Wymiana indywidualnych źródeł ciepła
na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne
dla gospodarstw domowych na terenie
Gminy Brzozów
- wymiana starych pieców, kotłów
grzewczych na paliwa stałe na nowe
kotły o sprawności powyżej 90% na
gazowe, biomasę lub ekogroszek

Program spotkania:
• informacja nt. zasad realizacji projektu, wnioskowanego poziomu
dofinansowania,
• omówienie regulaminu uczestnictwa - przedstawienie projektu
Umowy i załączników,
• informacja nt. rodzajów proponowanych kotłów grzewczych
(omówienie technologii, zalet i wad, przykładowych kosztów),

• pytania i odpowiedzi

Planowane działania związane z poprawą jakości powietrza
na terenie Gminy Brzozów
• RPO Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza
• Na III kwartał 2018 r. są zaplanowane dwa nabory wniosków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 umożliwiające dofinansowanie
do wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na
paliwa stałe) na kotły gazowe, na biomasę oraz na paliwa stałe
(inne niż biomasa).
Działanie to będzie prowadzone na zasadzie ”Projektów parasolowych”
– w tego typu projektach to Gmina przygotowuje, zleca i koordynuje
wymianę kotłów u zainteresowanych mieszkańców.

PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych
(wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na: kotły gazowe lub
kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno)
PODDZIAŁANIE 3.3.2 Redukcja emisji
(wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na automatyczne
kotły na ekogroszek)
Nabór ten obejmuje roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany
dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:
• demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,
• instalację kotła gazowego o sprawności powyżej 90 % lub kotła na biomasę klasy 5
z automatycznym zasypem paliwa, kotły na ekogroszek, według normy PN EN 303-5:2012,
Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.
Mieszkańcy będą zobowiązani do likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie nowego
(dofinansowanego) urządzenia grzewczego.

Maksymalny poziom dofinansowania UE – 85% wydatków kwalifikowanych

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU
Gmina Brzozów:
• opracowanie procedur i przeprowadzenie konkursu dla mieszkańców,
• pokryje koszty przygotowania Studium Wykonalności dla projektu,
• pokryje koszty przygotowania wstępnej dokumentacji technicznej niezbędnej
do przygotowania wniosku o dofinansowanie,
• przygotuje niezbędne załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach RPO WP 2014-2020,
• odpowiada za przygotowanie, złożenie wniosku o dofinansowanie, prawidłową
realizację oraz rozliczenie projektu, w tym przeprowadzi procedurę wyłonienia
wykonawców projektu,
• pokryje koszty promocji projektu,
• odpowiada za zarządzanie projektem i pokrywa związane z tym koszty.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU
• Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
na etapie przygotowania wniosku

- złożenia deklaracji przystąpienia do projektu wraz z niezbędnymi
dokumentami określonymi w Regulaminie naboru w tym do podpisania
umowy uczestnictwa w projekcie,
- poniesienia kosztów przeprowadzonej weryfikacji technicznej budynku,
na etapie realizacji projektu

- pokrycia 15% kosztów kwalifikowalnych
(wkład własny do projektu) i całości kosztów niekwalifikowanych
projektu oraz należny podatek VAT w wysokości:
• 8% w przypadku montażu w budynku mieszkalnym do 300 m2.
• 23% w przypadku montażu w budynku mieszkalnym powyżej 300 m2

Kryteria oceny deklaracji
I. Kryteria formalno – prawne
• Lokalizacja nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja
na terenie Gminy Brzozów,
• Uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja kotła
grzewczego – posiadane prawo do dysponowania nieruchomością bezterminowo lub co najmniej
do 31 grudnia 2026 roku (okres trwałości projektu),
• Brak jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy
Brzozów. Posiadanie zaległości alimentacyjnych również dyskwalifikuje Mieszkańca z udziału w
Projekcie.
• W budynku, w którym będzie montowane nowe źródło ciepła w okresie ostatnich 10 lat były
przeprowadzone inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków
(np.: docieplenie ścian, fundamentów, stropów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi
zewnętrznych, itp.)

