Regulamin Naboru Grantobiorców do Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”
1. Niniejszy dokument stanowi załącznik nr 1 do Ogólnego Regulaminu realizacji
Projektu Grantowego “Słoneczna Żywiecczyzna” i jako jedyny określa zasady naboru
Grantobiorców do projektów.
2. W Regulaminie Naboru obowiązują definicje zawarte w Ogólnym Regulaminie
realizacji Projektu Grantowego „Słoneczna Żywiecczyzna”.
3. Nabór Grantobiorców odbywa się na zasadach równych szans z zachowaniem zasad
przejrzystości, bezstronności i jednolitych procedur dla wszystkich osób i podmiotów
spełniających kryteria Grantobiorcy pochodzących z obszaru Gmin należących do
Beneficjenta Projektu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz
uczestniczących w projekcie:
a. Gilowice
b. Jeleśnia
c. Koszarawa
d. Lipowa
e. Łodygowice
f. Milówka
g. Radziechowy-Wieprz
h. Rajcza
i. Ujsoły
j. Żywiec
4. Nabór do projektu rozpocznie będzie trwał w terminie godz. 8.00 05.02.2018 do
godz. 15.00. 12.02. 2018.
5. Nabór Grantobiorców do projektu będzie odbywał się w oparciu o następujące
dokumenty i czynności:
a. Deklarację Udziału w Projekcie zawierającą wszystkie niezbędne
oświadczenia.
b. Inspekcję nieruchomości mającą na celu sprawdzenie i potwierdzenie
danych w Deklaracji Udziału w Projekcie oraz uzyskanie informacji i danych
potrzebnych do Ankiety Energetycznej.
c. Ankietę Energetyczną dla Instalacji OZE, która będzie podstawą do
określenia danych technicznych instalacji zakwalifikowanej do projektu.
6. Nabór odbywać się będzie w następujący sposób:
a. poprzez wypełnienie formularza dostępnego poprzez linki na stronach
internetowych www.zmge.zywiec.pl , stronach internetowych Gmin oraz na
stronie www.niskaemisja.pl w zakładkach Twoja Gmina
b. złożenie podpisanej deklaracji w wersji papierowej w Urzędzie Gminy na
obszarze której znajduje się nieruchomość zgłaszana do Projektu.
c. rejestracja ankiet odbywać się będzie automatycznie w wersji online oraz
poprzez potwierdzenie daty, godziny i minuty złożenia w Urzędzie Gminy
(dziennik podawczy).
7. W wyniku naboru zostanie Lista Grantobiorców Projektu przypisanych do konkretnej
nieruchomości z Obszaru Projektu.
a. Kryteria umieszczenia na Liście Grantobiorców Projektu:
i.
złożenie Deklaracji Udziału w Projekcie w terminie określonym w
niniejszym Regulaminie Naboru,

ii.

