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Regulamin projektu  

„Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą)” 

 

I. PODSTAWOWE POJĘCIA 

 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:  

1. Projekt – przedsięwzięcie pod nazwą „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe 

i ogrzewane biomasą” obejmujące montaż instalacji źródła ciepła na terenie Gminy Mielec, 

współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.3 - Poprawa jakości powietrza, 

poddziałania 3.3.1 - Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła.  

2. Regulamin – niniejszy dokument definiujący warunki uczestnictwa osób fizycznych w 

realizacji inwestycji mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze 

mieszkaniowym poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła.  

3. Beneficjent – Gmina Mielec z siedziba przy ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec. 

4. Wnioskodawca – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem, mieszkańcem 

lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie gminy Mielec, gdzie 

zamontowana zostanie instalacja objęta Projektem i jednocześnie ostateczny odbiorca 

wsparcia tzw. beneficjent ostateczny Projektu. W projekcie mogą również uczestniczyć 

osoby fizyczne, dla których budynek objęty Projektem stanowi miejsce rejestracji 

działalności gospodarczej lub rolniczej. 

5. Beneficjent ostateczny lub Uczestnik Projektu – Wnioskodawca, który podpisał Umowę 

w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych 

z montażem kotłów (kotły gazowe, kotły na biomasę) w budynku mieszkalnym 

stanowiącym własność mieszkańców Gminy Mielec, w ramach projektu pn. „Pozbądź się 

smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą)”.  

6. Trwałość projektu – to czas, podczas którego Uczestnik projektu jest zobowiązany do 

utrzymania instalacji objętej projektem, wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym 

stanie technicznym. Oznacza to brak możliwości zmiany miejsca lokalizacji instalacji i jej 

przeznaczenia przez okres 5 lat od daty ostatniej płatności ze strony Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na rzecz Gminy Mielec.  

7. Budynek mieszkalny – oznacza budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, 

umiejscowiony na terenie gminy Mielec, w którym zamieszkuje osoba fizyczna.  

8. Dotacja - wsparcie finansowe pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w formie pokrycia części poniesionych kosztów montażu 

instalacji objętych projektem zgodnie z umową o dofinansowanie. 

9. Gospodarstwo domowe (rodzina) – osoba zamieszkująca lub zespół osób 

(spokrewnionych lub niespokrewnionych) zamieszkujących razem i wspólnie 

utrzymujących się w budynku mieszkalnym.  

10. Inspektor nadzoru - powołany przez Beneficjenta Inspektor nadzorujący realizację 

inwestycji objętej Projektem.  



                                                            
 
 

2 
 

11. Instalacja kotła gazowego - zespół urządzeń składający się z kotła gazowego 

kondensacyjnego oraz niezbędnej armatury, mający na celu wytworzenie energii cieplnej do 

celów c.o. oraz c.w.u. (zakres przedsięwzięcia określa załącznik nr 2). 

12. Instalacja kotła na biomasę - zespół urządzeń składający się z kotła opalanego pelletem 

oraz niezbędnej armatury, mający na celu wytworzenie energii cieplnej do celów c.o. oraz 

c.w.u. (zakres przedsięwzięcia określa załącznik nr 2).  

13. Koszty kwalifikowane - kwoty dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego.  

14. Koszty niekwalifikowane - koszty ponoszone w całości przez Uczestnika projektu.  

15. Lista zakwalifikowanych - lista obejmująca Wnioskodawców, którzy znaleźli się 

najwyżej na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kryteriów formalno-prawnych, i 

merytorycznych określonych w punkcie VII, z podziałem na poszczególne rodzaje kotłów 

określonych w projekcie.  

16. Lista rezerwowa - lista obejmująca Wnioskodawców, którzy nie zostali zakwalifikowani 

do udziału w projekcie. Wnioskodawcy z Listy rezerwowej mogą wziąć udział w projekcie 

w przypadkach określonych w pkt VI. 5 i 6.  

17. Nabór – proces wyboru Wnioskodawców prowadzony przez Gminę Mielec.  

18. Umowa udziału w projekcie – Umowa w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań 

organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem kotłów (kotły gazowe, kotły na 

biomasę) w budynku mieszkalnym stanowiącym własność mieszkańców Gminy Mielec, 

w ramach projektu pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie 

biomasą)” 

19. Wykonawca – uprawniony podmiot wykonujący projektowanie lub montaż instalacji 

objętej Projektem posiadający stosowną wiedzę, doświadczenie oraz wybrany do realizacji 

zadania w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Gminę Mielec. 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Celem Projektu jest obniżenie emisyjności pyłów i emisji CO2 w Gminie Mielec oraz 

zwiększenie efektywności procesów energetycznych spalania paliw poprzez wymianę 

źródeł ciepła w obiektach na terenie Gminy. 

