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Regulam in
naboru deklaracji do projektu realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020
OS PRIORYTETOWA lii. Czysta Energia DZIAtANIE 3.3 Poprawa Jakosd Powietrza

PODDZIAlANIE 3.3.1 Realizacia planów niskoemisyinych
(budowa przvtëtczv cieptowniczych, wymiana nieefektywnych kotfów na paliwa stafe na kotfy gazowe lull kell\f

eaalaAe llie1111asa: aellet clr:zewAv i zFellki clr:zewRe, clrewAe)

pggg¡1A1:ANli a.a.2 Reclwkeia e1111isii
(wPt1111iaRa Rieefekty,-.·1Rysl:I kettéw Ra paliwa state Ra awte1111atysiRe 1,etty Ra ekeereszek)

Nazwa projektu:

,,Ekologiczny Przemysl - wymieniamy zródta ciepta''

Stan prawny na dzielÍ 29.01.2021 r.

§1

POJ~CIA OGÓLNE UZVTE W REGULAMINIE

Poj~cia uzvte w Regulaminie oznaczaja:

Miasto Przemysl - Gmina Miejska Przernvsl, Rynek 1, 37-700 Przemvsl,
Urzëtd - urzad Miejski w Przemvslu z siedzibcl: Rynek 1, 37-700 Przemvsl.
Projekt parasolowy - w tego typu projekcie beneficjent (Gmina Miejska Przemysl) przygotowuje,
i koordynuje montai instalacji moiliwych do wykonania w ramach projektu.

4. Mieszkaniec (zamiennie beneficjent koñcowy projektu, wnioskodawca) - osoba fizyczna posìadelqca prawo do
dysponowa nia obiektem, bedaca wtascìcìelem, wspólwtascicielem, uzytkownikiem wieczystym Iub posladajao
prawo korzystania z obiektu na podstawie umowy dzierzawy, umowy uzvczenla, umowy na mieszkanh
zakladowe lub inny tytul prawny.

S. Beneficjent zbiorowy - Spóldzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa, Towarzystwo Budownictwa
Spofecznego, Wfasciciele Kamienic Czynszowych - podmioty wystE:pujqce w imieniu mieszkañców budynków
mieszkalnych zbio rowego zamieszkania.

6. Partner projektu - partnerami projektu moga byé: inne gminy lub przedsíeblorstwa cieptownicze.
7. Wniosek (zamiennie deklaracja uczestnictwa dia budynku jednorodzinnego lub mieszkania) - to oswiadczenie

woli mleszkanca o przystqpieniu do realizacji projektu parasolowego sporzadzone w formie pisemnej, ztoione
w wyznaczonym terminie i miejscu okreslonvm regulaminem (dotyczy budynków jednorodzinnych i mieszkarí)

8. Wniosek (zamiennie deklaracja uczestnictwa dia budynku zbiorowego zamieszkania) - to oswíadczenìe woli
w imieniu mìeszkancõw ztozone przez uprawnione do reprezentowania osoby reprezentujace Spótdzielnie
Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Spotecznego, Wlascicieli Kamienic
Czynszowych.
Nabór - preces przyjmowania wniosków (deklaracji), prowadzony przez GminE: Miejskél Przemysl, w celu
ustalenia i zweryfikowania beneficjentów koñcowych projektu.

10. Okres trwatosci projektu - to okres 5 lat od zakoríczenia realizacji Projektu przez Beneficjenta (od dnia wyplaty
ostatniej transzy dofinansowania przez lnstvtucje Zarzijdzajqcq Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020). W tym okresie wlascicielem wykonanej instalacji jest Gmina
Miejska Przemvsl, a Mieszkaniec lub Beneficjent zbiorowy jest jej uzvtkownlkíem. W tym czasie uzvtkownlk
zobowíazanv jest do utrzymywania wykonanej instalacji w niezmienionym stanie technicznym oraz ponosi
wszelkie koszty eksploatacyjnE instalacji, w tym koszty zakupu paliwa do iródel ciepla.
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11. Gospodarstwo domowe - zespöl osób (spokrewnionych lub niespokrewnionych) wspólnie zarnleszkujacvch
i utrzvmujacvch sie, Wspólnota utrzymywania cztonków da nego zespotu decyduje o tym, czy w danym
mieszkaniu wyst~puje jedno, czy tez wi~cej gospodarstw domowych. Osaba mleszkaiaca samotnie lub
mleszkajaca z innymi osobami, ale utrzvrnulaca sle oddzielnie tworzy odrebne - jednoosobowe - gospodarstwo
domowe.

12. Weryfikacja techniczna - sprawdzenie technicznych mozlíwoscl wykonania instalacji, rnajaca na celu ustalenk
miejsc optymalnych dia montaiu kottów centralnego ogrzewania i weziów cieplnych, sprawdzenie ilosci pali"
zuiywanych do ogrzewania budynku i ogrzewania cieptej wody uzvtkowe], okreslenle stawki podatku VAT dia
wykonania wybranej instalacji, wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu oraz uzyskanie pozostatych
informacji potrzebnych do opracowania studium wvkonalnoscl i wniosku aplikacyjnego. W przypadku przylijczy
ciepfowniczych sprawdzenie mozlíwosd przvlaczenia do sieci (uzyskanie opinii MPEC) oraz uzyskanie warunków
przviaczenla i wvcene instalacji.

13. Budynek mieszkalny - budynek przeznaczony na mieszkanie, spetniajijcy jeden z warunków:
a) jednorodzinny wolnostojacv,
b) jednorodzinny mieszkalny w zabudowie szeregowej,
e) jednorodzinny mieszkalny w zabudowie zagrodowej,
d) budynek wielorodzinny zawierajijcy dwa lub wit:cej mieszkari.

14. llwd,.;nek AieA1ies1kalnt; 131:1ElyRek gosf)oElarGzy, garai. wolnostej~GY, bllElynek inweAtarski, lokal 1:1zytkewy,
ohiekt sakralR't', ·.v ktép¡~ mole 2ostaé zaiRstaloti."aRe Rawe ZróEtlo eie13Ja.
Przytélcz cieptowniczy - odcinek sieci ciepfowniczej fëtCZëlCY budynek z rnaglstrala cieptownicza lub grupowym
wezlem cieplnym.

16. WQzet éieplny - polaczone ze soba urzqdzenia lub instalacje sìuzace do zmiany rodzaju lub parametrów nosnik.
ciepta dostarczonego przytijcza ciepfowniczego oraz regulacji lloscí ciepta dostarczanego do instalacji
odbiorczych.

17. Przyfqcz wewnQtrzny - instalacja centralnego ogrzewania i cieple] wody uiytkowej fqczqca wezel cieplny
z mieszkaniowym weztern cieplnym obejrnujaca piony i przvlacza poziome do poszczególnych mieszkari.

18. Mieszkaniowy w~zef cieplny - urzqdzenie ciepfownicze sìuzace do zapewnienia ogrzewania i decentralnego
przygotowywania ciepfej wody ui:ytkowej na potrzeby pojedvnczs mieszkania lub lokalu uzvtkowego,
z mozlìwoscla opomiarowania lloscì zuiywanego ciepta.

19. Koszty kwalifikowane projektu (zamiennie wydatki kwalifikowane) - koszty, które zostafy okreslone
w zalacznlku nr 7 do Szczegótowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 którc ohiete sa dofinanso>..¥aniem 2e sFOetków z E~roeeiskieeo
r;1:1REll:ils2lJ Roz·1;oibl Ree:ionalneee lub które zostaty uj~te w zfoi:onym przez Gmin~ wniosku o dofinansowanie
projektu. Koszty te objete Sé¡ w 85% dofinansowaniem ze srodköw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014
2020.
Koszty kwalifikowane projektu obejmujc1 w szczególnosci:
a) likwidacj~ i demontaz dotychczasowego íródfa ciepta,
b) dostawe i montai nowego zródfa ciepfa oraz instalacje urzadzeri dokonanie niezbednvch przeróbek

instalacji do jego prawidfowego funkcjonowania,
e) koszt przygotowania, opracowania studium wykonalnosci projektu,
d) koszty nadzoru nad prowadzonymi robotami obejmujqce zakres rzeczowy projektu (nadzór inwestorski,

architektoniczny, autorski, iRi>,•nier koAtraktl:J, inwestor zastepczv),
e) koszty rozruchu, regulacja instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych w zakresie bezpiecznej

i prawidtowej obstugi nowych zródel ciepfa (zamontowanych instalacji),
f) urzadzenia sluzace do magazynowania energii cieplnej wytworzonej z nowego zrödfa ciepta (zbiorniki

buforowe, zasobniki cieptej wody ui:ytkowej).
g) przytqczenie do sieci cieptowniczej budynku dia e.o. i c.w.u. obejmujqce wykonanie przytqcza ciepfowniczegc

do budynku, budow~ w~zta cieptowniczego w budynku, budow~ wewn~trznych przytë¡czy e.o. i c.w.u (piony
i przyt<1cza do mieszkarí), montai opomiarowanych mieszkaniowych w~zfów cieplnych,
przytë1czenie do sieci cieptowniczej budynku tylko e.o. obejmujqce wykonanie przytijcza ciepfowniczego do
budynku, budow~ jednofunkcyjnego w~zfa ciepfowniczego w budynku, budow~ wewn*:trznych przyfqczy e.o
(piony i przytqcza do mieszkarí), montai opomiarowanych mieszkaniowych w~ztów cieplnych,
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przylaczeníe do sieci cieptowniczej budynku tylko c.w.u. obelmulace rnodernlzaqe lub wymian~ ìstnlejaceg
w~zfa jednofunkcyjnego, budowe wewnetrznvch przytijczy c.w.u. (piony i przyh1cza do mieszkañ), montai
wodomierzy dia cieptej wody,

j) modernizacja lub wymiana istniejëtcych w«::ztów cieplnych w budynkach rnajaca na celu umozliwìenle
automatyzacji pracy wt::zfa i zastosowanie monitoringu oraz zdalnej regulacji parametrów,

k) adaptacja pomieszczeñ przeznaczonych na w~zty cieplne w budynkach,
I) wykonanie projektów budowlanych (wykonawczych) wymaganych do wykonania opisanych przyh¡czy

cieptowniczych,
m) wykonanie projektów budowlanych (wykonawczych) wymaganych do wykonania modernizacji instalacji

gazowej i montaiu kotía gazowego,
dostawa i montai wktadów kominowych do kottów na gaz i kottów na bíomase (premium).

