
 

ZARZĄDZENIE nr Or.0050.18.2019
Wójta Gminy Przyrów

z dnia 6 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru beneficjentów projektu pn. ”Zielona energia –
wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Przyrów”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2018r. poz. 994 z późn. zm.) Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjąć Regulamin  wyboru beneficjentów projektu pn. ”Zielona energia – wzrost wykorzystania
OZE na terenie Gminy Przyrów”, planowanego do realizacji  w ramach  Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  IV  Efektywność
energetyczna,  odnawialne źródła energii  i  gospodarka niskoemisyjna,  Działanie 4.1. Odnawialne
źródła energii, poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego, który
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Wójt.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                         Wójt Gminy Przyrów
                                Robert Nowak



Regulamin wyboru beneficjentów projektu
pn. „Zielona energia -  wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Przyrów”

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pn. „Zielona energia -  wzrost wykorzystania
OZE na terenie Gminy Przyrów” przewidzianego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.2. Od -
nawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego ze środków Unii Europejskiej    w ramach Europejskie -
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

§ 2
Definicje 

Ilekroć w Regulaminie lub dokumentach dotyczących Projektu, o którym mowa w § 1, jest mowa o: 
1. Regulaminie wyboru beneficjentów  – zwany w dalszej części regulaminem, czyli  niniejszy dokument

sporządzony na okoliczność przeprowadzenia wyboru beneficjentów do udziału  w w/w Projekcie, 
2. Projekcie - należy przez to rozumieć Projekt polegający na poprawie stanu powietrza na terenie Gminy

Przyrów poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła do
ciepłej wody użytkowej oraz kotłów na biomasę opalanych paliwem w postaci pelletu na budynkach
mieszkalnych stanowiących własność prywatną, 

3. Beneficjencie (Uczestniku)– pełnoletni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych właściciel,
współwłaściciel, dzierżawca budynku mieszkalnego, na/w którym planowany jest montaż instalacji ko-
lektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej oraz kotłów
na biomasę opalanych paliwem  w postaci pelletu, 

4. Obiekcie – budynek mieszkalny na/w którym planowana jest instalacja urządzeń, 
5. Deklaracji – dokument złożony przez beneficjenta, potwierdzający chęć udziału   w Projekcie, tj. doku-

ment stanowiący wniosek mieszkańca zainteresowanego udziałem w Projekcie (wzór deklaracji udziału
w projekcie dla uczestników programu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

6. Losowaniu  – wybór  uczestników,  polegający  na  publicznym losowaniu potencjalnych beneficjentów,
którzy złożyli deklaracje udziału w Projekcie,

7. Wydatkach (kosztach) kwalifikowanych - należy przez to rozumieć wydatki lub koszty uznane za kwalifi-
kowane i  spełniające kryteria,  zgodnie  z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  nr
1303/2013 oraz nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodnie z Krajowymi wytycznymi dotyczą-
cymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w okresie pro-
gramowania 2014-2020 i z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020,

8. Wydatkach (kosztach) niekwalifikowanych - rozumie się przez to wszystkie wydatki lub koszty niekwali-
fikujące się do refundacji, tj. nie spełniające kryteriów opisanych w §2 pkt 7, 

9. Zakończeniu finansowym realizacji Projektu - należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wy-
datku w Projekcie, 

10. Instalacji kolektorów słonecznych - należy przez to rozumieć budowę instalacji kolektorów słonecznych
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym Uczestnika Projektu na potrzeby by-
towe,



11. Instalacji paneli fotowoltaicznych - należy przez to rozumieć budowę instalacji fotowoltaicznej do pro-
dukcji energii elektrycznej ze słońca w budynku mieszkalnym Uczestnika Projektu na jego potrzeby byto -
we,

12. Instalacji pomp ciepła do c.w.u - należy przez to rozumieć pompy ciepła służącej do podgrzewania cie-
płej wody użytkowej w budynku mieszkalnym Uczestnika Projektu na potrzeby bytowe,

13. Instalacji kotłów na biomasę - należy przez to rozumieć budowę i montaż kotła na biomasę opalanego
pelletem na potrzeby uzyskania ciepła w budynku oraz na potrzeby przygotowania c.w.u w budynku
mieszkalnym Uczestnika Projektu na potrzeby bytowe, 

14.  Umowę uczestnictwa w Projekcie - należy przez to rozumieć umowę stanowiącą szczegółowy opis wa-
runków uczestnictwa w Projekcie. 