2. Projekt wejdzie w fazę realizacji jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach 

Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła, Działania 

3.3 Poprawa jakości powietrza, III Osi priorytetowej Czysta Energia, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 i podpisania umowy z 

Zarządem Województwa Podkarpackiego.  

3. Wnioskodawca może wnioskować o instalację kotła gazowego lub na biomasę. Moc i rodzaj 

wnioskowanych urządzeń powinna być dostosowana do zapotrzebowania na moc w 

budynku oraz uwzględniać ich funkcjonalność w danej lokalizacji.  

4. Instalacja objęta projektem będzie produkowała energię cieplną na potrzeby własne 

gospodarstwa domowego.  

5. Energia cieplna może być magazynowana w zasobniku ciepłej wody lub w zbiorniku 

buforowym lub wprowadzana bezpośrednio do instalacji CO, CWU budynku.  
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6. Projektowanie, dostawę i montaż instalacji objętych programem może dokonać wyłącznie 

uprawniony Wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego przez Gminę 

Mielec.  

7. Realizacja Projektu w zakresie projektowania oraz montażu instalacji została zaplanowana 

na lata 2019–2020.  

8. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia, Uczestnikami projektu, są osoby fizyczne.  

9. Projektem nie mogą zostać objęte prace związane z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej. 

Koszty związane z przyłączeniem do sieci stanowią koszt niekwalifikowany Projektu.  

10. Budynek, w którym ma być zrealizowana instalacja kotła gazowego musi posiadać 

techniczną możliwość przyłączenia do istniejącej infrastruktury sieci gazowej. Uczestnik 

projektu, który nie zapewni przyłącza w terminie przewidzianym harmonogramem Projektu 

zostanie wykluczony z Listy zakwalifikowanych, a na jego miejsce wpisany zostanie 

Wnioskodawca z Listy uzupełniającej.  

11. Uczestnik projektu przystępując do Projektu zobowiązany będzie zapewnić ciągłość pracy 

instalacji, co zagwarantuje osiągnięcie deklarowanych wskaźników w okresie Trwałości 

projektu.  

12. W okresie trwałości Projektu instalacja zostanie ubezpieczona przez Gminę. 

13. Uczestnik projektu przystępując do Projektu zobowiązany będzie w okresie trwałości 

projektu dokonywać okresowych przeglądów instalacji wynikających z dokumentacji 

przedstawionej przez Wykonawcę oraz właściwych przepisów krajowych.  

14. Wszelkie koszty napraw instalacji wynikające ze złego użytkowania będą ponoszone w 

całości, w trybie natychmiastowym przez Uczestnika projektu.  

15. Każda instalacja grzewcza powstała w ramach projektu będzie wyposażona w ciepłomierz. 

W okresie trwałości projektu Beneficjent końcowy zobowiązuje się do przekazywania na 

każde wezwanie Gminy, jednak nie rzadziej niż raz w roku, informacji o aktualnej ilości 

wyprodukowanej energii cieplnej. Zastrzega się możliwość zdalnego odczytu stanu licznika. 

 

III. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DEKLARACJI 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Nabór Deklaracji udziału w projekcie od Wnioskodawców z terenu gminy Mielec 

prowadzony będzie w okresie od 30 sierpnia 2018 do 10 września 2018 w Urzędzie Gminy 

w Mielcu, ul. Głowackiego 5, w godzinach pracy urzędu.  

2. W przypadku niezebrania wymaganej ilości Deklaracji udziału w projekcie lub rezygnacji z 

udziału w projekcie przez Wnioskodawcę po uzyskaniu przez Beneficjenta dofinasowania 

Beneficjent przewiduje nabór dodatkowy. 

3. Za skuteczne złożenie deklaracji uznaje się złożenie deklaracji wypełnionej, podpisanej wraz 

z podpisami Wnioskodawców.  

4. Wzór Deklaracji udziału w projekcie przedstawia Załącznik nr 1.  

5. Wzór Deklaracji oraz Regulamin są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

www.gmina.mielec.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Mielec. 

