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REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PN.:  
„Instalacje OZE na terenie Gminy Kostrzyn”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 
(Działanie 3.1 Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii ze Źródeł Odnawialnych realizowanego przez 

     Gminę Kostrzyn. 
 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nabór wniosków prowadzony jest przez Gminę Kostrzyn w celu przygotowania wniosku 
aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji OZE w ramach Działania 3.1: 
„Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych" Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020". 

 
2. Umowy mogą być podpisane z osobami chętnymi - właścicielami budynków mieszkalnych, 

zlokalizowanymi na terenie gminy Kostrzyn i mogą obejmować następujące zakresy: 
 Montaż paneli fotowoltaicznych o mocach od 3,24 kW do 7,56 kW 
 Montaż paneli słonecznych 2 i 3 płytowych 
 Montaż kotłów na biomasę o mocach : 14,17,24kW 

 
Fotowoltaiczna mikroinstalacja zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu 

elektrycznego. Jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 40 kW. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej 
instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V. Wytworzona energia może być przeznaczona na potrzeby 
własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, 
ogrzewanie prądem wody itp.   
 

Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym 
przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wykonywana instalacja każdorazowo uwzględnia rzeczywiste zapotrzebowanie na 
ciepłą wodę użytkową, szacowane na podstawie liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie 
domowym oraz ilości faktycznego, dobowego zużycia wody. 
 

Kocioł na biomasę to kocioł centralnego ogrzewania wykorzystujący odnawialne źródło energii jako surowiec 
grzewczy. Surowcem tym są najczęściej pellety – materiał opałowy ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów 
drzewnych (trociny, wióry, zrębki). Alternatywnie surowiec grzewczy stanowić może również kora, słoma lub ziarna owsa. 
Kotły na biomasę najczęściej wyposażone są w automatyczne podajniki oraz system automatycznego sterowania 
zapalaniem, wygaszaniem i dopływem powietrza. Dzięki temu z jednej strony wymagają minimalnego nakładu własnej 
pracy (znacznie mniejszego niż w przypadku kotłów zasypowych lub kotłów na ekogroszek), a z drugiej umożliwiają 
racjonalne spalanie paliwa w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Pomaga to w osiągnięciu optymalnego efektu 
ekonomicznego. Podczas spalania pelletu powstaje bardzo mała ilość popiołu (ok 5 kg z 1 tony surowca grzewczego), 
emitowana jest minimalna ilość substancji toksycznych do atmosfery. Niskie jest również pylenie, dzięki czemu kocioł na 
pellety może być zainstalowany nie tylko w typowej kotłowni, ale również np. w garażu czy warsztacie. 
Możliwe warianty instalacji zostaną ustalone na podstawie zebranych przez Gminę Kostrzyn deklaracji OZE. 
 
3. W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowe projekty powinny zostać zrealizowane przez 

Gminę Kostrzyn najpóźniej do dnia 31 lipca 2019 r. 
4. Mieszkaniec, który po złożeniu wniosku znajdzie się na wstępnej liście rankingowej zobligowany jest 

do wykonania dokumentacji projektowej, której koszt wynosi: 
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• Kolektory słoneczne : 250 zł brutto 
• Kotły na biomasę : 250 zł brutto 
• Panele fotowoltaiczne : 350 zł brutto 
 Projekty te zostaną wykonane w terminie do 25 sierpnia 2017r. 

5. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy 
Kostrzyn i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom posesji.  
Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom posesji na własność. 

6. Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych netto. 

7. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych (uzyskania dotacji). 

8. Gmina Kostrzyn dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 
9. Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków uzyskać można osobiście w Urzędzie 

Miejskim w Kostrzynie, ul . Dworcowa 5, pok. nr 24, Tel. 61 8178 565 w.14 oraz na stronie Urzędu 
Miejskiego  www.kostrzyn.wlkp.pl:  

 

II.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW 
 
1. Składanie wniosków związanych z przystąpieniem do projektu odbywać się będzie w terminie  

od 18.07.2017r. do 31.07.2017r. do godz.17.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  
w Kostrzynie, ul. Dworcowa  5, pok. nr 1, I p.  

2. Prawidłowo wypełnione wnioski, spełniające kryteria formalne (Załącznik nr 3 do Regulaminu) będą 
rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. 