§ 3
Warunki udziału w Projekcie

Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnienie przez potencjalnego Uczestnika Projektu następujących kry -
teriów: 
a) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na terenie Gminy

Przyrów, 
b) posiadania kompletnej dokumentacji projektowej na budowę instalacji OZE, zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa, 
c) nieprowadzenie działalności gospodarczej ani agroturystyki w budynku, w którym zamontowana będzie

instalacja, obecnie oraz w okresie 5 lat od rozliczenia finansowego Projektu, 
d) instalacja będzie wykorzystywana tylko na potrzeby socjalno-bytowe domowników,
e) w budynku nie jest zamontowana instalacja OZE tego samego typu, 
f) nieruchomość znajduje się poza rejestrem zabytków Województwa Śląskiego, 
g) nieposiadanie  nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec Gminy Przyrów i  jednostek podle-

głych, 
h) w budynku, w którym zamontowana będzie instalacja, uczestnik Projektu zapewni   w pomieszczeniu do

montażu: 
 możliwość wpięcia do instalacji zimnej i ciepłej wody, 
 instalację elektryczną posiadającą niezbędne zabezpieczenia umożliwiające wpięcie instalacji kolekto-

rów słonecznych. Zakłada się, że instalacja elektryczna została doprowadzona do ww. pomieszczeń, jeże-
li puszka połączeniowa przewodów instalacji elektrycznej znajduje się                                 w pomieszcze -
niu, w którym Wykonawca będzie instalował gniazda elektrycznie do zasilania urządzeń instalacji, 

 stabilne i poziome położenie, na którym będzie montowane urządzenie, 
 zagwarantowanie warunków, w którym temperatura pomieszczenia nie spadnie poniżej 5°C, 
 wysokość pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 udrożnienie wejść na dach, jeżeli budynek jest w wejście na dach wyposażony, 
 wykona prace demontażowe, w tym mebli i zabudów, kolidujących z montażem instalacji kolektorów

słonecznych, 
 udostępnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych, 
 odpowiednia wentylacja pomieszczenia,
 odpowiednia lokalizacja,
  zapewnienie pomieszczenia z czynnym kominem wentylacyjnym, 
i) instalacja c.w.u. jest zasilana z pojemnościowego zbiornika c.w.u., 
j)  stan prawny nieruchomości jest uregulowany. 



§ 4
Warunki ustalania listy beneficjentów

1. Beneficjenci Projektu zostaną wyłonieni w drodze losowania spośród mieszkańców Gminy Przyrów po-
siadających odpowiednią dokumentację techniczną.

2. Organizatorem losowania jest Wójt Gminy Przyrów.
3. Losowanie ma charakter spotkania otwartego.
4. Losowanie odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
5. W losowaniu biorą udział beneficjenci, którzy złożyli deklarację udziału w w/w projekcie. 
6. Termin losowania ustalono na dzień 10 marca 2019 roku o godzinie 15:00 w Zespole Szkolno-Przedszkol-

nym w Przyrowie, ul. Szkolna 44.
7. Ustalenie beneficjentów projektu odbywa się poprzez wylosowanie złożonych deklaracji przez osobę do

tego wyznaczoną przez uczestników spotkania.
8. Wylosowani beneficjenci zostaną umieszczeni na liście podstawowej jako uczestnicy Projektu według ko-

lejności losowania do wyczerpania puli dostępnych środków. Losowanie kontynuowane jest do momen-
tu wylosowania wszystkich deklaracji, które stworzą listę rezerwową. Lista rezerwowa ustalana jest we-
dług kolejności wylosowanych deklaracji. 

§ 5
Warunki zakwalifikowania do Projektu

1. Złożenie „Deklaracji udziału w Projekcie”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
2. Beneficjent składający deklarację i przystępujący do losowania musi posiadać wykonaną dokumentację

projektową. 
3. Użytkownik musi przekazać bezpłatnie dla Gminy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej. 
4. Niezależnie od listy podstawowej utworzona zostanie lista rezerwowa. Z chwilą wycofania się uczestnika

z listy podstawowej na jego miejsce zostanie wpisany uczestnik z listy rezerwowej według kolejności na
liście utworzonej po losowaniu.