20. Koszty niekwalifikowane projektu - koszty zwiqzane z realizacjé} projektu nleobjete dofinansowaniem, które
mieszkaniec ponasí samodzielnie w 100% kosztów niekwalifikowanych.
Koszty niekwalifikowane projektu obejmuj~ w szczególnosci:
a) podatek od towarów i ustug VAT,
b) bíezaca eksploatacja i utrzymanie instalacji (np. zakup paliwa: gaz, biomasa itp.),
e) instalacja kominowa i wentylacja,
d) prace towarzvszace, które nie wptywajij w bezposrednt sposób na reallzacje celu projektu,
e) wykonanie odrebnego magazynu na paliwa (nowe budynki, wiaty itp.),
f) weryfikacja techniczna, ekspertyza stanu technicznego budynku i instalacji przeprowadzana w zwi,zku

z wyborem ostatecznych odbiorców projektu,
g) wydatki zwlazane z dziataniami informacyjnymi, wyborem odbiorców ostatecznych, biezijcé} obstugij

projektu,
h) audyty energetyczne, audyty efektywnosci energetycznej, swiadectwa efektvwnoscl energetycznej, plany

gospodarki niskoemisyjnej - o ile b~dél wymagane.
21. Wktad wtasny mieszkañca - to wydatek stanowìacv 15% kosztów kwalifikowanych projektu przewidzianych na

dany budynek powìekszonvch o naleznv podatek VAT od wartoscí catej instalacji grzewczej i ustug wykonanych
na rzecz mieszkaríca w ramach realizacji niniejszego projektu.
Ubóstwo energetyczne (kryterium spoteczno-ekonomiczne) - objete s nim gospodarstwa domowe spetniajijce
jedno z ponlzszvch kryteriów:
a) cztonkami Sél osoby z ntepelnosprawnoscìa, czyli osoby niepetnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu osób niepetnosprawnych
(Dz.U.2016.2046 t.j. z dnia 2016.12.16.), a takie osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2017.882 t.j. z dnia 2017.05.05),

b) cztonkami Sél osoby posiadejace przyznane prawo do swiadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz.U.2017.1952 t.j. z dnia 2017.10.20),

e) cztonkami Sél rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastepcze, odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz.U.2017.1952 t.j. z dnia 2017.10.20),

d) cztonkowie majél przyznane prawo do: dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego lub w cic1gu 12
miesi~cy poprzedzajqcvch ztoienie Wniosku otrzymali pomoc rzeczowa w postaci opatu (lub ryczaftu na jego
zakup) w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2017.180 t.j. dnia
2017.01.30) oraz przepisów o pomocy spotecznej.

§2

J
l. Gtówne cele zwlazane z realizacjêf projektu na terenie Gminy Miejskiej Przemysl:

a) poprawa [akoscl powietrza,
b) obniienie emisyjnosci szkodliwych pytów PM10 i PM2,5,
e) redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczegôlncscl ograniczenie emisji
d) poprawa efektywnosci energetycznej obiektów poprzez wvmìane nieefektywnych zröde! ciepta na

zródta ciepta o duiej sprawnosci,
e) poprawa komfortu iycia mieszkañców,
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zwiekszenle udziatu produkcji energii cieplnej ze íródet odnawialnych (kotfv na blornase},
Projekt ma charakter parasolowy, w którym Beneficjent (Gmina Miejska Przernvsl) przygotowuje, zleca
i koordynuje montai instalacji moiliwych do wykonania w ramach projektu.
Realizacja projektu planowana jest na Jata 2019-2022, 009 ·11ar1:1nkiem 1:1zvskania orzez GmiRe Mieiska
PrzeFAysl eJofinanso·Naniaze sroeké\v Unii E1:1repejskie:j v, ramaeti Regionalnego Program1:1 O¡:,erae·¡jneg
\VojewéeJzt·NaPoakarpackiego na lata 2014 2020.

4. Warunkiem uzyskania dofinansowania do nowego iródta ciepta jest likwidacja starego, nieefektywnego
zródta ciepta przez ostatecznego cdbloree (mieszkañca).
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia sq osoby fizyczne jako beneficjenci posrednl, instv:t1:1eic i orzedsieeierstwa

ltatóu• l:)FOjektl:I.· rez1:1 v.korz•¡staJ¡¡cez
6. Partnerami projektu mogq byé: inne gminy, organizacje pozarzqdowe, spótdzielnie wspólnoty

mieszkaniowe, TBS, przedsleblorstwa (w tym przedsieblorstwa cieptownicze)
7. Uczestnictwo Mieszkaríca w Projekcie jest dobrowolne.
8. Wszystkie instalacje wykonane w ramach niniejszego zadania, w okresie trwatoscl projektu (5 lat od

zakoríczenia projektu tj. od daty przekazania ostatniej transzy dofinansowania), stanowié bE:dët wlasnos
Beneficjenta (Gminy Miejskiej Przemysl}. Mieszkañcy b~dq ich ui:ytkownikami na podstawie umowy
uzvczenìa. Po zakoñczeniu okresu trwaloscl projektu instalacje zostana przekazane Mieszkañcom,
Beneficjentom Zbiorowym, Partnerom projektu na wtasnosé nieodpfatnie na warunkach okreslonvch
w umowie na realizacje projektu.

9. Energia cieplna wytworzona z instalacji wykonanych w ramach niniejszego Projektu bedzíe wykorzystywana
na potrzeby wfasne odbiorców ostatecznych.

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA MIESZKAÑCA W PROJEKCIE
~

l. Budynek, w którym bedzìe instalowane nowe zrödtc ciepta, musi znajdowaé si~ w granicach
administracyjnych Gminy Miejskiej Przernvsl,
Uregulowany stan prawny nieruchornosci, na której wykonana ma byé lnstalacja Mieszkañca
wlasnosc/wspôfwtasnosö lub posiadane prawo do dysponowania nleruchomoscla co najmniej do 31 grudnia
2027 roku potwierdzone w formie pisemnej; w przypadku umowy dzieriawy, umowy uzvczenla - okres
umowy co najmniej do 31 grudnia 2027 roku bez mozlíwoscì wypowiedzenia.
Brak jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowlazari Mieszkaríca wobec Gminy Miejskiej
Przemvsl na dzieñ ztozenia Deklaracji oraz na dzierí podpisania Umowy na realizaqe projektu z Gminq
Miejskë¡Przernvsl.

4. Ztoienie przez Mieszkaríca/Beneficjenta zbiorowego prawidfowo wypetnionej deklaracji uczestnictwa
w projekcie (Zafëtcznik nr 1 do Regulaminu) w terminie i miejscu wskazanym przez Gmlne Miejskët Przemvsl,
Deklaracja powinna zawieraé dane wszystkich wfascicieli, wspófwtascicieli lub osób posladajacych prawo do
dysponowania nìeruchomoscìa, na której wykonana ma byé lnstalacja i powinna byé przez wszystkich
podpisana.

S. Do deklaracii uczestnictwa w Proiekcie naleiy obowiazkowo zafaczyénastepuiace zataczniki:
a) oryginat podpisanej jednostronnie Umowy uzvczenla miejsca na wykonanie instalacji w liczbie

3 egzemplarzy (Zafëtczniknr 2 do Regulaminu - umowa uiyczenia),
w przypadku posiadacza zaleznego (uiytkownik, najemca, dzieriawca, itp.) - oryginaf dokumentu (do
wglqdu) potwierdzajacego prawo do dysponowania nìeruchornoscìa (np. umowa najmu, dzieriawy,
uiyczenia, itp.) oraz oryginat zgody wtasctcìeta lub administratora budynku na realizacje zadania,

e) w przypadku Wspólnoty mieszkaniowej potwierdzona za zgodnosé z oryginafem przez Zarzad Wspólnoty
kopia uchwafy Wspólnoty w sprawie wyboru Zarzqdu wspólnoty lub w przypadku pefnomocnika ·
pisemne pefnomocnictwo,

d) kopie dokumentów potwierdzajqcych spefnienie kryterium spoteczno-ekonomicznego (ubóstwo
energetyczne) - zataczajajedynie osoby spefniajqce kryterium spoteczno-ekonomiczne.

6. U mieszkañca/beneficjenta zbiorowego wytypowanego do udziatu w projekcie z listy rezerwowej lut
z prowadzonego naboru uzupefniajqcego zostanie przeprowadzona nieodpfatna weryfikacja techniczna
budynku przez eksperta technicznego dziafajqcego na zlecenie Gminy Miejskiej Przemysl. O terminie
przeprowadzenia weryfikacji technicznej uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie.
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Przeprowadzenie weryfikacji technicznej (budynku jednorodzinnego/pojedynczego lokalu lub budynku
wielorodzinnego z uwzglednlenlern wszystkich lokali mieszkalnych, których dotyczyé bedzle wymiana zródel
ciepta) polegaé bedzle na sprawdzeniu technicznych mozlîwoscl wykonania instalacji, majijcym na celu
ustalenie miejsc optymalnych dia rnontazu kottów centralnego ogrzewania lub wykonania instalacji w
zakresie ciepta sieciowego (przyfijcze, w~zef, instalacje odbiorcze w budynku}, okreslenìe stawki podatku VAT
dia wykonania wybranej instalacji, oszacowanie kosztów inwestycji, wykonanie dokumentacji fotograficznej
obiektu oraz uzyskanie pozostatych informacji potrzebnych do przeprowadzenia postepowañ przetargowych
na wytonienie Wykonawców instalacji. Weryfikacja pozwoli okresüé równiez konlecznosé uzyskania
pozwolenia na budowe dia danego typu robót.

8. Dokumentem potwierdzajqcym wykonanie weryfikacji technicznej jest sprawozdanie weryfikacji podpisane
przez mieszkañca lub osobe upowaznlona do udzielenia informacji.

9. Sprawozdanie z Weryfikacji technicznej zostanie wykonane w formie papierowej w dwóch egzemplarzach -
jeden dia Mieszkañca, drugi dia Gminy Miejskiej Przemvsl, Sprawozdanie z Weryfikacji technicznej pozostaje
wfasnosciél Mieszkañca i rnoze byé wykorzystane przy ubieganiu si~ o dofinansowanie z innych zrédet,

10. Sprawozdanie z wykonania weryfikacji technicznej powinno byé czytelnie podpisane, przez mieszkañca oraz
osobe dokonujaca weryfikacji technicznej.

11. W sprawozdaniu ma byé okreslonv rodzaj i moc kotta z dostepnvch w regulaminie i deklaracji uczestnictwa
w projekcie - przez podanie symbolu urzqdzenia.
Skfadajélc deklaracje wraz z zatacznlkaml, Mieszkaniec akceptuje warunki uczestnictwa w Projekcie zawarte
w niniejszym regulaminie i przyjmuje do wladornoscl wszelkie zapisy w nim zawarte.
Zgodnosé oswiadczenia wtasciciela/wspótwtascicieli o posiadaniu tytutu prawnego do nìeruchomoscì
z zapisami Ksiqg Wieczystych i/lub Ewidencji Gruntów sprawdzana bedzle przez pracownika urzedu Miasta
Przemysla. W przypadku rozbleznoscl Mieszkaniec wezwany zostanie do uzupefnienia i przedlozenìa
w term inie 7 dni dokumentów potwíerdzejacych jego tytuf prawny do nleruchomoscl,

14. W przypadku nleruchomoscl, których wspótwtascicielami jest kilka osób, wszystkie te osoby musza byé
tqcznie strona Umowy z Gminél Miejskët Przemysl i spetniaé lijcznie warunki, o których mowa w § 3 pkt. 3 do
5. W takim przypadku wszelkie zobowlazanla wynikajijce z Umowy wspófwtasciciele, zgodnie z art. 370
Kodeksu cywilnego, zaciëtgajél solidarnie. Dalsze postanowienia Regulaminu dotvczace Mieszkañca stosuje si~
w takim przypadku do wszystkich wspófwtascicieli.