6. Deklaracje udziału w projekcie można składać w formie papierowej lub w wersji 

elektronicznej. W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową jako datę złożenia 
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uznaje się datę wpływu do urzędu. Dla deklaracji wysłanych pocztą przyjmuje się godzinę 

12:00.  

7. Deklaracja powinna być opatrzona czytelnym podpisem/podpisami. W przypadku 

podpisania dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo.  

8. Dopuszcza się złożenie tylko jednej Deklaracji uczestnictwa w projekcie dla jednego 

budynku.  

9. W momencie złożenia Deklaracji Wnioskodawca zostanie zarejestrowany wraz z datą i 

godzina wpływu.  

10. Deklaracje niekompletne mogą być uzupełnione po jednokrotnym skutecznym 

wezwaniu do uzupełniania. Wezwanie do uzupełnienia przeprowadzone będzie drogą 

telefoniczną lub e-mailową na podstawie danych zawartych w Deklaracji. Deklaracje 

nieuzupełnione we wskazanym terminie zostaną odrzucone.  

11. Liczba Wnioskodawców zakwalifikowanych do Projektu jest ograniczona. Deklaracje 

będą podlegać ocenie i weryfikacji zgodnie z zapisami „Kryteriów wyboru 

Wnioskodawców” zamieszczonymi w punkcie VII Regulaminu.  

 

IV. WNIOSKODAWCY 

1. Wnioskodawcą może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem, 

mieszkańcem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie Gminy 

Mielec, w obrębie której zostanie zamontowana instalacja objęta projektem.  

2. Do Projektu mogą być zgłoszone budynki zamieszkiwane przez osoby fizyczne, stanowiące 

miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej. 

3. W przypadku budynków zgłaszanych przez osoby fizyczne, współwłaściciele muszą 

wyrazić zgodę na udział w Projekcie i na etapie składania deklaracji uczestnictwa w 

projekcie upoważnić jedną osobę do reprezentowania w całym procesie realizacji Projektu. 

W przypadku niezgodności stanu faktycznego z dokumentami potwierdzającymi własność 

nieruchomości Beneficjent przed podpisaniem umowy wezwie Wnioskodawcę do 

przedstawienia stosownych wyjaśnień. 

4. Wnioskodawca, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie, zobowiązuje się do 

współpracy z Beneficjentem, udzielania wszelkich informacji, przedkładania wymaganych 

dokumentów oraz zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby działań kontrolnych. 

5. Wnioskodawcą nie może zostać osoba, która złożyła już Deklarację/Wniosek na kocioł na 

gaz lub biomasę w ramach Działania 3.1 RPO WP lub innego programu oferującego 

wymianę źródeł ciepła.  

 

 

V. INFORMACJE FINANSOWE 

1. Warunkiem udziału Wnioskodawcy w Projekcie jest: 

a. uzyskanie przez Gminę Mielec dofinansowania dla projektu „Pozbądź się smogu w 

Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”,  

b. terminowe złożenie przez Wnioskodawcę wszystkich dokumentów wymaganych 

niniejszym Regulaminem,  

c. umieszczenie Wnioskodawcy na Liście zakwalifikowanych,  
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d. podpisanie Umowy uczestnictwa w Projekcie.  

2. Wnioskodawca nie może łączyć udziału w Projekcie z innym publicznym źródłem 

dofinansowania pozyskanym na zakres określonym w umowie uczestnictwa w projekcie.  

3. Wnioskodawca zobowiązany będzie do pokrycia minimum 15 % kosztów kwalifikowanych: 

Instalacji, Inspektora Nadzoru, dokumentacji technicznej oraz całości kosztów 

niekwalifikowanych tj.: obligatoryjnych działań promocyjnych, w wysokości rozliczonej na 

pojedynczą instalację w Projekcie, ubezpieczenia instalacji oraz podatku należnego VAT 

obciążającego Gminę w związku z realizacją instalacji.  

4. Wkład własny Wnioskodawca zobowiązany jest uiścić w terminie i na zasadach które określi 

umowa uczestnictwa w Projekcie. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym w umowie 

udziału w projekcie Beneficjent zwróci się do Uczestnika z przypomnieniem o wpłacie. Brak 

wpłaty wkładu własnego w wyznaczonym terminie będzie uznany za rezygnację z udziału 

w Projekcie i będzie skutkował wykreśleniem Wnioskodawcy z Listy zakwalifikowanych.  

