Regulamin
naboru ankiet (wniosków) dotyczących udziału w projekcie parasolowym
"Wymiana przestarzałych kotłów na terenie Gminy i Miasta Nisko"

Informacje ogólne
Nabór ankiet mieszkańców prowadzony jest przez Gminę i Miasto Nisko w celu
przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dostawy i montażu nowych kotłów lub
podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Planowany termin składania wniosku
aplikacyjnego przez Gminę najprawdopodobniej będzie przypadał na IV kwartał 2017 r.
Ankiety zbierane będą od osób chętnych – właścicieli budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, wielorodzinnych, mieszklano-usługowych lokali w budynku, w zakresie wymiany
przestarzałych kotłów.
Projekty będą realizowane przez Gminę i Miasto Nisko tylko i wyłącznie w przypadku
otrzymania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Projekty będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów
kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi będą roboty i/lub wyposażenie w zakresie wymiany
dotychczasowych źródeł ciepła: demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła, instalację
kotłów klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa/instalację kotła gazowego o sprawności powyżej
90%, niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło, przebudowę, montaż
wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Koszty inne niż zakup
i montaż kotła nie mogą stanowić więcej niż 25% wydatków kwalifikowanych projektu.
Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW. Dofinansowanie obejmuje również
budowę, rozbudowę, przebudowę sieci, przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji
odbiorczych wewnętrznych CO, CWU.
Kosztem niekwalifikowanym będą prace dostosowawcze przewodu kominowego do nowego
urządzenia grzewczego, koszty dostosowania pomieszczenia kotłowni do wymagań technicznych
zastosowanego urządzenia grzewczego, wykonanie przyłącza gazowego do budynku.
Właściciel zobowiązuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części
nieruchomości w celu montażu źródła ciepła na czas realizacji projektu oraz na 5 lat po jego
zakończeniu. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność
Gminy i Miasta Nisko. Dotychczasowe urządzenia będą wymagały likwidacji, a użytkowanie wyłącznie dofinansowanego urządzenia grzewczego.
Dopuszcza się wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie naboru ankiet oraz zmiany
treści ankiet. Informacja w tym zakresie zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.nisko.pl w zakładce Odnawialne Źródła Energii. Szczegółowych informacji dotyczących
naboru ankiet uzyskać można telefonicznie pod nr tel. 575-312-292 oraz (15) 841-56-85 lub
osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko, pok. Nr 1 (parter).

Termin i miejsce składania ankiet
Nabór ankiet prowadzony będzie do 31 lipca 2017 r. w godz. od 730 do 1500 w Urzędzie
Gminy i Miasta Nisko, pok. nr 1.

Uwaga: Osoby, które już dokonały zgłoszenie o chęci przystąpienia do programu proszone są
o wypełnienie ankiet, które można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Urzędzie Gminy
i Miasta Nisko.

Kto może aplikować
Osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy i Miasta Nisko posiadające tytuł prawny do
lokalu w budynku (własność lub współwłasność), Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie
Mieszkaniowe, osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych z tytułu podatków
i opłat lokalnych oraz innych należności wobec GiM Nisko. W przypadku współwłasności
nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele
projektu (podpisać umowę użyczenia).
Dokumentem wymaganym na etapie aplikowania o zakwalifikowanie mieszkańca do
projektu będzie złożenie wypełnionej ankiety udziału w projekcie "Energia z odnawialnych źródeł
na terenie Gminy i Miasta Nisko" w zakresie wymiany przestarzałych kotłów.
W przypadku ograniczeń wprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą programem co do
wielkości aplikowanego wniosku przez Gminę – będzie liczyć się kolejność składania ankiet.

Procedura czynności dokonywanych po otrzymaniu dofinansowania na realizację
projektu z zakresu wymiany przestarzałych kotłów
Po uzyskaniu od Instytucji Zarządzającej programem, jaką jest Marszałek Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie, pozytywnej oceny i zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania,
mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie w stosownym czasie zostaną zobligowani do
podpisania umowy określającej prawa i obowiązki stron (umowa użyczenia).
Uczestnik projektu jest dodatkowo zobowiązany do podpisania umowy dotyczącej ustalenia
wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym oraz do wniesienia
udziału własnego w kosztach realizacji projektu. Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty
w podanym terminie i w określonej wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału
w projekcie i rozwiązaniem umowy. Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych
nakładów przez Gminę.

Załącznik do Regulaminu
Ankieta dotycząca udziału w projekcie OZE na terenie Gminy i Miasta Nisko w zakresie
wymiany przestarzałych kotłów.