15. Niespetnienie któregokolwiek z warunków uczestnictwa Mieszkañca w Projekcie, o których mowa w § 3
w tym wptaty petnej kwoty z tytutu uczestnictwa Mieszkañca w Projekcie, skutkuje niewykonaniem wszelkich
zobowlazaá wobec Gminy Miejskiej Przemysl wynikajc1cych z Umowy uczestnictwa w Projekcie
w szczegõlnosci niewykonaniem lnstalacji na nleruchomoscl Mieszkañca.

16. Mieszkaniec zobowiqzuje si~ do wykonania we wtasnym zakresie wszystkich prac przygotowawczych
okreslonvch w weryfikacji technicznej budynku, które nie mogij byé finansowane w ramach niniejszegc
Projektu, jak rõwnìez innych koniecznych prac, które mogq wyniknélé w trakcíe realizacji projektu.
Prace powinny byé wykonane po uzyskaniu dofinansowania projektu i podpisaniu umowy z Gminq Miejskët
Przemvsl na realizacj~ projektu.

17. Jeieli mieszkaniec wykona prace wymienione w weryfikacji technicznej wczesnle], a projekt nie uzyska
dofinansowania mieszkaniec nie ma prawa wysuwania zadnvch roszczeñ z tego tytutu.

18. Po wyborze Projektu do dofinansowania Mieszkaniec zobowiijzuje si~ do podpisania z Gminët Miejskél
Przemysl Umowy uczestnictwa w Projekcie, regulujélcej wzajemne zobowiijzania organizacyjne i finansowe
wynikajélce z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomi~dzy Gminët Miejskët Przemysl,
a lnstytucjé¡ ZarzqdzajélCél Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na latê
2014-2020, w tym w szczególnosci:
a) wykonanie lnstalacji, na co sktada si~ dostawa i montai urzqdzeñ, uruchomienie lnstalacji, przeszkolenie

Mieszkañca z obstugi lnstalacji, co zostanie udokumentowane protokotem z przeszkolenia,
b) wyrazenie zgody na umieszczenie i utrzymywanie na nieruchomosci stanowiijcej wtasnosé Mieszkañca,

przez okres co najmniej 5 lat po zakoríczeniu realizacji Projektu, wykonanej lnstalacji oraz umieszczonego
na niej oznaczenia o wspóffinansowaniu Projektu ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014- 2020 w formie naklejek na zamontowanych urzijdzeniach.

e) zobowiijzanie Mieszkañca do sktadania oswiadczeñ o zachowaniu trwatosci Projektu
i utrzymywaniu lnstalacji w nalezytym stanie oraz uzytkowania lnstalacji zgodnie jej przeznaczeniem
corocznie w okresie Slat od zakoríczenia Projektu,
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d) przekazanie przez Gmìne Miejskq Przernvsl instalacji (pozostajqcej wiasnoscla Gminy Miejskiej Przernvsl)
w bezptatne uiytkowanie Mieszkañcowi po wykonaniu instalacji na okres 5 lat od zakoríczenia realizacji
Projektu,

e) warunki przekazania instalacji okreslone b~dél w umowie na realizacje projektu.
19. Osoby wykorzystuiace ciepfo z sieci cieptowniczei do ogrzewania budynków, nie moga ubiegaé sie

o dotacie na montai kotlów centralnego ogrzewania.
20. Podstawowym Zródtem ciepta uprawniajacym do udziatu w proiekcie jest Zródto ciepta na paliwo state.
21. Budynki zgtoszone do udziafu w projekcie w zakresie przyfqczenia do sieci ciepfowniczej mogél byé

ogrzewane dowolnym zródtem ciepta (np. koclol na paliwo state, kociol gazowy centralnego ogrzewania
miejscowe ogrzewacze gazowe lub na paliwo state, piece kaflowe).
Warunkiem udziatu w projekcie jest likwidacja dotychczasowego íródta ciepta (piece lub kuchnie kaflowe,
kotiv na paliwa state, przenosne ogrzewacze miejscowe typu ,,koza", kominki z ptaszczem wodnym, kornink
tradycyjne), w zwíazku z tym w projekcie nie rnoga uczestniczyé mieszkarícy nowobudowanych budynków
które dotychczas nie byty ogrzewane.

23. Projekt mole e·,1é realizo·,,any przez GFAiR~ Miejsk¡:¡ Przemysl saFAoElzielRie l1c1b w partnersti.vie z innymi
Gminami.

24. Zmiana nazwy projektu wynikajê}ca realizacji Projektu w Partnerstwie nie wymaga zmiany
naboru.

:2S. Jeieli 19rojelä realizo'i.vany b~Elzie ·1.· 19artnerst¥.·ie z iRR'tFAi Gminami, to kaZda GMiAa prze19ro·.t1ae2a nabór
1:.1czestnikó\v 19rojekt1::1 ·11e wtasnym zakresie na zasadach opisanych w 1:.1mo¥.'ie partnerst·11a.

26. 'Nskazanc jest, aey eost~pnesé instalacji byta jeElnakoi.va 'i.ve wszystkich gMinacf:I partnerskich.
27. KazEta GMina zapewni ·11ytonienie eeleiorców estateeznyef:I projekt1::1 z zacf:lowanieFA ró•11Rege eest~pl:.I

Elo prejel<tY Ella '.\•sz·¡stkich mieszl<aÁeÓ'I.', z zachowanieffl 1:>rzejrz1·stej proceEll:.IF)' naborl:J.
28. Mieszkaniec zobowtazuie si~ do pokrycia wktadu wfasnego z tytutu uczestnictwa w Projekcie w wysokosci:

a) 15% kosztów kwalifikowanych opisanych w § 1 pkt. 19,
b) catoscl kosztów niekwalifikowanych § 1 pkt. 20.

29. Podatek od towarów i ustug VAT jest kosztem niekwalifikowanym projektu. Catosé podatku VAT od
wykonanej instalacji ponosi mieszkaniec. Stawka podatku VAT zaleiy od miejsca montazu instalacji.
Ogólne zasady naliczania stawek podatku VAT przy wykonaniu instalacii:
1) Stawka preferencyjna VAT 8% - stosowana jest je:zeli instalacja wykonana jest w budynku mieszkalnym

o powierzchni do 300m2 powierzchni uzvtkowe],
2) 5ta~\'ka SlaRdarde•J-1a 'J.A+ :aa% stosev,ana jest jeieli instalacja ·11ykonana jest •1.· b1c1Gynk1c1

nieMieszl<alnym lwb w któryM zarejestro•11ana i pro·11aEt2ona jest Elzia•alnosé gos190Etareza,
3) W przypadku wykonania instaracji w budynku mieszkalnym o powierzchni uzvtkowe]

przekraczejace] 300 m2, ze wzgledu na zastosowanie 8% stawki podatku VAT tylko do czescì kwoty wpfaty
Mieszkaríca odpowiadajqcej udziafowi 300 m2 w catkowitej powierzchni uiytkowej budynku mieszkalnegc
oraz 23% stawki podatku VAT do pozostatej cz~sci kwoty wptaty Mieszkaríca z tvtulu uczestnictwa
w Projekcie, szacowana wvsokosé wpfaty Mieszkañca obliczana bedzie indywidualnie. Powvzsze zgodne
jest z zapisami art. 41 ust. 12c i ust. 2, z uwzglednienlern art. 146a pkt 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i ustug (Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24).

30. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT do czasu dokonania petnej wptaty przez Mieszkañca,
kwota wptaty z tytutu uczestnictwa w Projekcie zostanie zmieniona o skutki z niej wvnìkalace.

31. Mieszkaniec zobowlazule sie do wptaty kwoty wktadu wtasnego w dwóch ratach:
a) Pierwsza transza - zallczka w kwocie 50% wktadu wtasnego wyliczonego na podstawie cen szacunkowych

zawartych w regulaminie i deklaracji, bedzle wptacona na wvodrebnìonv rachunek bankowy po wyborze
projektu do dofinansowania przez lnstvtucle Zarzqdzajr1cr1 Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, w terminie 14 dni od wystawienia dokumentu
(wezwania do zaptaty) przez GminE: Miejskq Przernvsl,

b) Oruga transza do wvsokoscì petnego udziatu wtasnego w Projekcie po rozstrzvgnlecìu postepowania
przetargowego na wytonienie Wykonawcy instalacji w terminie 14 dni od wystawienia faktury/lub innegc
równowaznego dokumentu {wezwania do zaptaty) przez Gmin~ Miejsk<1 Przernvsl.

W okresie trwatoscl Projektu, tj. przez 5 lat od zakoñczenia Projektu, Mieszkaniec b~dzie zobowiqzany na
wtasny koszt zapewnié paliwo do kottów, dopuszczone do eksploatacji przez producentów kottów.
Uczestnik projektu - uiytkownik nowego íródfa ciepta w okresie trwatosci projektu w okresie s lat od
rozliczenia projektu zapewnia na wtasny koszt ubezpieczenie zamontowanego kotta.
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34. Uczestnik projektu uiytkownik nowego íródta ciepta w okres trwatoscl projektu w okresie lat od
rozliczenia projektu zapewnia na wlasny koszt, .te b,dzie wykonywal przegh¡dy gwarancyjne urzqdzerí, o ile
b~dët wymagane przez producentów.

35. Ceny instalacji uiyte w niniejszym regulaminie obejrnuja wszystkie koszty zwlazane z wykonaniem instalacji.
Koszt wykonania instalacji zestai przyjE:tY na podstawie analizy cen rynkowych porównywalnych instalacji.

36. Ceny uiyte w Regulaminie oraz w deklaracii uczestnictwa maia charakter szacunkowy.
Ostateczne koszty wykonania instalacii heda znane po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego na
wylonienie Wykonawcy instalacii.

37. Ostateczne ceny wykonania danego rodzaju instalacji b~dél cenami ryczaftowymi jednakowymi dia wszystkich
budynków, w których dana instalacja bedzle montowana.

38. Róinica w cenie brutto rnoze wynikaé ze wzgledu na zastosowanie stawki VAT, w zaleznoscí od miejsca
montazu instalacji.