 

VI. PROCEDURA WYBORU WNIOSKODAWCÓW 

1. Po zebraniu wszystkich Deklaracji uczestnictwa w projekcie przeprowadzona zostanie 

ostateczna weryfikacja formalno–prawna i merytoryczna, w efekcie których utworzona 

zostanie Lista zakwalifikowanych i Lista rezerwowa.  

2. O kolejności na obu listach będzie decydował wynik punktowy ustalony w oparciu o kryteria 

zdefiniowane w punkcie VII.  

3. Lista zakwalifikowanych oraz Lista rezerwowa zostaną sporządzone z podziałem na rodzaj 

kotła, na wymianę którego Wnioskodawca chce otrzymać dofinansowanie.  

4. W ramach procedury wyboru nie przewidziano procedury odwoławczej.  

5. Wnioskodawcy z Listy rezerwowej mogą wziąć udział w Projekcie w przypadku:  

a. rezygnacji Wnioskodawcy umieszczonego na Liście zakwalifikowanych,  

b. wykluczenia Wnioskodawcy z Listy zakwalifikowanych,  

c. ewentualnych oszczędności w Projekcie, o ile Urząd Marszałkowski dopuści taką 

możliwość. 

6. Wybór Wnioskodawcy z Listy rezerwowej na Listę zakwalifikowanych będzie dokonywany 

z uwzględnieniem typu oraz mocy instalacji zastępowanej.  

 

VII. KRYTERIA WYBORU WNIOSKODAWCÓW 

Podział Wnioskodawców na Listę zakwalifikowanych i Listę rezerwową przeprowadzony 

zostanie w następujących etapach:  

1. Kryteria formalno-prawne - dopuszczające:  

a. Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:  

 Zgodnie z Deklaracją uczestnictwa, Wnioskodawcą jest/są osoba/y fizyczna/e będąca 

właścicielem, współwłaścicielem, mieszkańcem lub użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości położonej na terenie Gminy Mielec, gdzie zamontowana będzie 

instalacja objęta projektem.  

 Wymagana Deklaracja uczestnictwa podpisana jest przez co najmniej jednego 

właściciela, współwłaściciela, mieszkańca, użytkownika wieczystego lub 
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ustanowionego pełnomocnika. W przypadku ustanowienia pełnomocnika wymagane 

jest dołączenie pisemnego pełnomocnictwa.  

 Nie dopuszcza się udziału w Projekcie, gdy obecnym źródłem ogrzewania budynku jest 

kocioł gazowy, olejowy, na paliwo stałe klasy 5 (norma PN-EN 303-5:2012) lub zgodny 

z Dyrektywą w sprawie Ecodesign, ogrzewanie elektryczne lub ciepło sieciowe.  

b. Nie dopuszcza się w Projekcie montażu kotła gazowego jeżeli możliwe i jednocześnie 

ekonomicznie uzasadnione jest przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

c. Do udziału w Projekcie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie budynki w których 

w ciągu ostatnich 10 lat przeprowadzone zostały jakiekolwiek działania poprawiające 

efektywność energetyczną budynku, tj.: wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi 

zewnętrznych, ocieplenie ścian, ocieplenie stropów, ocieplenie fundamentów, 

wymiana oświetlenia na energooszczędne, lub inne np. optymalizacja systemu 

grzewczego itp. Warunek ten będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia w 

deklaracji udziału w projekcie.  

2. Kryteria merytoryczne - punktowe:  

a.  Kryterium społeczno–ekonomiczne: za każde z poniższych warunków społeczno–

ekonomicznych, Wnioskodawca otrzymuje po 1 pkt – maksymalnie 7 pkt; w przypadku 

niespełnienia żadnego z poniższych warunków społeczno–ekonomicznych, 

Wnioskodawca otrzymuje 0 pkt.  

b. Wniosek dotyczy gospodarstwa objętego problemem ubóstwa energetycznego.  

Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli osoby zameldowane w budynku, w którym 

wymieniane będzie źródło ciepła spełniają chociaż jeden z poniższych zapisów:  

 Członkowie mojego gospodarstwa domowego mają przyznane prawo do dodatku 

mieszkaniowego i /lub energetycznego Na potwierdzenie spełniania któregoś z w/w 

kryteriów społeczno–ekonomicznych, Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć 

kserokopię dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium.  

 Członkowie mojego gospodarstwa domowego otrzymali pomoc rzeczową w postaci 

opału lub ryczałtu na jego zakup w okresie 12 miesięcy przed złożeniem Deklaracji. 

 Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba z orzeczeniem o 

niepełnosprawności fizycznej zamieszkała w obiekcie zgłoszonym do projektu. 

 Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba z orzeczeniem o 

niepełnosprawności umysłowej zamieszkała w obiekcie zgłoszonym do projektu. 

 Zamieszkali członkowie gospodarstwa domowego posiadają prawo do świadczenia 

rodzinnego. 

 Zamieszkała rodzina ma status rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci) - zgodnie z 

ustawą o świadczeniach rodzinnych. 

 Zamieszkała rodzina ma status rodziny zastępczej..  

3. Kryterium rozstrzygające W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów moment 

złożenia Deklaracji udziału w projekcie będzie traktowany jako kryterium rozstrzygające 

przyjmując, iż Wnioskodawca, który wcześniej złożył Deklarację udziału w projekcie 

znajduje się wyżej na liście niż Wnioskodawca, który złożył Deklarację później. Moment 

złożenia Deklaracji uczestnictwa będzie każdorazowo określany przez pracownika Gminy 
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przyjmującego Deklarację udziału w projekcie poprzez opatrzenie jej adnotacją zawierającą 

datę oraz godzinę wpływu kompletów dokumentów lub datą i numerem ewidencyjnym w 

dzienniku korespondencyjnym. Po przeprowadzeniu weryfikacji formalno-prawnej, 

technicznej i merytoryczno-punktowej utworzona zostanie Lista zakwalifikowanych i Lista 

rezerwowa. 

4. O kolejności na liście decydować będzie łączna liczba uzyskanych punktów. Lista 

zakwalifikowanych – złożona zostanie z Wnioskodawców, którzy przeszli pozytywnie 

weryfikację formalno-prawną i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji 

merytorycznej. Osoby umieszczone na liście zakwalifikowanych uszeregowane zostaną w 

kolejności malejącej licząc od największej liczby przyznanych punktów. Lista rezerwowa 

złożona będzie z Wnioskodawców, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów nie 

zmieścili się na Liście zakwalifikowanych.  

5. O zakwalifikowaniu lub umieszczeniu na Liście rezerwowej Wnioskodawcy zostaną 

poinformowani telefonicznie. 

 

VIII. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE PRZYSTĘPOWANIA DO 

PROJEKTU 

1. Deklaracja udziału w projekcie oraz sporządzone na jej podstawie i podpisane przez 

Uczestnika projektu:  

a. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 

b. Upoważnienie do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli/posiadaczy 

innego tytułu prawnego do nieruchomości (jeżeli dotyczy).  

c. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).  

d. Umowa w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, 

związanych z montażem kotłów (kotły gazowe, kotły na biomasę) w budynku 

mieszkalnym stanowiącym własność mieszkańców Gminy Mielec, w ramach projektu 

pn. „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewanie biomasą)” 

e. Formularz informacyjny RODO. 

2. Wszystkie dokumenty muszą być czytelnie wypełnione (wszystkie pola), podpisane przez 

właściciela / współwłaściciela / mieszkańca / użytkownika wieczystego.  

3. Ewentualne koszty związane z pozyskaniem załączników pokrywa Wnioskodawca. W 

przypadku niezakwalifikowania się do Projektu, nieuzyskania przez Beneficjenta 

dofinansowania, wycofania się Beneficjenta z Projektu lub z innych przyczyn niezależnych 

od Beneficjenta, koszty nie podlegają zwrotowi.  

 

IX. DODATKOWE WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba nieposiadająca zaległych zobowiązań 

finansowych z tytułu podatków na rzecz Gminy Mielec. Warunek będzie potwierdzany 

przez Beneficjanta przed przystąpieniem do realizacji usługi montażu instalacji cieplnej na 

podstawie informacji z Rejestru o niezaleganiu w podatkach.  

2. Instalacja objęta Umową uczestnictwa w projekcie będzie zrealizowana przez wykonawcę 

wybranego w postępowaniu przetargowym, po dacie podpisania Umowy uczestnictwa w 

projekcie z Uczestnikiem projektu, przy czym umowa ta będzie podpisywana po uzyskaniu 
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dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020 o czym Beneficjent poinformuje 

Wnioskodawców w sposób określony w pkt VII.5 niniejszego Regulaminu.  

3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do umożliwienia odbioru końcowego instalacji objętej 

projektem pod nadzorem Inspektora nadzoru wybranego przez Beneficjenta.  

