  budynku mieszkalnego, gdzie efekty 

realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno – bytowych.  

6. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele  wyrażają 

zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu. 



7. Potwierdzeniem deklaracji udziału w projekcie przez właściciela budynku 

mieszkalnego jest złożenie przez niego wniosku/ankiety w terminie określonym  

w Regulaminie.  

8. Przez złożenie wniosku/ankiety  właściciel nieruchomości  zobowiązuje się do zawarcia  

umowy nieodpłatnego użyczenia Gminie Masłów  części nieruchomości,  

w celu montażu instalacji, na czas realizacji projektu oraz przez 5 lat  

po jego zakończeniu licząc od daty końcowego rozliczenia projektu, oraz zawarcia 

umowy o pokryciu udziału własnego w wysokości stanowiącej różnicę całkowitego 

kosztu instalacji w/na swoim budynku mieszkalnym i środków finansowych 

pozyskanych przez Gminę z Unii Europejskiej na realizację projektu dla danego 

budynku.   

 

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 

1. Właściciel nieruchomości zainteresowany udziałem w projekcie składa do Urzędu 

      Gminy Masłów  wniosek/ankietę według wzoru udostępnionego w formie papierowej 

      w sekretariacie  Urzędu Gminy Masłów oraz w postaci elektronicznej na stronie 

      internetowej Gminy:  www.maslow.pl       zakładka  Odnawialne Źródła Energii . 

 2. Urząd Gminy ustali formę  i treść wniosku/ankiety pozwalającej na pozyskanie danych 

       niezbędnych do przeprowadzenia naboru chętnych do udziału w projekcie oraz 

       przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.  

 3. Nabór wniosków/ankiet prowadzony będzie w okresie  od dnia 27  marca 2017 r.  

       do dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 4. Wnioski/ankiety mogą być składane w sekretariacie Urzędu Gminy Masłów  

      (w godzinach: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.20 – 15.20),  

      przesyłane pocztą na adres Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów,  

      a także przesyłane w formie elektronicznej przez Elektroniczną Platformę Usług 

      Administracji Publicznej z użyciem profilu zaufanego – adres: www.epuap.gov.pl. 

5. Wnioski/ankiety przesłane pocztą, lub drogą elektroniczną będą rozpatrywane  wyłącznie 

wtedy  gdy wpłyną do Urzędu Gminy Masłów  w terminie, 

o którym mowa w pkt 2, to jest do dnia 20 kwietnia 2017 r. do godz. 15.20. 

 6.  Wnioski/ankiety złożone  po terminie określonym w pkt 2 pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

  

http://www.maslow.pl/


III. TRYB POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE WERYFIKACJI WNIOSKÓW 

 

1. Złożone wnioski/ankiety zostaną zweryfikowane pod względem formalnym  

i merytorycznym  przez komisję powołaną przez Wójta Gminy. W skład komisji 

oprócz pracowników Urzędu Gminy mogą wchodzić specjaliści w zakresie instalacji 

będących przedmiotem projektu.  

2. W trakcie oceny formalnej komisja sprawdza między innymi czy wniosek/ankieta został 

złożony przez osobę uprawnioną, czy został podpisany przez wszystkie wymagane 

osoby, oraz czy zawiera dane niezbędne do przeprowadzenia naboru.  

3. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów formalnych wniosku/ankiety 

dających się usunąć, komisja wzywa właściciela nieruchomości do uzupełnienia 

wniosku. W zawiadomieniu o potrzebie uzupełnienia wniosku/ankiety ustala się 

nieprzekraczalny termin uzupełnienia dokumentu. Sposób zawiadomienia ustala 

komisja. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.  

4. Jeżeli pomimo upływu terminu określonego przez komisję wniosek nie zostanie 

uzupełniony podlega  odrzuceniu ze względów formalnych.  

5. Wnioski, które przeszły ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej. 

6. W trakcie oceny merytorycznej komisja ocenia poszczególne wnioski z punktu 

widzenia znaczenia zgłoszonych w poszczególnych wnioskach/ankietach instalacji dla 

całego projektu.  