5. Po wybraniu projektu Gminy Przyrów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego każdy
uczestnik projektu podpisze umowę, która określać będzie szczegółowe warunki formalne, organizacyj-
ne i finansowe dotyczące realizacji projektu. 

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do udziału w Projekcie i udział w losowaniu są dobrowolne. 

2. Warunkiem realizacji Projektu jest otrzymanie przez Gminę Przyrów, dofinansowania w ramach  RIT Sub-
regionu Północnego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji projektu objętego regulaminem                         w
całości bądź w części, zmniejszenia jego zakresu, za co beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie
ani jakiekolwiek roszczenie wobec Gminy Przyrów.

4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Wójt Gminy Przyrów. 

5. Regulamin obowiązuje od dnia wydania zarządzenia Wójta Gminy Przyrów.



                                                                                                                          Załącznik nr  1
do Regulaminu wyboru beneficjentów projektu                              
pn. „Zielona energia -  wzrost wykorzystania OZE na terenie 
Gminy Przyrów

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

pn. „Zielona energia -  wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Przyrów”

1. Ja, niżej podpisany/a1 …………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                        (imię i nazwisko)

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                      (miejscowość, kod ulica, nr domu)

PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                        (imię i nazwisko)

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                      (miejscowość, kod ulica, nr domu)

PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                        (imię i nazwisko)

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                      (miejscowość, kod ulica, nr domu)

PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 posiadając  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  z  tytułu  własności/  współwłasności/  najmu  zlokalizowanej

na:   nr. działki …………………………………………………………………. obręb ………………………………………………………………………..

na  podstawie  księgi  wieczystej  /  aktu  notarialnego  /  postanowienia  sądowego  /  umowy  najmu

nr………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli



deklaruję  niniejszym  wolę  uczestniczenia  w  Projekcie  polegającym  na

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

na terenie nieruchomości, którą zamieszkuję i do której  posiadam tytuł prawny. 

Gminie Przyrów oddaję do nieodpłatnego użytkowania nieruchomość w celu realizacji projektu, który będzie

realizowany w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś

Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odna-

wialne źródła energii, poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego.

Niniejszym zobowiązuję się do poniesienia kosztów, w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział środ-

ków własnych przy realizacji Projektu oraz poniesienia ewentualnych innych kosztów, które będą niezbędne do prawi-

dłowej realizacji projektu (np. modernizacja instalacji elektrycznej, wzmocnienie konstrukcji dachu itp.).

Oświadczam, że zobowiązuję się do wpłacenia udziału własnego w kwocie ……………………….…………………. na wskazane

przez Gminę konto bankowe, w celu realizacji Projektu oraz podpisania umowy uczestnictwa  w   Projekcie.

Niniejszym oświadczam, że:

1) Stan prawny nieruchomości jest uregulowany i posiadam prawo do użytkowania budynku.

2) W budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza, rolnicza ani agroturystyczna.

3) W budynku nie jest zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

4) W przypadku nieotrzymania dofinansowania przez Gminę dla powyższego zadania i w konsekwencji braku realizacji

operacji nie będę dochodzić jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu niezrealizowanego projektu oraz

żądać zwrotu poniesionych kosztów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych



Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  W sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, z siedzibą 42-248 Przyrów,  ul. Częstochowska 7, reprezento -

wana przez Wójta Gminy
2. Kontakt naszym z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@przyrow.pl 
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu: 
 udziału w Projekcie ”Zielona energia - wzrost wykorzystania OZE na terenie Gminy Przyrów” na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c

RODO  (tj. w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. b (tj. w celu wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed za -
warciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. e (tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub   w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi)

 w  pozostałych  przypadkach  dane  mogą  być  przetwarzane  na  podstawie  udzielonej  przez  Państwa  dobrowolnej  zgody,
w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

4. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane
przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi 

5. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych
osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest
zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych . Podanie danych osobowych jest dobro -
wolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w pkt.3.

6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność

przetwarzania danych 
 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa (np. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) 
8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Pań-

stwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona-
no na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

11. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzyna-
rodowych 

12. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania

                                                                    …………………………………………………………………………………………………………………

(data, miejscowość) (czytelny podpis)


