REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT:
„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI”
I.
1.

INFORMACJE OGÓLNE
Nabór wniosków prowadzony jest przez Gminę Mińsk Mazowiecki w celu przygotowania
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji powietrznych pomp
ciepła w ramach Działania 4.1: „Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

2.

Umowy mogą być podpisane z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki będącymi
właścicielami budynków mieszkalnych całorocznych zlokalizowanymi na terenie Gminy
Mińsk Mazowiecki i obejmuje montaż powietrznych pomp ciepła do CWU.

3. W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowe projekty powinny zostać
zrealizowane przez Gminę Mińsk Mazowiecki najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.
4. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy
Mińsk Mazowiecki i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania
właścicielom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom
posesji na własność.
5. Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie do 80% kosztów
kwalifikowanych.
6. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych (uzyskania dotacji).
7. Gmina Mińsk Mazowiecki dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie.
8. Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków uzyskać można osobiście w
Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki.
II.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ PODPISYWANIA UMÓW

1. Składanie wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia

29.03.2016 r. do dnia

15.04.2016 roku do godziny 14.00. Wnioski złożone po tym terminie zostaną potraktowane
jako rezerwowe.
2. Wnioski niekompletnie nie będą rozpatrywane. Nie przewiduje się uzupełniania złożonych
wniosków.
3. Podpisywanie umów związanych z przystąpieniem do projektu odbywać się będzie w
terminie od 18.04.2016 r. do 16.05.2016 r. w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki.
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III.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ
osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki będące właścicielem
budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą
wyłącznie do celów socjalno - bytowych mieszkańców,
w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić
zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia),

IV.

MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JAKIE
MUSZĄ

BYĆ

SPEŁNIONE

ABY

ZOSTAĆ

ZAKWALIFIKOWANYM

DO

PROJEKTU
Instalacja powietrznych pomp ciepła:
Gniazdo elektryczne w miejscu montażu grupy pompowej zabezpieczone przeciw
porażeniowo i przeciw napięciowo,
Możliwość podłączenia pompy ciepła do wpustu kanalizacyjnego,
Odległość od ściany zewnętrznej max 5m,
Miejsce w kotłowni lub pomieszczeniu technicznym o powierzchni min ok. 5m2 i
wysokości min h=2m,
Pomieszczenie powinno być utrzymane w odpowiednim stanie technicznym i w
należytym porządku,
W budynku musi być instalacja ciepłej wody użytkowej.
V.

DOKUMENTY

WYMAGANE

NA

ETAPIE

APLIKOWANIA

O

ZAKWALIFIKOWANIE MIESZKAŃCA DO PROJEKTU
Wniosek o udział w projekcie złożony w terminie,
Umowa dotycząca udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji
pomp ciepła,
Ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu w zakresie
zakupu i montażu instalacji pomp ciepła,
Umowa użyczenia nieruchomości.
VI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW .

1. Mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki mogą aplikować o zakup i montaż powietrznych
pomp ciepła cwu. Należy jednak wziąć pod uwagę możliwości techniczne w tym w
szczególności powierzchnię budynku / nieruchomości umożliwiającą prawidłowy montaż
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urządzenia.
W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się o
dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2
MW przy energii słonecznej. Dlatego też, umowy podpisywane będą z mieszkańcami
według kolejności składania wniosków w terminie określonym w pkt II niniejszego
Regulaminu aby łączna moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy
wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych.
2. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia
działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w tym agroturystyki – przeznaczone
są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
3. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem.
VII.

PROCEDURA

CZYNNOŚCI

DOKONYWANYCH

PO

OTRZYMANIU

DOFINSOWANIA Z ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
NA LATA 2014 – 2020 NA REALIZACJĘ PROJEKTU
Po uzyskaniu od Instytucji Zarządzającej Programem, jaką jest Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego pozytywnej oceny i zakwalifikowaniem projektu do
dofinansowania mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie (po zweryfikowaniu
spełnienia warunków udziału w projekcie oraz uwzględnieniu mocy instalacji) w
stosownym czasie zostaną poproszeni o:
Po podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu,
uczestnik projektu musi wnieść wkład własny. Wkład własny uczestnik projektu winien
wpłacić w ciągu 14 dni po otrzymaniu informacji z Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki o
podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu, wyłonieniu wykonawcy projektu oraz o
kwocie wynikającej z oferty złożonej przez wykonawcę.
Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie i określonej
wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem
umowy.
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danym projekcie zostaną
zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z
listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie ze względu na brak wpłaty lub z
powodu braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych.
Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat.
Przez okres 5 lat od zakończenia projektu instalacje będą ubezpieczone przez Gminę
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Mińsk Mazowiecki.
VII.
ORAZ

WZÓR WNIOSKU ZGŁOSZENIOWEGO, ANKIET I UMÓW UŻYCZENIA
UMÓW

DOTYCZĄCYCH

WZAJEMNYCH

ZOBOWIĄZAŃ

ORGANIZACYJNYCH I FINANSOWYCH.
1. Wzór Wniosku Zgłoszeniowego do udziału w projekcie stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
2. Ankieta na potrzeby przygotowania projektu przewidzianego do realizacji w ramach
Działania 4.1: „Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – powietrzna pompy ciepła stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Umowa użyczenia na instalację pomp ciepła stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu.
4. Umowa w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych,
związanych z montażem zestawu powietrznych pompy ciepła w budynku mieszkalnym
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
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