spełnienie kryteriów Grantobiorcy zgodnie z Regulaminem Ogólnym
Realizacji Projektu Grantowego.
iii.
wykonanie inspekcji zgodnie z Umowa na Wykonanie Inspekcji
mającej na celu sprawdzenie informacji opisanych w pkt. iii. i iv oraz
umożliwiających wypełnienie Ankiety Energetycznej
iv.
spełnienie kryterium kwalifikowalności nieruchomości zgodnie z
Regulaminem Ogólnym Projektu - udostępnienie wszystkich
niezbędnych danych
v.
spełnienie kryterium kwalifikowalności instalacji zgodnie z
Regulaminem Ogólnym Projektu.
b. wszystkie wymienione w pkt. a. kryteria mają charakter oceny - tak lub nie/0-1
i tylko spełnienie wszystkich pozwala na umieszczenie Liście Grantobiorców z
zachowaniem zapisów pkt 8 niniejszego Regulaminu Naboru do Projektu.
c. Grantobiorcy umieszczeni na Liście Rezerwowej nie mają obowiązku
wykonania inspekcji z zastrzeżeniem zapisów pkt. 8.c.i.
d. Jedynym kryterium decydującym o kolejności umieszczenia Inwestycji
na Liście Grantobiorców Projektu jest termin złożenia Deklaracji
Udziału w Projekcie zgodnie z zapisami pkt. 7 i 8 Regulaminu.
8. Lista Grantobiorców Projektu składać się będzie z Listy Podstawowej i Listy
Rezerwowej
a. Lista Podstawowa zawierać będzie wykaz 3000 (słownie trzech tysięcy
instalacji) ściśle przypisanych do konkretnego Grantobiorcy.
b. Lista Podstawowa składać się będzie z dwóch części:
i.
Lista Podstawowa Gminna - 1500 inwestycji
1. Podział ilości inwestycji nastąpi zgodnie z parytetem liczby
mieszkańców danej Gminy do liczby mieszkańców
zamieszkujących obszar wszystkich Gmin uczestniczących w
projekcie.
2. Liczba inwestycji przypisanych i gwarantowanych
mieszkańcom Gmin wynosi:
a. Gilowice - ….
b. Jeleśnia - ….
c. Koszarawa - ….
d. Lipowa - ….
e. Łodygowice - ….
f. Milówka - ….
g. Radziechowy-Wieprz - ….
h. Rajcza - ….
i. Ujsoły - .....
j. Żywiec -.....
ii.
Lista Podstawowa Ogólna - ............ inwestycji obejmująca
Grantobiorców z całego Obszaru Projektu.
c. Lista Rezerwowa może zawierać nieograniczoną liczbę inwestycji
zgłoszonych przez Grantobiorców spełniających kryteria opisane w
Regulaminie Ogólnym Realizacji Projektu Grantowego.
i.
Lista Rezerwowa będzie tworzona bez podziału Grantobiorców na
poszczególne Gminy.

1. Grantobiorcy, którzy złożyli Deklaracje Udziału w projekcie i
poddali się procedurze Inspekcji zostaną umieszczani na
liście przed Grantobiorcami, którzy złożyli tylko deklaracje
udziału w projekcie i nie poddali się procedurze Inspekcji.
2. Beneficjent dopuszcza możliwość wykonania inspekcji
Grantobiorcom z Listy Rezerwowej zarówno w I i II Fazie
Realizacji projektu. W takiej sytuacji mają zastosowanie zapisy
pkt. 1.
ii.
Zastąpienie Grantobiorcy na liście podstawowej będzie odbywać z
uwzględnieniem następujących zasad:
1. w miejsce Grantobiorcy umieszczonego na Liście
Podstawowej Gminnej umieszczony zostanie Grantobiorca z
najwyższym numerem z Listy Podstawowej Ogólnej będący
mieszkańcem tej samej Gminy, z Instalacją tego samego typu
jak instalacja Grantobiorcy rezygnującego bądź wykluczonego,
2. W przypadku braku na liście Grantobiorcy z Instalacją tego
samego typu z obszaru Gminy, z której pochodził Grantobiorca
w jego miejsce zostaje umieszczony Grantobiorca z instalacją
tego samego typu zajmujący najwyższe miejsce na Liście
Podstawowej bez względu na Gminę, której została zgłoszona
inwestycja.
d. Każdy Grantobiorca może złożyć deklarację udziału w projekcie dla 2 typów
inwestycji:
i.
instalacji pompy ciepła
ii.
instalacji fotowoltaicznej
9. Każdy Grantobiorca, który poddał się inspekcji i posiada Ankietę Energetyczną ma
prawo do udziału w Przyszłych Projektach realizowanych przez Beneficjenta bez
konieczności podawania danych, które już zostały uwzględnione w Ankiecie
Energetycznej.
10. Każdy Grantobiorca zakwalifikowany do Listy Grantobiorców Projektu ma prawo
wycofania się z udziału w projekcie bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek
dodatkowych kosztów udziału w projekcie.