39. Po rozstrzvgnleclu procedury przetargowej w przypadku wzrostu prognozowanej wartoscì wybranej instalacji
uczestnik moie dokonaé zmiany na tarisza objE:têl oferta przetargowa,

§4

RODZAJE INSTALACJI ZAPLANOWANYCH DO WVBORU PRZEZ MIESZKAÑCÓW

l. W ramach niniejszego projektu instalowane b~dêl:
a) Gazowe kotty kondensacyjne na gaz ziemny,
-, - ----- ----, --- -- -----, ------ -----g- -g- -- -- -- --- ,.......... ...,._, ••..... , ,~v-.......... ....'I

miRimalR'fm poziomem efekt\'WRosci energetyczRej i normami emisji zanieezyszezeÁ, ktére zostaJy
okreslone ·:, sreElkacl:l .....,,kena·:,czyel:l Efyrekt\P:,v 2QQ9/12S/WE z EJRia 21 eaZElziernika 2gg9 rok1=1r r • • • _..,..'V"_,f __ ..,,, • • - - ~· •• .,,_. _.. ............... ,_.~, • ••• ,~ ._"""-, I..,..,_..

1:1staRat.viaiace oeé IRe zasaEJ\J 1:i1sta Iania 1,¡1·1moeé·11 Elot'leza eve 1:1 ekoero iekt 1::1 El Ia eroei 1:1 ktét.t.' zt.t.•iazanvcl:l-- - - -- - - -- - - - --~ -,5- - - W'- - - - - -- -- - -· -- • -- - - -· - -- - -- -- - - 6 - - - - .... - - - _ .. ..,,. .. J ......,.__,.._., I ~,,..,,.r"°1 ..,.J.._., .... ,.._,.,. ,..., ..,.,._,.,,._....,•• ••• '"'fª•' .... 111 'J'-1 I

z energi.¡ (EKOE>ESl,N). Zasadv te oElpo·:,iaElaj~ 'IJ'}'mogom ella klaS\' § normy proel1:1k1:0·1..·ej PN EN 3Q3
S:2QQ12 l(otf:\,· grzev.·cze Cz~sé 5: Kotp; grze-,,cze na paliv.·a state z a1::1toma1:·¡cznvm zas·¡pem paliwa
e MOC\' nominalnej elo §QQk\tJ,

e) Przyt~cza cieptownicze do budynków mleszkeñcöw i partnerét.v prejekt1:1 - w przypadku przytijczenia
budynku do sieci cieptowniczej dotychczasowe zródto ciepta nie ma znaczenia.

1:1) .0.1:1tomatvezRe ketf:v ceRtFaIRef:'!o 02F2et.·.·aRia osa laAe elce2Fos2kiem eowinn,¡ cl:laFakteFVzev,aé sie• # • .... "-"' ....... I ... • • ._.. .__ ,,,_,,,, C:, I .... ...,_.,I~• I • r''°' WW• • • I I J ~ • l'U I U 1, ~ ......I' J &.V' '99 Y 'tw ..... "z

minimalR'fm poziomem efekt\·wnosci energetycznej i normami emisji zaRieezys2e2eÁ, ktére zostaly
okreslone ·:, sreElkacl:l 'l."lkena·1,ez\•el:l El\'Fektv:.·,¡ 2QQQ/12§/¥:/E z EIRia 21 eaiElliernika 2QQ9 rok1:1- - - - W W - - I -1 • _...,'V".,,f __ _,, • • - - ~· 11•...i _.. r""._... ._._•~• I' l'l'l''MI _,..,...,_, I._.,,,..._..

1::1staRat..viaiaee oeélne 2asaEJy 1::1stalania ,¡;·1moeé·.y Eletvezaevel:l elceereielct1.1 Ella eroel1=1ktév, z·:,iazan·.-el:l.. &, ..., • • ..., 111._,,... J.._~ ....~ J ~I I ~ ,,..,,. r""• ....J...,., • ._. ...,.. r'' ,..,.. ........,,,._..,WW &. WW ...... ~ ... I Ir '-1 I

z energi¡¡ (EKOE>ESl,N). ZasaE.1¥ te oElpowiaElajct wymogom Ella klas\' § normy proelYktov.·ej PN EN aga
S:2QQ12 Ketty grzewcze Cz~sé §: l<otf.\• grzet..t.•eze na paliwa state z a1:11:ema~czR·¡m lasypem paliwa
e moe\' nominalnej elo §QQk>..t.',

2. Warunkiem uzyskania dofinansowania do montazu kottów jest spetnienie nast~pujijcych wymogów:
a) l3rak ekonomiczneeo 1=1zasaElnienia ooEltaczenia la1:1eh.·nk1:.1 Elo sieci cieete·:,niezei l1=1la larak ElesteeRosei Elo

sieci gazo\'lej (dot~·cly kottéw na ekogroszek),
b) brak ekonomicznego uzasadnienia podiaczenla budynku do sieci cieptowniczej (dotyczy kotfów na

laiomas.-:),
e) zwlekszenla efektvwnoscl energetycznej,

zmniejszenia emisji C02 i innych zanieczyszczerí powietrza zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz
B(a)P) - dofinansowane proiekty musza skutkowaé redukcja C02 o co naimniei 30% w przypadku zmiany
spalanego paliwa.

3. Nowe kotly mogëf byé instalowane w budynkach, w których w okresie ostatnich 10 lat wykonano inwestycje
zwh~kszaj¡¡ce efektywnosé energetycznêl i ograniczajijce zapotrzebowanie na energi~.

4. Warunkiem bezwzgl~dnie wymaganym jest likwidacja dotychczasowego kotta na paliwo state (wymiana
íródta ciepta).

S. Stare kotty gazowe nie podlegajij wymianie. Osoby posiadajélce jedynie stary kociot gazowy nie mogq
uczestniczyé w projekcie

6. Maksymalna moc pojedynczego zródta ciepta dia niniejszego projektu wynosi maksymalnie 500 kW.
7. Urzëtdzenia dost~pne w projekcie:

a) gazowe kotly kondensacyjne:
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Lp Rodzaj instalacji
Symbol
lnstalacji

Szacunkowa
wartosé
instalacji
netto bez

VAT

Szacunkowywkfad wfasny
15% ceny netto wartest I RAZEM DO

wybranej podatku WPtATY
instalacji VATS%

[ Zt] [ Zl] [ Zl] [ Zt]
l. KOCIOt STANDARD 1 · FUNKCYJNY GKS 1

DO WSPÓtPRACY Z ZASOBI Moc
Minimum sterowanie pogodowe + kompletny osprzet 1--2_4_k_w_-+----+-------+-----+-----
nìezbednv do prawidfowego montazu kotla w instalacjiCO GKS 2
i CWU, minimum jeden obieg grzewczyCO z mieszaczem Moc
i jeden bez mieszacza, obieg grzewczy CWU, cyrkulacja, 32kW
sterowanie pogodowe, licznikenergii cieplnej.

2.

9 000,00

10 500,00

1350,00 720,00 2 070,00

1575,00 840,00 2 415,00

3.

4.

ZESTAW KOCIOt STANDARD 1 - FUNKCYJNY
+ ZASOBNIK STOJ'\CY 120 -130 L
sterowanie pogodowe + kompletny osprzet nìezbednv
do prawidfowego rnontazu w instalacji CO i CWU,
minimum jeden obieg grzewczyCO, minimum jeden obieg
grzewczy CO z mieszaczem, jeden obieg grzewczy
bez mieszacza, obieg grzewczy CWU, cyrkulacja,
sterowanie pogodowe, licznikenergii cieplnej.

GKS3
Moc
24kW

10 500,00 840,001575,00 2415,00

GKS4
Moc
32kW 12 000,00

8 000,00

9 000,00

16 000,00

17 000,00

18 000,00

17000,00

18 000,00

960,001800,00 2 760,00

s. GKS 5
Przeptywowy, sterowanie pogodowe + kompletny osprzet Moc
nlezbednv do prawidtowego rnontazu kotta 24 kWt---~+-~---+--~~~~-+-~~~--4-~~~-~
w instalacji CO i CWU, minimum jeden obieg grzewc:zy CO GKS 6
z mieszac:zem, jeden obieg grzewc:zy bez mieszacza, obieg Moc
grzewczy CWU, cyrkulacja, sterowanie pogodowe, licznik 32 kW
energii cieplnej.

6.

KOClot STANDARD 2 - FUNKCYJNY
1200,00 640,00 1840,00

1350,00 720,00 2 070,00

7. GKPl
ZWBUDOWANYM ZASOBNl1 Moc
Maksymalne wyposazenie ze sterowaniem lS kW1-----+-------+--------l----~----~przez internet + osprzet ntezbednv do prawidfowego GKP 2
montazu kotìa w ínstalac:ji CO i CW, minimum jeden obieg Moc
grzewczy bez mieszacza, dwa obiegi grzewcze 20 kW

19. I zmie~aczem, o~~ grzewczy CWU, derowanie t-G-K-P-3-~~----+------~----+-----~
pogodowe, licznikenergiì cieplnej. Moc

28kW

8.

2KOCIOl PREMIUM FUNKCYJNY
2 400,00 1280,00 3 680,00

2 550,00 1360,00 3 910,00

2 700,00 1440,00 4140,00

10. KOCIOt PREMIUM STOJ)\CY Z WBUDOWANYM GKP 4
ZASOBNIKIEM 120 ª130 L Moc
Maksymalne wyposazenie ze sterowaniem l3 kW

t----+-------1---------11-----~----~przez internet + osprzet nìezbednv do prawidfowego GKP 5
rnontazu kotla w instalacji CO i CWU, minimum jeden Moc
obieg grzewczy bez mieszacza, dwa obiegi grzewcze 18 kW

1 1 z mieszaczem, obìeg grzewczy CWU, sterowaníe
pogodowe, licznikenergii cieplnej.

11.

12.

13.