7.  Oceny merytorycznej  komisja dokonuje biorąc pod uwagę  Kryteria merytoryczne dla 

działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

– typ projektu: projekty parasolowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 określone  

w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 63/2016 Komitetu Monitorującego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz 

Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IŻ.00-26-

105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 

Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

PROJEKTY PARASOLOWE przyjęty Uchwałą Nr 2409/17 Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2017 r. 



8. W trakcie oceny merytorycznej komisja kwalifikuje poszczególne wnioski/ankiety do 

udziału w projekcie w taki sposób aby w wyniku włączenia poszczególnych instalacji 

do projektu maksymalizować ilość punktów jakie projekt może uzyskać w trakcie 

późniejszej oceny punktowej po złożeniu przez Gminę wniosku aplikacyjnego.     

9. Po zakończeniu oceny merytorycznej komisja sporządza protokół zawierający listę 

główną  wniosków/ankiet, które wstępnie zaproponowano do projektu oraz listę 

rezerwową w sytuacji gdy nie wszystkie wnioski znalazły się na liście głównej.  

10. Kolejność wniosków na liście rezerwowej komisja ustali biorąc pod uwagę kryteria ,  

o których mowa w pkt 7 tego rozdziału.     

 

IV. OCENA TECHNICZNA MOŻLIWOŚCI  REALIZACJI  ZGŁOSZONYCH 

INSTALACJI 

 

1. W  celu potwierdzenia technicznych możliwości realizacji zgłoszonych instalacji,  

ustalenia ich zakresu oraz określenia prognozy ilości wytworzenia energii  

z planowanych instalacji  przeprowadza się inspekcje terenowe. 

2. Inspekcje terenowe przeprowadza specjalista w zakresie realizacji instalacji 

wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

3. Koszt przeprowadzenia inspekcji terenowej pokrywa właściciel budynku. 

4. Inspekcje terenowe przeprowadza się dla tych  instalacji, które zostały wstępnie 

zaproponowane do projektu.  

5. Jeżeli w wyniku inspekcji zostanie ustalone, że brak jest technicznych możliwości 

realizacji zgłoszonej instalacji komisja usuwa ją z listy, o której mowa w pkt 8 rozdziału 

III Regulaminu.  

6. Jeżeli inspekcja wykaże, że w wyniku podania niewłaściwych informacji we 

wniosku/ankiecie instalacja nie będzie miała takich parametrów jakie wzięto pod uwagę 

proponując instalację do projektu a nowe parametry będą obniżać jakość projektu 

komisja może dokonać zmiany listy wniosków/ankiet zaproponowanych do projektu.  

7. W przypadkach określonych w pkt 4 i 5 tego rozdziału komisja może proponować do 

projektu kolejne instalacje z listy rezerwowej. W takiej sytuacji te instalacje z listy 

rezerwowej podlegają inspekcji terenowej.  

8. Instalacje zgłoszone we wnioskach/ankietach, które zostały ujęte na liście głównej 

zweryfikowane w wyniku inspekcji terenowych  z ewentualnym uzupełnieniem z listy 



rezerwowej stanowią zakres przedmiotowy projektu „Odnawialne Źródła Energii dla 

mieszkańców Gminy Masłów”.   

9. Jeżeli  na kolejnych etapach realizacji projektu zajdzie konieczność uzupełnienia listy 

głównej w wyniku wykluczenia dotychczasowych uczestników projektu uzupełnienia 

dokonuje się w pierwszej kolejności z listy rezerwowej.  

  

 

 

                                   V    POSTANOWIENIA  KOŃCOWE  

 

1. W celu upowszechnienia informacji o projekcie Urząd Gminy zorganizuje powszechnie  

dostępne zebrania  z mieszkańcami Gminy  z  udziałem  specjalistów w zakresie doboru 

urządzeń i realizacji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zebrania 

mogą być wykorzystane do zbierania wniosków/ankiet od osób zainteresowanych 

przystąpieniem do projektu. 

      2.  Upoważnia się Wójta Gminy do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie jeżeli  

           konieczność taka wynikać będzie z postanowień regulaminu konkursu, wytycznych, 

           dokumentów programowych, kryteriów merytorycznych oraz innych aktów 

           dotyczących konkursu w ramach Działania  3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii 

           pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

           Województwa Świętokrzyskiego.   

       

 

 

 

 