4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do zapewnienia instalacji objętej projektem 

niezbędnych warunków do prawidłowego funkcjonowania zgodnie z jej przeznaczeniem, 

wytycznymi zamieszczonymi w instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, a przede 

wszystkim zapewnienia prawidłowej konserwacji i niezbędnych przeglądów urządzeń.  

5. Wnioskodawca zobowiązuje się do przekazywania, przedkładania na każde wezwanie 

Beneficjenta wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu w czasie Trwałości 

projektu. 

  

X. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU 

1. Informacje na temat projektu można uzyskać: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-

300 Mielec, www.gmina.mielec.pl, tel. 177730590, email: sekretariat@ug.mielec.pl. 

2. Po uzyskaniu informacji o dofinansowaniu projektu ze środków RPO WP na lata 2014-2020, 

Wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie.  

3. Wnioskodawca do dnia podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie ma możliwość 

wycofania Wniosku poprzez złożenie pisemnej lub telefonicznej rezygnacji z udziału w 

projekcie.  

4. Po podpisaniu umowy uczestnictwa w projekcie, Uczestnik projektu zobowiązany jest do 

wniesienia pierwszej transzy wkładu własnego, który uiszczany jest w terminie i na zasadach 

określonych w Umowie.  

5. Montaż instalacji zostanie przeprowadzony w terminie przewidzianym w harmonogramie 

realizacji Projektu przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym. 

 

XI. KONTROLA I MONITOROWANIE 

1. Beneficjent przeprowadza monitoring projektu oraz kontrolę wskaźników projektu w 

okresie trwałości projektu. Kontrola oraz monitoring projektu będą prowadzone przez 

przedstawicieli Beneficjenta u poszczególnych Uczestników projektu.  

2. Beneficjent przewiduje następujące metody monitorowania i kontroli realizacji projektu: 

a. kontakt z Uczestnikami projektu poprzez e-mail, telefon,  

b. dokonywanie inspekcji terenowych,  

c. udział inspektora nadzoru w oparciu o usługi podmiotu zewnętrznego w odbiorze 

instalacji objętej projektem.  

3. Do kontroli wskaźników powiązanych z ilością wyprodukowanej energii będą służyć układy 

pomiarowe, w które wyposażone będzie każda instalacja objęta projektem.  

4. Za przekazywanie informacji o ilości wyprodukowanej energii odpowiada Uczestnik 

projektu na zasadach określonych w Umowie uczestnictwa w Projekcie.  

5. Beneficjent w ramach działań kontrolnych weryfikuje dane przekazane przez Uczestnika 

projektu.  
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6. W zakresie działań kontrolnych Beneficjent dokonuje weryfikacji dokumentów oraz 

wykonuje inspekcje terenowe. 

7. Każdy Uczestnik projektu na każdym etapie zobowiązany jest do poddania się działaniom 

kontrolnym oraz współpracy z podmiotami przeprowadzającymi kontrolę.  

8. Utrudnianie działań kontrolnych jest podstawą do rozwiązania Umowy uczestnictwa w 

Projekcie.  

9. Niezastosowanie się przez Uczestnika projektu do zaleceń pokontrolnych jest podstawą do 

rozwiązania z nim umowy.  

10. W przypadku gdy w wyniku działań kontrolnych Beneficjent ujawnił naruszenie 

przepisów prawa, ujawnił działania przestępcze lub posiada uzasadnione podejrzenie 

popełnienia przestępstwa o swych ustaleniach informuje stosowne organy.  

11. Z przeprowadzonych kontroli sporządzane są protokoły pokontrolne w formie pisemnej 

określającej przedmiot i zakres kontroli, jej miejsce, datę, dane osobowe osób 

kontrolujących oraz ustalenia działań kontrolnych. Do protokołów pokontrolnych dołączane 

są kopie wszystkich dokumentów, jakie podlegały kontroli.  

12. Beneficjent odpowiada za archiwizację protokołów pokontrolnych oraz innych 

dokumentów zgromadzonych w czasie kontroli. Miejscem archiwizacji jest siedziba 

Beneficjenta.  

13. Kontroli dokonuje Beneficjent bezpośrednio jak również poprzez delegowanie części 

lub całości zadań kontrolnych podmiotom zewnętrznym. Kontroli mogą dokonać także 

podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE.  

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Szczegółowe postanowienia udziału w projekcie zawierać będzie Umowa uczestnictwa w 

Projekcie.  

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Gmina Mielec. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018. 