2 550,00 1360,00 3910,00

GKP6
Moc
25kW
GKP7
Moc
35kW

19 000,00

20 000,00

2 700,00 1440,00 4140,00

• epa laRe laien :as~¡la) Awtemaw,aAe kelly eeRtFalRege egrï1ewaR1a

S"mhel'iRstalaeii-- --- _.,. ·--J·

KBSJ- ---·--
Moc
1.5 k'ª'•'--- -- - -

KllS3
Moc
ao k'.,JAL

2 850,00 1520,00 4 370,00

SzaEYRlce•1,.1a
\\•arte~~
IAstalaeji
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e) Przytqczcieptowniczy do budynku z sieci cieptowniczej
PRZYU\CZENIE BUDVNKU MIESZKALNEGO Szacunkowa SZACUNKOWYWKlAD WlASNY

DO SIECI CIEPlOWNICZEJ*
wartosé 15% ceny netto Wartosé RAZEMDOinstalacji

Lp. Warunek preferowanv:
Symbol

netto bez wybranej podatku WPlATYìnstalacji înstalacji VAT23%
Dia przylqczy cieptowniczych - budynek zlokalizowany w VAT

bezpojrednim sqsiedztwie magistrali cieptowniczej [ Zl] [ Zl] [ Zl] [ Zt]
41. Przytijczenie do sieci eieptowniczej budynku dia

e.o. i c.w.u. obejmujqce wykonanie przytijeza
eieptowniczego do budynku, budowe w~zta Wycena i
cieptowniczego w budynku, budowe wewn~trznyeh PECl

przez
MPECSp

przyfc¡ezy e.o. i e.w.u (piony i przytë1eza do mieszkarí),
montai opomiarowanyeh mieszkaniowyeh w~ztów
eieplnych,

42. Przytëlezenie do sieci cieptowniezej budynku tylko Wycena indywidualna w oparciu o warunki wydane przez
PEC2e.o. obejmujqce wykonanie przyh¡eza MPECSp.
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cíe pfown i czego do budynku, budowe
jednofunkcyjnego w~zfa ciepfowniczego w budynku,
budowe wewnetrznvch przyfé}CZY e.o. {píony i
przytë¡cza do mieszkañ) , montai opomiarowanych
mieszkaniowych weztöw cieplnych,

43. Przyfqczenie do sieci ciepfowniczej budynku tylko
c.w.u. obejmujijce modernlzacje lub wvmíane
ist ni ejqcego wezta jed nofunkcyjnego, budowe PEC3 Wycena

MPEC Ssi
wewnetrznvch przyfr¡czy c.w.u. (piony i przvtacza do
mieszkarí), montai wodomierzy dia ciepfej wody,

44. Modernizacja lub wymiana tstnìejacvch WE:Zfów
cieplnych w budynkach majqca na celu umoiliwienie PEC4 Wycena
auta matyza cj i pracy w~zfa i zastosowa nie MPECS~
monitoringu oraz zdalnej regulacji parametrów.

*W przypadku przyfqczy cieplowniczych warunki przyfc1czenia i koszty wykonania przyt.¡cza zc
indywidualníe dia kazdego przyl¡¡cza.

indywidualna w oparciu o warunki wydane przez
• z o.o. w Przemyslu, SpótdzielniQ Mieszkaniow¡¡

indywidualna w oparciu owarunki wydane przez
. z o.o, w Przemy~lu, Spótdzielni, MieszkaniOWël

czej

9. Wszystkie urzadzenia i materiafy wykorzystane do montaiu instalacji musza byé fabrycznie nowe. Ponadto
rnusza posiadaé wymagane certyfikaty, swiadectwa [akosd, atesty i aprobaty techniczne wymagane do
dopuszczenia materiatów do stosowania w budownictwie i obrocie handlowym.

10. Gmina Miejska Przernvsl zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby instalacji zaproponowanych
w Regulaminie w obrebìe poszczegófnych rodzajów instalacji w zaleznoscl od zainteresowania míeszkancöw
i sytuacji zwiqzanych z przygotowaniem projektu.

11. Kazdy rodzaj instalacji bedzle opomiarowany. W okresie trwatoscì Projektu Mieszkaniec zobowiqzuje sle do
podawania informacji o aktualnym stanie licznika na wezwanie Gminy Miejskiej Przemvsí lub do
umoiliwienia przedstawicielowi Gminy Miejskiej Przernvsl dostepu do instalacji w celu sprawdzenia staru
licznika.
Po wyborze Projektu do dofinansowania i podpisaniu przez Gmin~ Miejskq Przernvsl umowy
o dofinansowanie, Mieszkaniec we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostosuje instalaqe elektrycznq i/lub
wodna i/lub centralnego ogrzewania do wymagañ instalacji urzadzeri nie bedacvch w zakresie realizacji
Projektu (np. modernizacja komina spalinowego, wentylacji i nawiewu do pomieszczenia kottowni, itp.)
Konìecznosé wykonania ww. robót, ich rodzaj i doktadny zakres zostana ustalone w trakcie przeprowadzania
Weryfikacji Technicznej.

13. Mieszkaniec we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wykona wszelkie prace remontowe, które wykraczajq
poza zakres odtworzeniowy (np. malowanie pomieszczerí, uzupetnienie oktadzin sciennvch i podtogowych).

14. W okresie trwaiosci Projektu, tj. przez 5 lat od zakoñczenia Projektu oraz po zakoriczenlu okresu trwatosct
Mieszkaniec jest zobowiqzany na wtasny koszt zapewnié paliwo do kottów centralnego ogrzewania
dopuszczone przez producentów kottów.

15. Nabór prowadzony jest do d'A'éeh oeJeJ:ziclnyct-l prejektów, tj. osohRo do poddziatania 3.3.1 Realizacja
planów niskoemisyjnych {dot. budowy przyfqczy cieptowniczych, wymiany nieefektywnych kotfów na paliwa
state na kottv gazowe ll::lb l<otf\' opalane eiofflas¡¡: pellet eJrze\vny i zrQl;,ki elrzewne, dre\\'no) i osoeno elo
podelziatania J.J.~ Rel'Milk}e ew,isji (,det. v:ymian·¡ nieefektywnyetl kottév.· na paliwa state na a1:1tofflatyczne
kotf.v na ekoeroszek). W obu arzvaadkaeR dekfaracje udziafu w projekcie przyjmowane Sq wg kolelnoscí
zgtoszeñ.

19. MieszkaRc~· w czasie wcP(fikaeji teeRnieznyeh m31êt pra'A'O eokonaé zmiany urz~elzenia \V ohrQhie ohl:-A
~rojektó•11.

§5

SKLADANIE DEKLARACJI -PRZVGOTOWANIE I REALIZACJA PROJEKTU J
Ceiem wzìecla udziatu w Projekcie Mieszkarícy sktadajq Deklaracj~ zgodnie ze wzorem udost~pnionym przez
Gmin~ Miejskq Przemysl, stanowié¡cym zatqcznik nr 1 do Regulamin,
Deklaracje w ramach naboru na list~ rezerwowél moina sktadaé (w trybie ciqgtym):

osobiscie w godz. od 9.00 - 14.00, od poniedziatku do piqtku, pod adresem: Urzë¡d Miejski w Przemyslu,
ui. Ratuszowa 1, Pokój 32 (I pi~tro), lub
pocz~ na adres: Urzqd Miejski w Przemyslu, Rynek 1, Kancelaria Ogólna.
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Jeieli liezba Eleklaracii ztoion·1eh v.· eiert.t..·sz\·m terminie nie beElzie w,¡starei!aiaea, Gmina Miejska Przemvsl
moze przedtuzyé czas naboru, moze w dowolnym czasie ogtosié nabór uzupetniajijcy lub nabór ciêigty.
O zmianach w terminach naboru Mieszkañcy b~dél informowani za posrednlctwem strony internetowej
Gminy Miejskiej Przemvsl: www.przemysl.pl.

4. Deklaracje b~dél rozpatrywane przez KomisjE: ds. wyboru ostatecznych odbiorców Projektu, powotana prze
Prezydenta Miasta Przemysla wedfug kolejnoscl ich zlozenìa. W przypadku niekompletnej lub biednle
wypefnionej Deklaracji lub nledolaczenla wymaganych dokumentów, Mieszkaniec zostanie wezwany do
korekty/uzupefnienia Deklaracji lub dotaczenta brakujijcych dokumentów w term inie 7 dni.

5. sposröd kompletnych i poprawnie wypetnionych Deklaracji zostanie wytoniona grupa docelowa ostatecznych
odbiorców Projektu, tworzaca liste rezerwowa, Kryteria wyboru grupy docelowej oraz sposób kwalifikacji
ostatecznych odbiorców do udziafu w Projekcie zostaty szczegótowo opisane w §6 niniejszego regulaminu.
MieszkaRc:v, którzy na tym eta13ie Aie zakwaliJikewali si~ ele gr1:.1p•¡ Eleeele•Hej zostan, t::1R-1ieszezeni na lisci,
rezert..ve•1Jei. Z chwlla rezygnacji Mieszkaríca z udziatu w Projekcie, niepodpisania lub rozwlazanla umowy z
którymkolwiek z ostatecznych odbiorców Projektu z grupy docelowej, kolejni Mieszkarícy z listy rezerwowej
bE:dél przechodzili do grupy docelowej uczestników Projektu. Podstawowym warunkiem przejscla z listy
rezerwowej na liste podstawowa jest wskazanie w deklaracji tego samego :zródfa ciepfa (rodzaju instalacji),
co uczestnik, który zrezygnowat z udziafu w projekcie.

&, Ostate,zRa lista wczestAikéw Prejektw pewiAAa zestas wlwer¡eAa Ele EIAia 14,gg,:zo11 r, JeEIReczesnie
w erzveaElkt::1 ztozenia t.·..•iekszei liezb·.· Eleklaraeii erzez zaintereset.¥ant1ef:I (eew'liei 300 szt l Gmina Mieiska- - ,- - - I .- -- -- - - -- - - - - - - . - - ' . - . - ~ - , - ~ .- •'- I '- ,.., I I J..... • 'r""" •• J ~ J WI''-'" .., I I ,.,,., I • I •• •'WI I •• I.,,,,,,J-- ,,u

Przemysl zastrzega sel:lie 13ra·..t10 Ele 13eElania estateeznej liczl:)y 1:i1czestników Projekt1:i1 ·,., terR-1iAie f:)ézniejszym.
lnformaeja e tym fakcie zestanie f:)o(;jana za pesreElnietv.·eFA streRy internetot.t..•ej (;ff-liny Miejskiej PrzeR-1·¡sl:
,.. ,,. ,,. ... e rzeFA' 'si- 81Wlr Yl, ili • f~ J' .

7. Po wyborze Projektu do dofinansowania i podpisaniu przez GminE: Miejskél Przemvsl umowy
o dofinansowanie Projektu z lnstytucjél Zarzéldzajë¡Cél RPO WP na lata 2014-2020, Mieszkañcy zakwalifikowani
do udziatu w Projekcie zostana pisemnie zaproszeni do podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie.

8. Korespondencja pomledzv Gminë¡ Miejskq Przemvsl, a Mieszkañcem i odwrotnie prowadzona bedzle przy
uiyciu dostepnvch srodków komunikacji.

9. Warunkiem przystaplenla do wykonania lnstalacji na budynku mieszkalnym/11:.11:) nieFAieszkaln•,tFA jest
wypetnienie wszystkich warunków uczestnictwa w Projekcie, o których mowa w § 3 Regulaminu, wfë}cznie
z wptatél petnej kwoty z tytutu uczestnictwa Mieszkaríca w Projekcie.