3. Złożenie kompletnych dokumentów oraz zakwalifikowanie na listę podstawową nie skutkuje 
automatycznym podpisaniem umowy przez Gminę. Gmina Kostrzyn nie przewiduje realizacji projektu 
w przypadku nie uzyskania dofinansowania. Weryfikowane będą również możliwości techniczne 
montażu instalacji, które mogą wykluczyć niektórych zainteresowanych. 

 
 

III. KTO MOŻE APLIKOWAĆ 
 

Osoby fizyczne, zameldowane lub zamieszkałe na terenie Gminy Kostrzyn 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. DOKUMENTY    WYMAGANE    NA  ETAPIE APLIKOWANIA 
O ZAKWALIFIKOWANIE MIESZKAŃCA DO PROJEKTU 

 
Złożony w  ramach naboru wniosek składa się z dokumentów : 
 Wypełnionej i podpisanej deklaracji udziału w projekcie – Załącznik nr 1 - w jednym 

egzemplarzu; 
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 Wypełnionej i podpisanej ankiety dla celów przygotowania projektu OZE – Załącznik nr 2 -  
w jednym egzemplarzu, 

 Oświadczenia o posiadanym  prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu – 
Załącznik nr 4 – w dwóch egzemplarzach, 

 Oświadczenie Mieszkańca  - Załącznik nr 5 – w jednym egzemplarzu. 
 

V.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW 

Mieszkańcy Gminy Kostrzyn mogą aplikować o zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, paneli 
słonecznych oraz kotłów na biomasę. 

 W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regulaminie konkursu  nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-
001/17 w ramach Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii  
ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020 istnieje możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie na takie projekty: 
 w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW – dla instalacji z wykorzystaniem  

energii słonecznej (fotowoltaika i panele słoneczne) oraz do 5 MWth – dla instalacji  
z wykorzystaniem biomasy. 

  w których łączna mnimalna moc wynosi 300 kW – dla instalacji z wykorzystaniem energii 
słonecznej oraz 500 kW – dla instalacji z wykorzystaniem biomasy. 
  

Lista rankingowa, umożliwiająca Gminie Kostrzyn złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach 
konkursu nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17, będzie stworzona jedynie wówczas, gdy zostaną 

osiągnięte wymagane łączne minimalne moce dla poszczególnych typów instalacji.  
W celu zachowania maksymalnych mocy dla poszczególnych typów instalacji, przy tworzeniu listy 

rankingowej będzie brana pod uwagę kolejność składania wniosków.  

 Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia 
działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, - przeznaczone są wyłącznie na potrzeby 
gospodarstwa domowego. 

 

VI. PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU DOFINSOWANIA  
Z ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2014 - 2020  

NA REALIZACJĘ PROJEKTU 

 Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu mieszkańcy 
zakwalifikowani do udziału w projekcie (po zweryfikowaniu spełnienia warunków udziału w projekcie 
oraz uwzględnieniu mocy instalacji) w stosownym czasie zostaną poproszeni o wniesienie wkładu 
własnego w kosztach realizacji projektu. Wkład własny uczestnik projektu winien wpłacić w ciągu 30 
dni po otrzymaniu informacji o podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu i wyłonieniu wykonawcy 
projektu, oraz o kwocie wynikającej z oferty złożonej przez wykonawcę. Brak wpłaty w podanym 
terminie i określonej wysokości będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie  
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i rozwiązaniem umowy.  

     Wkład własny wynosi: 15% kwoty netto + należny podatek VAT od całej ceny instalacji: 

 • W przypadku wykonania Instalacji w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej do 300 m2 
szacowane wysokości wpłaty Mieszkańca uwzględniają 8-procentowy podatek VAT. 

 • W przypadku wykonania Instalacji w budynku niemieszkalnym lub na wolnostojącej konstrukcji 
wybudowanej na nieruchomości Mieszkańca nieopodal budynku mieszkalnego szacowane wysokości 
wpłaty Mieszkańca uwzględniają 23-procentowy podatek VAT. 

 
 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 do czasu przekazania instalacji uczestnikowi projektu, uczestnik zobowiązany jest 

do ponoszenia kosztów ubezpieczenia instalacji. 
 

VI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 
Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik nr 1 – Deklaracja udziału w projekcie 

Załącznik nr 2 – Ankieta dla celów przygotowania projektu OZE celów przygotowania projektu OZE  

Załącznik nr 3 – Kryteria rekrutacji 

Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością   
wraz z Oświadczeniem współwłaściciela posesji 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Mieszkańca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostrzyn, dnia 14 lipca 2017 r. 
 


