Załącznik nr 3 do regulaminu

Kryteria wyboru uczestników Projektu pn. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych
źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Brzozów”
Spośród Mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie, którzy w terminie złożyli
prawidłowo wypełnione deklaracje udziału w Projekcie, wyłoniona zostanie grupa docelowa
ostatecznych odbiorców Projektu w oparciu o następujące kryteria wyboru.
I.

1.
2.

3.
4.

Kryteria formalno - prawne
Nieruchomość, na której wykonana ma być Instalacja zlokalizowana jest na terenie
Gminy Brzozów.
Uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być Instalacja tj.
posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością jako właściciel współwłaściciel
lub posiadacz innego tytułu prawnego1 co najmniej przez 5 lat od dnia wypłaty ostatniej
transzy dofinansowania.
Brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymaganych zobowiązań Mieszkańca wobec
Gminy Brzozów.
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą –
wysokość otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat pomocy de minimis.

5. Dodatkowym kryterium uczestnictwa w projekcie będzie pozytywny wynik kontroli
wstępnej (weryfikowany na postawie protokołu z oceny technicznej). Wynik weryfikacji
technicznej jest ostateczny. Dobór urządzenia, które zostanie zainstalowane, dokonany
zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych w deklaracji oraz danych
z protokołu z oceny technicznej.
Ocena spełnienia wyżej wymienionych kryteriów nastąpi na podstawie informacji
podanych w Deklaracji uczestnictwa, załączonych do Deklaracji dokumentów
oraz informacji własnych Urzędu Miejskiego w Brzozowie.
II.

Kryterium punktowe dotyczące ilości instalacji, o które wnioskuje mieszkaniec:
1) jedna instalacja – 15 pkt
2) dwie instalacje – 10 pkt
3) trzy instalacje – 5 pkt

Kryterium punktowe dotyczące deklarowanej wysokości wkładu własnego w kosztach
kwalifikowanych projektu:
1) 15 % wkład własny w kosztach kwalifikowanych projektu - 5 pkt
III.

1

Niepotrzebne skreślić

1

2) więcej niż 15 % a mniej niż 30 % wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych
projektu - 10 pkt
3) 30 % wkład własny w kosztach kwalifikowanych projektu - 15 pkt
IV.
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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 (I kwartał 2017 r.) i będą weryfikowane również na tym etapie.
Wybór grupy docelowej Projektu, czyli kwalifikacja ostatecznych odbiorców do udziału
w Projekcie będzie się odbywała następująco:
1. Spośród Mieszkańców, którzy zgłoszą swój udział w Projekcie zostaną wyłonione osoby
spełniające kryteria formalno-prawne.
2. Deklaracje Mieszkańców zakwalifikowanych pod względem formalno-prawnym zostaną
uszeregowane według ilości przyznanych punktów.
4.W przypadku takiej samej ilości punktów decydować będzie kolejność złożenia Deklaracji
przystąpienia do Projektu.
5. W przypadku kiedy deklaracja mieszkańca jest na więcej niż jedną instalację a nastąpi
przekroczenie planowanej maksymalnej ilość instalacji do wykonania w ramach projektu,
dla danego rodzaju instalacji (fotowoltaiczna, kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą,
powietrzna pompa ciepła), dopuszcza się zakwalifikowanie tylko tej instalacji, której limit
nie został przekroczony.
6. W przypadku przekroczenia planowanej maksymalnej ilość instalacji do wykonania
w ramach projektu, dla danego rodzaju instalacji (fotowoltaiczna, kocioł centralnego
ogrzewania opalany biomasą, powietrzna pompa ciepła), deklaracja zostanie umieszczona
na liście rezerwowej.
6. Deklaracje przystąpienia do Projektu złożone po terminie, a spełniające wymogi formalnoprawne zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
7. W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji powstanie podstawowa lista Mieszkańców
stanowiących grupę docelową Projektu oraz lista rezerwowa.
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