10. Mieszkarícy bior,cy udziaf w Projekcie, nie majij prawa do wysuwania roszczerí w stosunku do Gmin,
Miejskiej Przernvsl, ani do firmy zewnetrzne] przygotowujqcej projekt w przypadku, gdy realizacja Projektt
nie dojdzie do skutku z powodu nieuzyskania przez Gmin~ Miejskél Przemysl dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

11. Mieszkañcy btoracv udziat w projekcie zobowlazuja sle do terminowego regulowania wptat (zaliczka i druga
transza) z tytutu wkfadu wfasnego. Nieuregulowanie wpfaty oznacza rezygnacj~ z udziafu w projekcie.
Nieuregulowanie w wyznaczonym terminie drugiej transzy równoznaczne jest z wypowiedzeniem zawartej
Umowy pomiE:dzy Gminél Miejskët Przemvsl, a Mieszkañcem.
Regulamin moie ulec zmianie w przypadku zmian w dokumentach programowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmiany lub wprowadzenia nowych
wytycznych lnstytucji Zarzë¡dzajijcej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 (szczególnie w zakresie kwalifikowania wydatków) oraz zmiany bë¡dz wprowadzenia innych
przepisów prawa majé¡cych zastosowanie w procesie przygotowania i realizacji Projektu.
lnformacje o zmianach regulaminu b~dél publikowane na stronie internetowej Gminy Miejskiej Przemysl
www.przemysl.pl. MieszkalÍcy - uczestnicy projektu zobowiijzani Sél sledzié na bìezaco informacje dotvczace
realizacji projektu na ww. stronie internetowej.
Opublikowanie zmiany regulaminu na stronie internetowei iest równoznaczne z poinformowaniem
uczestników o zmianach.

§6

KRYTERIA WYBORU OSTATECZNYCH ODBIORCÓW J
Sposród Mieszkaríców zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie, którzy w terminie zfozyli prawidtowo
wypefnione Deklaracje przystijpienia do Projektu, wytoniona zostanie grupa docelowa ostatecznych odbiorców
Projektu w oparciu nast~pujijce kryteria wyboru:
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l. KRVTERIA FORMALNO - PRAWNE
l. Lokalizacja nleruchomosci, na której wykonana ma byé lnstalacja znajduje sle na terenie Gminy Miejskiej

Przemvsl,
Uregulowany stan prawny nleruchornosci, na której wykonana ma byé lnstalacja - posiadane prawo
do dysponowania nleruchomoscla bezterminowo lub co najmniej do 31 grudnia 2027 roku
(okres trwatoscl projektu),

3. Brak jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowlazari Mleszkarica wobec Gminy.
4. W budynku, w którym bedzìe montowane nowe zródto ciepta w okresie ostatnich 10 lat byty

przeprowadzone inwestycje majqce na celu zwiekszenie efektvwnoscí energetycznej budynków (np.:
docieplenie scìan, fundamentów, stropów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnetrznvch,
wymiana oswíetlenla budynku na energooszczedne, wymiana sprzetów domowych na energooszczedne
itp.)

W przypadku niespetnienia warunków wymienionych w punktach 1 deklaracja zostanie odrzucona,
mieszkaniec nie bedzle mógt uczestniczyé w projekcie.
W przypadku stwierdzenia zalegtoscl w optatach wymaganych zobowíazeri wobec Gminy Miejskiej Przernvsl,
Uczestnik projektu który ztoi:yf deklaracje zostanie wezwany do uregulowania zalegloscl w terminie 7 dni.
Nieuregulowanie zalegtoscí w wyznaczonym terminie - automatycznie wyklucza uczestnika z projektu.
Uczestnicy projektu spetniajc¡cy wszystkie kryteria formalno prawne zostana dopuszczeni do li etapu oceny
wedfug pozostatych kryteriów.

POZOSTAlE KRYTERIA WYBORU GRUPY DOCELOWEJ

KRYTERIUM NR 1- SPOlECZNO - EKONOMICZNE {ubóstwo energetyczne)

OPIS OGÓLNY KRYTERIUM liosé
punktów

Uczestnik projektu spetnia jedno z nii:ej wymienionych kryteriów dotvczacvcb ubóstwa 10 pkt.energetycznego
Uczestnik nie spetnia iadnego z kryteriów dotyczqcych ubóstwa energetycznego 5 pkt.

Preferowane b~dq gospodarstwa domowe spelnlajace co najmniej jedno z niiej wymienionych kryteriów
spoteczno-ekonom icznych:
1. Gospodarstwa domowe, których czfonkowie w dniu ztoi:enia Deklaracji przystqpienia do Projektu

posiadaé b~dc¡ przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego albo w clagu 12
míeslecv poprzedzajacvch ztozenle Deklaracji przvstaplenta do Projektu otrzymali pomoc rzeczowa
w postaci opatu (lub ryczaltu na jego zakup) w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U.2017.180 t.j. z dnia 30.01.2017r.) oraz przepisów o pomocy spotecznej,

2. Gospodarstwa domowe, których cztonkami Sél osoby z nlepetnosprawnoscla czyli osoby niepetnosprawne
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spofecznej oraz zatrudnianh
osób niepetnosprawnych (Dz.U.2016.2046 t.j. z dnia 16.12.2016r.),

3. Gospodarstwa domowe, których czfonkami sa osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2017.882 t.j. z dnia 05.05.2017r.),

4. Gospodarstwa domowe, których cztonkowie w dniu ztoienia DekJaracji przvstapienìa do Projektu
posiadaé beda przyznane prawo do swladczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz.U.2017 .1952 t.j. z dnia 20.10.2017r.),

S. Gospodarstwa domowe, których cztonkami sa rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy dnia 2E
listopada 2003 r. swiadczeniach rodzinnych(Dz.U.2017.1952 t.j. z dnia 20.10.2017r.),

Gospodarstwa domowe, których cztonkami Sq rodziny zastepcze w rozumieniu ustawy z dnia czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepcze] (Dz.U.2017.697 t.j. z dnia 31.03.2017r.).

Kryteria spoteczno-ekonomiczne dotyczq osób zameldowanych w lokalu/budynku, w którym wykonana
bedzie lnstalacja. Kwalifikacja ostatecznych odbiorców zostanie przeprowadzona na podstawie oswladczeri
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Mieszkaríca zamieszczonych w Deklaracji oraz doìqczonvcn do Deklaracji dokumentów potwierdzalacvch
spefnienie kryterium.
Na potwierdzenie spefnienia co naimniei iednego z ww. kryteriów spoteczno-ekonomicznych, Mieszkaniec
jest zobowiqzany dostarczyé przynaimniej jeden z poniiszych dokumentów (kserokopìe, a oryginat do
wglqdu):
l. Dia osób posladajacvch prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego lub osób

otrzymujqcych pomoc rzeczowa w postaci opatu lub ryczattu na jego zakup - decyzja administracyjna
przvznajaca dodatek mieszkaniowy wraz z ryczatt:em na zakup opatu na podstawie ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatku mieszkaniowym (Dz.U.2017.180 t.j. z dnia 30.0l.2017r.) lub
dodatek energetyczny na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczn,
(Dz.U.2017.220 t.j. z dnia 06.02.2017r.) albo decyzja administracyjna przyznajqca pomoc w postaci opatu
na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej (Dz.U.2017.1769 t.j. z dnia
22.09.2017r.),
Dia osób z nìepetnosprawnoscia - aktualne jedno z nastepujacvch orzeczerí:
a) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekajace do jednego trzech stopni

nlepelnosprawnoscí okreslonvch wart. 3 ustawy,
b) orzeczenie o catkowitej lub czescìowe] nìezdolnoscl do pracy na podstawie odrebnvch przepisów,
e} orzeczenie o nìepetnosprawnoscì, wydanym przed ukoríczeniem 16 roku zvcta,
d) orzeczenle lekarza orzecznika Zaktadu Ubezpieczerí Spotecznych,
e) orzeczenie Komisji lnwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do grupy inwalidów,
f) orzeczenie o stafej albo dtugotrwatej nlezdolnoscl do pracy w gospodarstwie rolnym wydane prze
KRUS.
Dia osób z zaburzeniami psychicznymi - aktualne orzeczenie o niepetnosprawnosci lub zaswiadczenle
lekarskíe,

4. Dia osób posiadajqcych prawo do swladczeri rodzinnych decyzja administracyjna przvznajaca
swiadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych
(Dz.U .2017 .1952 t.j. z d nia 20.10.2017r. ),

S. Dia rodzin wielodzietnych wychowujqcych troje i wìece] dzieci - decyzja administracyjna przvznalaca
zasitek rodzinny na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych
{Dz.U.2017.1952 t.j. z dnia 20.10.2017r.),

6. Dia rodzin zastepczvch - postanowienie Sqdu o ustanowieniu rodziny zastepcze].

KRYTERIUM NR 2 - LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJACYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
UCZESTNICZ'\CYM W PROJEKCIE

I

OPIS OGOLNY KRYTERIUM llosé punktów
W gospodarstwie domowym zamieszkuje (jest zameldowanych) 8 i wìece] osób 10 pkt.
W gospodarstwie domowym zamieszkuje (lest zameldowanych) tijcznie 6 - 7 osób 7 pkt.
W gospodarstwie domowym zamieszkuje Uest zameldowanych) tijcznie 4 - 5 osób 5 pkt.
W gospodarstwie domowym zamieszkuje (jest zameldowanych) tijcznie 1- 3 osób 3 pkt.

Przy ocenie spetnienia kryterium liczby osób zamieszkujqcych w gospodarstwie domowym uczestnik projektu
sktada oswiadczenle w deklaracji. Przy podawaniu liczby osób zarnleszkejacvch gospodarstwo domowe naleiy
uwzglednié wszystkie osoby zarnieszkulace i zameldowane w budynku. Pracownicy urzedu Miejskiego
w Przemvslu dokonaja weryfikacji podanych informacji.

KRYTERIUM NR 3 - KOSZT SZACUNKOWY WYBRANEGO URZ,«\DZENIA

OPIS OGÓLNY KRYTERIUM liosé
punktów

Kociot centralnego ogrzewania o wartoscl w przedziale cenowym do 9999 zt netto 10 pkt.
(dctyczy ceny kotla i dodatkowo wybranego zasobnika cieptej wody ui.ytkowej)
Kociot centralnego ogrzewania o wartoscì w przedziale cenowym od 10000 do 20000 zt netto 7 pkt.
(dotyczy ceny kotta i dodatkowo wybranego zasobnika clepie] wody ui.ytkowej)
Kociof centralnego ogrzewania o wartoscl w przedziale cenowym od 20001 do 30000 zt netto 4 pkt.
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(dotyczy ceny kotla i dodatkowo wybranego zasobnika ciepfej wody uiytkowej)

3 pkt.Kociot centralnego ogrzewania o wartosct w przedziale cenowym powyze] 30000 zt netto
(dotyczy ceny kotla i dodatkowo wybranego zasobnika ciepfej wody uiytkowej)

Przy ocenie spetnienia kryterium ceny wybranego urzadzenla brana bedzìe pod uwage szacunkowa cena netto
wybranego urzqdzenia. Jeieli uczestnik projektu oprócz kotla wybrat jeszcze zasobnik cieptej wody uzvtkowe]
do oceny bedzle brana pod uwage tqczna szacunkowa cena netto obu wybranych urzqdzerí.

