Załącznik nr 3 do regulaminu

Kryteria wyboru uczestników Projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej
dla gospodarstw z terenu Miasta Dębica
Spośród Mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie, którzy w terminie
złożyli prawidłowo wypełnione Wnioski przystąpienia do Projektu, wyłoniona zostanie grupa
docelowa ostatecznych odbiorców Projektu w oparciu o następujące kryteria wyboru.
I.

Kryteria formalno - prawne

1. Nieruchomość, na której wykonana ma być Instalacja zlokalizowana jest na terenie
Miasta.
2. Uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być Instalacja tj.
posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością jako właściciel współwłaściciel
lub użytkownik wieczysty1 co najmniej do dnia 31 grudnia 2024 roku.
3. Brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymaganych zobowiązań Mieszkańca
wobec Miasta.
4. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą –
wysokość otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat pomocy de mini mis.
Ocena spełnienia wyżej wymienionych kryteriów nastąpi na podstawie informacji
zapisanych w Deklaracji Mieszkańca, dołączonych do Deklaracji dokumentów oraz
informacji własnych Urzędu.

II.

Kryteria dotyczące dotychczasowego źródła ciepła oraz rodzaju Instalacji
wybranego do wykonania w ramach realizacji Projektu
1. Wybrany rodzaj instalacji OZE – w przypadku wyboru dwóch instalacji punkty
przyznane zostaną za instalację, która ma wyższą punktację.
1) Instalacja fotowoltaiczna
–
5 pkt
2) Kolektory słoneczne
–
10 pkt
3) Instalacja kotła na biomasę (pellet) – 15 pkt
2. Sposób ogrzewania wody użytkowej – c.w.u. (dla kolektorów słonecznych oraz
instalacji fotowoltaicznych z zasobnikiem)
1) Paliwo stałe węgiel w tym ekogroszek, olej opałowy – 10 pkt
2) Inne (m.in. drewno, brykiet drzewny, trociny, gaz ziemny, gaz propan –butan) – 5
pkt

III. Kryterium dotyczące
energetycznego
1

Niepotrzebne skreślić

gospodarstwa

dotkniętego

problemem

ubóstwa

W kryterium można uzyskać 15 pkt. za spełnienie co najmniej jednego z poniższych
warunków:

1. posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego lub energetycznego,
2. otrzymanie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o
dofinansowanie pomocy rzeczowej w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup,
3. zameldowanie w gospodarstwie domowym co najmniej jednej osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności,
4. posiadanie przez zameldowanych członków gospodarstwa domowego prawa
do świadczenia rodzinnego,
5. zameldowanie w gospodarstwie rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci) –
zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
6. zameldowanie w gospodarstwie rodziny zastępczej.

Powyższe kryteria muszą pozostać spełnione również na dzień złożenia wniosku
o dofinansowanie (IV kwartał br.) i będą weryfikowane również na tym etapie.
Dodatkowym kryterium uczestnictwa w projekcie będzie pozytywny wynik kontroli wstępnej
(weryfikacji technicznej) przeprowadzonej w miejscu planowanej realizacji zadania przez
pracowników firmy zewnętrznej działającej z upoważnienia Gminy Miasta Dębica Wynik
weryfikacji technicznej jest ostateczny. Dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane,
dokonany zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w deklaracji oraz
oceny w trakcie kontroli wstępnej przeprowadzonej w miejscu planowanej realizacji zadania.
IV. Kryterium liczba gospodarstw domowych w budynku mieszkalnym
1) 1 gospodarstwo domowe
0 pkt
2) 2 gospodarstwa domowe
2 pkt
3) 3 i więcej
5 pkt
W przypadku takiej samej ilości punktów, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zastrzegamy możliwość wprowadzenia limitów ilościowych na poszczególne instalacje.

