REGULAMIN

Udziału w projekcie pt.:
„ Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część2. Prosument – linia
dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł
energii”
Beneficjent - Gmina Miasto Suwałki
Uczestnik projektu – właściciel budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Miasta
Suwałki
Prezydent Miasta powierza realizację projektu podległej jednostce:
Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. o.o. ul. Innowacyjna 1.
§1
Definicja i cel projektu
1. Projekt polega na zakupie i montażu instalacji systemów fotowoltaicznych w budynkach
mieszkalnych, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność komercyjna.
2. Celem projektu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji
energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż systemów fotowoltaicznych.
§2
Warunki przystąpienia Uczestnika do projektu
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie podpisanie przez właściciela danej nieruchomości
umowy udziału w projekcie wraz z wnioskiem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
2. Zasady i termin naboru uczestników projektu podany zostanie do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Suwałkach i
Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach, na tablicach ogłoszeń w
budynku Urzędu Miejskiego i Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w
Suwałkach, oraz w lokalnych mediach.
3. Nabór wniosków trwa od dnia 06.07.2015r.
4. Wnioski należy złożyć osobiście w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w
Suwałkach, ul. Innowacyjna 1.
5. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają rodziny wielodzietne, tj. rodziny z 3 i więcej dzieci
oraz osoby samotnie wychowujące dzieci.
6. W przypadku pozostałych osób, które nie spełniają kryteria wymienionych w §2 ust.5 o udziale
w projekcie będzie decydowało losowanie.
7. Losowanie zostanie przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. O terminie losowania
zainteresowani zostaną powiadomieni.
8. W wyniku losowania zostanie również stworzona lista rezerwowa uczestników.
9. Złożenie wymaganych dokumentów nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu.
10. Weryfikacji złożonych dokumentów dokonuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta
Suwałk.

11. Udział w projekcie mogą wziąć właściciele oddanych do użytku budynków mieszkalnych,
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Suwałki, zameldowani w Gminie Miasta Suwałki na
pobyt stały.
12. Przystępując do projektu, Uczestnik zaświadcza, że jest właścicielem budynku zlokalizowanego
na terenie Miasta Suwałki. W tym celu Uczestnik przedstawi dokument poświadczający, że jest
właścicielem budynku mieszkalnego (aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, lub
kopia aktu notarialnego, a dla nieruchomości, na której nie została urządzona księga wieczysta
muszą zostać przedłożone aktualne wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków.
13. Przystępując do projektu, Uczestnik oświadcza, że nie zalega z opłatami i podatkami na rzecz
Miasta Suwałki.
14. W projekcie nie mogą brać udziału właściciele nieruchomości, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza. Właściciel dodatkowo zobowiązuje się, iż od momentu przystąpienia
do projektu do dnia upływu trzyletniego okresu trwałości projektu liczonego od momentu
zatwierdzenia wniosku końcowego o płatność projektu, nie będzie prowadził działalności
gospodarczej na nieruchomości oraz że nie będzie znajdowała się w niej siedziba przedsiębiorcy
lub przedsiębiorstwa pod rygorem konieczności zwrotu dofinansowania.
15. W projekcie nie mogą brać udziału właściciele budynków mieszkalnych, których pokrycia
dachowe są wykonane z eternitu.
16. Instalacja fotowoltaiczna będzie własnością Miasta Suwałki i zostanie użyczona właścicielowi
budynku na podstawie umowy użyczenia instalacji. Po trzech latach od zakończenia i
rozliczenia finansowego projektu zostanie ona przekazana właścicielowi na podstawie odrębnej
umowy.
17. Przez okres 3 lat po wykonaniu instalacji Uczestnik projektu zapewni dostęp do budynku
osobom sprawującym nadzór nad realizacją projektu, w szczególności przedstawicielom Urzędu
Miejskiego w Suwałkach, wykonawcy lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie
18. Zgłaszając udział w projekcie wnioskodawca jednocześnie zobowiązuje się do umożliwienia
montażu instalacji fotowoltaicznej
przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie.
19. Zgłaszając udział w projekcie wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2014, poz.1182) wyłącznie dla potrzeb realizacji projektu w zakresie niezbędnym do jego
prawidłowej realizacji.
20. W ramach projektu, w jednym budynku mieszkalnym, może zostać zainstalowana tylko jedna
instalacja fotowoltaiczna.
21. W przypadku zbycia budynku przez Uczestnika w okresie do 3 lat od zakończenia realizacji
projektu zobowiązania wynikające z zawartych umów przechodzą na kolejnych właścicieli
budynku.
22. W ramach projektu zostanie sfinansowany zakup oraz instalacja paneli fotowoltaicznych z
niezbędnym osprzętem. Wszelkie roboty wykraczające poza zakres instalacji zostaną
sfinansowane przez właściciela nieruchomości.
23. Szczegółowe warunki finansowe umowy, zasady wykluczenia bądź odstąpienia od projektu
reguluje umowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
24. Wykaz wymaganych dokumentów, które należy złożyć:
- kopia dowodu osobistego,
-aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości lub kopia aktu notarialnego a dla
nieruchomości, na której nie została urządzona księga wieczysta aktualne wypisy z operatu
ewidencji gruntów i budynków,
- deklaracja udziału w projekcie wraz z podpisaną umową wstępną udziału w projekcie.