KRYTERIUM NR 4 - DOTVCHCZASOWV PRZEWAZAJ/J¡CY RODZAJ PALIWA •UZVWANEGO DO
OGRZEWANIA BUDYNKU

OPIS OGÓLNY KRYTERIUM liosé
punktów

Budynek w minimum 90% ogrzewany w~glem, ekogroszkiem, miatem w~glowym 10 pkt.
Budynek ogrzewany w systemie mieszanym w~giel 70%-drewno 30% 7 pkt.
Budynek ogrzewany drewnem, zrebkaml drzewnymi, trocinami, brykietem lub pelletem 4 pkt.
Budynek ogrzewany w systemie mieszanym paliwo state+ gaz 2 pkt.

Przy ocenie spetnienia kryterium dotychczasowy przewazajé}cy rodzaj paliwa uzywanego do ogrzewania
b~dël brane pod uwage oswiadczenia uczestników projektu zlozone podczas weryfikacji technicznej

Wybór grupy docelowej Projektu czyli kwalifikacja ostatecznych odbiorców do udziatu w Projekcie b,:dzie
si-: odbywata nast-:pujëlCO ( domki jednorodzinne, mieszkania indywidualne):
1. Sposröd Mieszkanców, którzy zgtoszc1 swój udziat w Projekcie zostana wyfonione osoby spetniajrace kryteria

forma lno-prawne,
Deklaracje Mieszkanców zakwalifikowanych pod wzgledern formalno-prawnym zostana poddane ocenie
wedfug pozostafych kryteriów.
Po dokonaniu oceny wedtug wszystkich czterech kryteriów uczestnicy projektu zostana uszeregowani
wedtug ilosci uzyskanych punktów wynikajijcych z przeprowadzonej oceny.

4. Uczestnicy zostana przypisani do listy rankingowej wedtug ilosci punktów uzyskanych wedtug kryteriów
oceny.

s. W przypadku uzyskania równej ilosci punktów przez kilku uczestników projektu o kolejnoscí na liscie
rankingowej bedzíe decydowaé data i godzina ztozenìa deklaracji.

6. Na podstawie uzyskanej punktacji uczestnicy projektu bQdët przypisywani do wybranych instalacji do
wyczerpania limitu maksymalnego dofinansowania ustalonego przez instytucj-: zarzéldzajélCél dia danego
typu projektu. W ten sposób powstanie lista podstawowa uczestników projektu.

7. Uczestnicy projektu którzy uzyskali rnnlejsza ilosé punków nie znaleíli si~ na liscie podstawowej pozostana
na liscie rezerwowej.

111. POZOSTAtE KRYTERIA WYBORU GRUPY DOCELOWEJ (budynki zbiorowego zamieszkania - spótdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, kamienice czynszowe)

KRYTERIUM NR 1 - SPOtECZNO - EKONOMICZNE (ubóstwo energetyczne)*

OPIS OGÓLNY KRYTERIUM Ilo sé
punktów

W budynkach zgtaszanych do projektu rodziny speínlalace kryterium spoteczno-ekonomiczne 15 pkt.
stanowla wi~cej niz 20%
W budynkach zgtaszanych do projektu rodziny spetniajijce kryterium spoteczno-ekonomiczne 10 pkt.stanowìa 10%- 19,99%
W budynkach zgtaszanych do projektu rodziny spefnlajace kryterium spoteczno-ekonomiczne 5 pkt.
stanowic15%- 9,99%
W budynkach zgtaszanych do projektu rodziny spetniajqce kryterium spofeczno-ekonomiczne o pkt.
stanowiq 0% - 4,99%
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*Beneficjent zbiorowy Spótdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa, Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego, Wtasciciele Kamienic Czynszowych przyjmuje od mieszkaríców bloracvch udziat w projekcie
oswladczenla dotvczace spetnienia warunków kryterium spoteczno- ekonomicznego. Oswladczenla sktadane s~
wraz z deklaracja w Urz~dzie Miejskim w Przernvslu. Oswladczenìa b'=dët weryfikowane przez pracowników
urzedu Miejskiego. Kaidy budynek rozpatrywany jest indywidualnie.

KRVTERIUM NR 2 - KOMPLEKSOWOSé WYKONANIA INSTALACJI*

OPIS OGÓLNY KRYTERIUM liosé
punktów

Przytqczenie do sieci cieptowniczej budynku dia e.o. i c.w.u. obejmulace wykonanie przyfijcza
cieptowniczego do budynku, budOWE: WE:Zfa cieptowniczego w budynku, budowe 20 pkt.
wewnetrznvch przytijczy e.o. i c.w.u (piony i przyfijcza do mìeszkañ), montai opomiarowanych
m ieszka n iowych w~ztów cieplnych,
Przytijczenie do sieci cieptowniczej budynku tylko e.o. obejmujqce wykonanie przvtacza
cieptowniczego do budynku, budowe jednofunkcyjnego w~zta cieptowniczego w budynku,
bud owe wewn~trznych przyh¡czy e.o. (piony i przyh¡cza do rmeszkañ), montai
opomiarowanych mieszkaniowych WE:Zfów cieplnych,
Przytqczenie do sieci ciepfowniczej budynku tylko c.w.u. obejmujqce modernlzacle lub

• lstnlejacego w~zta jednofunkcyjnego, budowe wewnE:trznych przytë1czy c.w.u. 10 pkt .wym1anE:
(piony i przytélcza do mleszkan), montai wodomierzy dia cieptej wody,
Modernizacja lub wymiana lstnìejacvch w~ztów cieplnych w budynkach malaca na celu
umoiliwienie automatyzacji pracy w~zfa i zastosowanie monitoringu oraz zdalnej regulacji 5 pkt.
parametrów.

*W zakresie kryterium nr 2 - kaidy budynek rozpatrywany jest indywidualnie.

KRVTERIUM NR 3 -

liosé
punktów

W projekcie uczestniczy 90% - 100% gospodarstw domowych zamleszkulacvch zgtoszony 20 pkt.
budynek
W projekcie uczestniczy 50% - 89,99% gospodarstw domowych zamìeszkujacvch zgfoszony 15 pkt.
budynek
W projekcie uczestniczy 35% - 49,99% gospodarstw domowych zamleszkulacvch zgfoszony 10 pkt.
budynek
W projekcie uczestniczy 0%- 34,99% gospodarstw domowych zamìeszkulacvch zgtoszony o pkt.
budynek

*W zakresie kryterium nr 3 - kaidy budynek rozpatrywany jest indywidualnie.

KRYTERIUM NR 4- I >WYCH*

liosé
punktów

W projekcie uczestniczy powyze] 50 gospodarstw domowych ze zgfaszanego budynku 20 pkt.
W projekcie uczestniczy od 20- 49 gospodarstw domowych ze zgfaszanego budynku 15 pkt.
W projekcie uczestniczy od 10-19 gospodarstw domowych ze zgfaszanego budynku 10 pkt.
W projekcie uczestniczy od 1- 9 gospodarstw domowych ze zgtaszanego budynku s pkt.

*W zakresie kryterium nr 4 - kazdy budynek rozpatrywany jest indywidualnie.

KRVTERIUM NR 5 - DOTYCHCZASOWV PRZEWAZAJ{\CV RODZAJ PALIWA UÌVWANEGO DO
OGRZEWANIA BUDVNKU

OPIS OGÓLNY KRYTERIUM
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punktów
Budynek w minimum 90% ogrzewany wegtern, ekogroszkiem, miatem w~glowym 20 pkt.
Budynek ogrzewany w systemie mieszanym weglel 70%- drewno 30% 10 pkt.
Budynek ogrzewany drewnem, zrebkaml drzewnymi, trocinami, brykietem tub pelletem s pkt.
Budynek ogrzewany w systemie mieszanym paliwo state+ gaz o pkt.

Przy ocenie spetnienia kryterium dotychczasowy przewazalacv rodzaj paliwa uiywanego do ogrzewania
budynku, beda brane pod uwage oswladczenla uczestników projektu ztozone podczas weryfikacji technicznej
budynku. W zakresie kryterium 5 kaidy budynek rozpatrywany jest indywidualnie.

Wybór grupy docelowej Projektu czyli kwalifikacja ostatecznych odbiorców do udziafu w Projekcie b~dzie
si,: odbywala nast-:pujijco (budynki wielorodzinne):
1. Sposród Budynków, które zostana zgtoszone do udziatu w Projekcie zostana wytonione budynki spetniajao

kryteria formalno-prawne,
Budynki zakwalifikowane pod wzgledern formalno-prawnym ostana poddane ocenie wedtug pozostatych
kryteriów.
Po dokonaniu oceny wedtug wszystkich plecíu kryteriów budynki zgtoszone do projektu zostana
uszeregowane wedtug ilosci uzyskanych punktów wynikajijcych z przeprowadzonej oceny.

4. Budynki zostana przypisane do listy rankingowej wedtug ilosci punktów uzyskanych wedtug kryteriów
oceny.
W przypadku uzyskania równej ilosci punktów przez kilka budynków zgtoszonych do projektu o kolejnosc
na líscle rankingowej bedzíe decydowaé data i godzina zlozenla deklaracji.
Na podstawie uzyskanej punktacji budynki zgtoszone do projektu b,:dq przypisywane do wybranych
instalacji do wyczerpania limitu maksymalnego dofinansowania ustalonego przez lnstytucj,: ZarzqdzajélCél
dia danego typu projektu. W ten sposób powstanie lista podstawowa uczestników projektu.
Budynki zgtoszone do projektu które uzyskaty mnlejsza ílosé punków i nie znalazty si~ na llscte podstawowej
pozostana na liscle rezerwowej.

IV. OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
1. Ostateczna list~ rankìngowa tworzyé beda uczestnicy projektu zamleszkulacv domy jednorodzinne

i mieszkania indywidualne, jak równíez budynki wielorodzinne zgloszone do projektu.
Na dostawe i montai: gazowych kotlów kondensacyjnych, kottów opalanych biornasa w budynkach
jednorodzinnych i wielorodzinnych zostanie przeznaczone ok. 40% uzyskanej kwoty dofinansowania ;
dziatania 3.3.1 (to jest okolo 3 750 000,00 zt).
Na wykonanie w~ztów cieplnych, przyté}czy wewnetrznvch e.o. i e.wu oraz mieszkaniowych w~ztów
cieplnych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych zostanie przeznaczone 60% uzyskanej kwoty
dofinansowania z Poddziatania 3.3.1 RPO WP na lata 2014-2020 (to jest okofo 5 625 500,00 zt), "' t>..•m
sroetki Ra w¡koRanie przy~¡¡czy ciepte·11Riczych eta ww. el:letyAkó'lt' maks·,1maln>¡ liFRit k:tHetv dia ,aartnerë
projektl:I w¡tenienege :tA• otv,artym Aaeerze 111:t,1Resi Ele 200 000,00 eblre, tj. kv.·ety ek. 840 000,00 zl (sroelki
111 ramach pomecv ee minimis).

~· , .. u •• ,.,'-'••u-•.-·~ ,., , ""'~' '-'""-t"'"'"'•••• &..J"""'' .,"' •• .., ._.., ·-·-------,--- -- ---,-------- ···---------- -···,-·· -·-4 _ Na 1..vvkoRaRie erz·,tacz\f cieeto>NRÏCi!\l'CR kotlowni iRA\l''.ttid~alRvch >..tJ e1c1dvRkach Riemieszkaln¥ch dia
eartRerów eroiektu zostanie erzeznaczone 10% 1.-Jzvskanei k·,,otv ~ofinaRSO'.t.'aRiaz PoedziataRia 3.~.1 RPO
\4JP na lata 2014 2020 (te jest okoJo 7SO 000,00 zt).

S. Na FRentai kotfó·H eeRtralnego ogrzewania na el<ogroszek 'N l:>udyRkaeh jednorodzinnyeh, wieloroE.t2inAyct-l
nra7 u nartnerów eroiektY zostaAie nrzeznaczoRe 100~ 1,,1zvskanei k'..¥ott..• do:f:inan~owania z PoQdziatania""'~~ .. t' .. I Lll""'l~1JW t"'""J""'l'\'lr~ ._....,..,~111,111••1 ..... t''._'"--•1"-'""~""11""' .... ......,_,_ --,-··-··-, ....... --, --••••-••--••-•••- - • ----•-•-•••-

3.~.2 RPO'NP Ra lata 2014 2020 (to iest okoto 2 SOO 000 OO ztl- ·- ·- - ·- - - - - .. ·- ·- -- --- .. ..., \ ........ , ...... -,,#,., "'''""'"" ... tel...,...,."'"'...,,...,...., .... ,.

6. Proporcje podzlatu srodköw w zaleznoscl od zainteresowania poszczególnymi rodzajami instalacji moga byé
dowolnie modyfikowane.

7. Srodki na dofinansowanie beda przyznawane w poszczególnych grupach odbiorców do wyczerpania limitu
wedtug punktacji jak¡¡ uzyskaty poszczególne deklaracje.

8. Deklaracje znajdujqce si~ na liscie rankingowej dia których braknie dofinansowania, pozostajq na
liscie rezerwowej.

9. Na miejsce uczestników którzy zrezygnujct z udziatu w projekcie bijdí zostanél wykluczeni, wchodzq kolejno
oczekujqcy uczestnicy listy rezerwowej którzy oczekujq na takq samq instalacj~ z której zrezygnowano.
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PROCEDURAODWOlAWCZA

1. W terminie 7 dni od opublikowania listy uczestników na stronie internetowej Gminy Miejskiej Przemvsl,
Mieszkarícy/Wnioskodawcy moga zgtaszaé w formie pisemnej odwotania w urzedzle
w Przernyslu.
Odwotania powinny zawieraé dane Mieszkañca wraz z numerem ewidencyjnym nadanym w dniu rejestracji
deklaracji uczestnictwa w projekcie, opis problemu i uzasadnienie.
Wszelkie prawidtowo zlozone odwotania zostana rozpatrzone przez Komisj~ powolana do spraw wyboru
uczestników w Projekcie, w terminie 14 dni od dnia wptywu odwotania.

4. W przypadku stwierdzenia zasadnosct odwotania Mieszkaniec zostanie umieszczony na liscie podstawowej
lub rezerwowej uczestników zgodnie regulaminem kryteriami wyboru uczestników.

§8

POSTANOWIENIA KOÑCOWE
~

1. Mieszkañcy sktadaj~cy deklaracle uczestnictwa w projekcie wyrazajij w niej zgode na przetwarzanie swoich
danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym regulaminie oraz danych osobowych gromadzonych
w zwiê¡zku z i w celu przesytania trescì, wymiany informacji oraz obstugi korespondencji.

2. W trakcie przygotowania i realizacji Projektu Mieszkarícy b~dc¡ mieli nadany numer ewidencyjny (oEh:li!ielRV
ella kaielef!e z dwóch ereiel<:téw) wedtug kolelnosci wptywu deklaracji uczestnictwa w projekcie.

3. Wszelkie zestawienia publikowane na stronie internetowej Gminy Miejskiej Przemysl b'=dq posiadaty numery
ewidencyjne zamiast danych osobowych.

4. Wnioski - deklaracje uczestnictwa b~dél przyjmowane kompletne prawidtowo wypetnione z wymaganymi
zatijcznikami.

S. W przypadku ztozenla niekompletnej deklaracji lub nledolaczenla wymaganych dokumentów, Wnioskodawca
zostanie wezwany do uzupetnienia lub korekty wniosku w terminie 7 dni od zawiadomienia drog,
telefonìczna,

6. Na iadnym etapie przygotowania i realizacji projektu Mieszkaniec nie moie posiadaé zalegìoscl w optatach
lokalnych i podatkach oraz innych naleznosciach na rzecz Gminy Miejskiej Przemysl. Jeieli w wyniku
weryfikacji wniosku okaze sie, ie wyst,:puje zalegtosé Mieszkaniec zostanie wezwany do jej uzupefnienia
w ciijgu 7 dni od pisemnego wezwania. Nieuregulowanie zalegfosci w wyznaczonym terminie spowoduje
wykluczenie z projektu.
Posiadanie zalegto§ci alimentacyinych dyskwalifikuie Mieszkaríca z udziatu w Proiekcie.

8. Mieszkañcy bion¡cy udziat w Projekcie, nie majél prawa do wysuwania roszczerí w stosunku do Gminy
Miejskiej w Przernvslu w przypadku, gdy realizacja Projektu nie dojdzie do skutku z powodu nieuzyskania
przez Gmin~ dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

9. Regulamin moie ulec zmianie w przypadku zmian w dokumentach programowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmiany lub wprowadzenia nowych
wytycznych lnstytucji Zarzijdzajijcej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 (szczególnie w zakresie kwalifikowania wydatków) oraz zmiany bijdz wprowadzenia innych
przepisów prawa majé¡cych zastosowanie w procesie przygotowania i realizacji Projektu.

10. Wszelkie informacje na temat przygotowania i realizacji projektu bE:dél publikowane na stronie internetowej
www.przemysl. pl.

11. W przypadku istotnej zmiany regulaminu, polegajqce] na zmianie zasad i wysokosci odplatnoscì Mieszkarícy
bE:dél powiadomieni przy uzyciu dostepnvch srodköw komunikacji. Brak zgtoszenia sprzeciwu (rezygnacja
z projektu w formie pisemnej ze wzgledu na zmlsne regulaminu), bedzle uwazany za kontynuowanie
uczestnictwa w Projekcie i akceptade zmian w Regulaminie.

12. Gmina Miejska Przemysl b~dzie udzielaé informacji telefonicznych na temat przygotowania realizacji
Projektu w godzinach pracy Urz~du pod numerem telefonu (16) 675 20 52.

13. Mieszkarícy moga uzyskaé informacje na temat projektu korzvstejac poczty elektronicznej pod adresem
e-mail: kotly@um.przemysl.pl
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Zataczniki do regulaminu:

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
2. Umowa uiyczenia
3. Dowód wpfat·f/polecenia 13rzele·.vu za t_vykonanie 'A<eryfikacji teehnicznej eudynku jeSneroelzinnego lut

FRieszkania ,go zf erls:lttol... ,'- __ ,,_, ''""' ,- - -- -- - -- - -- ,
~111 ...,.""' ... ..., ....... ••f"1,...,.J/1"""'.._,....,."'""'''"'" r-•--•._..,....., .. ,..._ ••J1''-'11-•••- ••--,-------~ ---- -A -----·1· --~-- ----...,- -----------------4 Do\vód \VDfatvJoolecenie orzele·N1:1 za ·1J-.«konanie werviil<acii technicznei e1:1èvnku z9ioro\¥eeo zamieszl<ania

lue l:n:1àynk1:1 niemieszkalnego (350 zt erutto)
Zlecenie wykonania weryfikacji technicznej budynku.

lnformacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie zart. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 dnia kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwìazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzqdzenie o ochronie danych
osobowych) przekazuje Pañstwu informacje na temat gromadzenia danych, w zwlazku z realizacjq przedmiotowego
projektu:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w urzedzle Miasta Przernvsla jest Prezydent Miasta
Przernvsla, z siedzlba Rynek 1, 37-700 Przemvsl.

2) Jesll ma Pani/Pan pytania dotyczqce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie dziatania urzedu Miasta Przernvsla, takie przvslugujacych Pani/Panu uprawnieñ, moze si~
Pani/Pan skontaktowaé z lnspektorem Ochrony Danych w urzedzle Miasta Przernvsla za pernoca adresu:
bbi@um.przemysl.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu uzyskania dofinansowania i rozliczenia montaiu
urzadzeñ zwir1zanych t projektem i beda udostepníane w oparciu o urnowe powierzenia danych okreslonvrn
podmiotom.

4) Podstawa przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda.
5) Ma Pani/Pan prawo do cofnleda zgody w dowolnym momencie bez wpfywu na zgodnosé prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnlecìern.
6) Podanie przez PaniélfPana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak w przypadku niepodania

danych zlozona deklaracja nie bedzle rozpatrywana.
7) W zwíazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystugujij Pani/Panu, wyjqtkami

zastrzezonvml przepisami prawa, nastepulace uprawnienia:
zqdanla dostepu do danych osobowych,
sprostowania swoich danych osobowych,
usuníecla lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8) Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Pani/Pana dane osobowe b~déf przetwarzane, przez okres nlezbednv do realizacji celów przetwarzania

wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
10) Pani/Pana dane osobowe nie b~dêi podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe beda przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Jednoczesnle zgodnie zart. 17 RODO
1. Ma Pani/Pan prawo zadanta od Administratora danych osobowych usunlecla swoich danych

jeieli:
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a) dane osobowe nie jui nlezbedne do celów, w których zostaty zebrane sposób
przetwarzane;

b) cofnie Pani/Pan zgode, na której opiera sle przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie zart.
6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

e) wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie wyst~pujél nadrzedne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec
przetwarzania;

d) dane osobowe byty przetwarzane niezgodnie z prawem.
Nie ma zastosowania ww. art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest níezbedne do wypelnienia
obowlazköw i wypelnienia szczególnych praw przez Administratora:

a) do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym archiwalnym
i archiwach);

b) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeñ;
e) do korzystania prawa wolnoscí do wypowiedzi informacji.

Uwaga: Punkty, które nie dotyczq naboru na list, rezerwowq oznaczone zostaly przekresleniem.
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