II. Kryteria społeczno – ekonomiczne
Ubóstwo energetyczne

Preferowane będą gospodarstwa domowe spełniające co najmniej jedno
z niżej wymienionych kryteriów społeczno-ekonomicznych
- przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i /lub energetycznego lub otrzymanie
pomocy rzeczowej w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup w okresie 12 miesięcy przed
złożeniem Deklaracji (kopia decyzji administracyjnej),

- członkiem gospodarstwa domowego jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności
fizycznej zameldowana w obiekcie zgłoszonym do projektu (kopia orzeczenia),
- członkiem gospodarstwa domowego jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności
umysłowej zameldowana w obiekcie zgłoszonym do projektu (kopia orzeczenia),

- zameldowani członkowie gospodarstwa domowego posiadają prawo do świadczenia
rodzinnego (kopia decyzji administracyjnej przyznającej świadczenia rodzinne),
- status rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci) – zgodnie z ustawą o świadczeniach
rodzinnych (kopia decyzji administracyjnej przyznającej zasiłek rodzinny),
- status rodziny zastępczej (kopia postanowienia Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej).

II. Kryteria społeczno – ekonomiczne

KRYTERIUM NR 1 – SPOŁECZNO – EKONOMICZNE (ubóstwo energetyczne)
OPIS OGÓLNY KRYTERIUM
Uczestnik projektu spełnia jedno z niżej wymienionych kryteriów dotyczących ubóstwa
energetycznego
Uczestnik nie spełnia żadnego z kryteriów dotyczących ubóstwa energetycznego

Ilość
punktów
10 pkt.
5 pkt.

II. Kryteria społeczno – ekonomiczne cd.
KRYTERIUM NR 2
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJACYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM UCZESTNICZĄCYM W PROJEKCIE
OPIS OGÓLNY KRYTERIUM

Ilość punktów

W gospodarstwie domowym zamieszkuje (jest zameldowanych) 8 lub więcej osób

10 pkt.

W gospodarstwie domowym zamieszkuje (jest zameldowanych) 6 - 7 osób

7 pkt.

W gospodarstwie domowym zamieszkuje (jest zameldowanych) 4 - 5 osób

5 pkt.

W gospodarstwie domowym zamieszkuje (jest zameldowanych) 1 - 3 osób

3 pkt.

II. Kryteria społeczno – ekonomiczne cd.
KRYTERIUM NR 3
KOSZT SZACUNKOWY WYBRANEGO URZĄDZENIA
OPIS OGÓLNY KRYTERIUM
Kocioł centralnego ogrzewania o wartości w przedziale cenowym do 9999 zł netto
(dotyczy ceny kotła i dodatkowo wybranego zasobnika ciepłej wody użytkowej)
Kocioł centralnego ogrzewania o wartości w przedziale cenowym od 10000 do 20000 zł netto

Ilość
punktów
10 pkt.
7 pkt.

(dotyczy ceny kotła i dodatkowo wybranego zasobnika ciepłej wody użytkowej)

Kocioł centralnego ogrzewania o wartości w przedziale cenowym od 20001 do 30000 zł netto

4 pkt.

(dotyczy ceny kotła i dodatkowo wybranego zasobnika ciepłej wody użytkowej)

Kocioł centralnego ogrzewania o wartości w przedziale cenowym powyżej 30000 zł netto
(dotyczy ceny kotła i dodatkowo wybranego zasobnika ciepłej wody użytkowej)

3 pkt.

II. Kryteria społeczno – ekonomiczne cd.
KRYTERIUM NR 4
PRZEWAŻAJĄCY RODZAJ PALIWA UŻYWANEGO DO OGRZEWANIA BUDYNKU
OPIS OGÓLNY KRYTERIUM

Ilość
punktów

Budynek w minimum 90% ogrzewany węglem, ekogroszkiem, miałem węglowym

10 pkt.

Budynek ogrzewany w systemie mieszanym węgiel 70% - drewno 30%

7 pkt.

Budynek ogrzewany drewnem, zrębkami drzewnymi, trocinami, brykietem lub pelletem

4 pkt.

Budynek ogrzewany w systemie mieszanym paliwo stałe + gaz

2 pkt.

Wybór grupy uczestników Projektu:
1. Ocena formalno-prawna.
2. Ocena merytoryczna.
3. Po dokonaniu oceny według kryteriów merytorycznych uczestnicy projektu zostaną
uszeregowani według ilości uzyskanych punktów wynikających z przeprowadzonej
oceny.
4. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilku uczestników projektu
o kolejności na liście rankingowej będzie decydować data i godzina złożenia deklaracji

5. Na podstawie uzyskanej punktacji uczestnicy projektu będą przypisywanie
do wybranych instalacji do wyczerpania limitu maksymalnego dofinansowania
ustalonego przez instytucję zarządzającą dla danego typu projektu. W ten sposób
powstanie lista podstawowa uczestników projektu.
6. Uczestnicy projektu którzy uzyskali mniejszą ilość punków i nie znaleźli się na liście
podstawowej pozostaną na liście rezerwowej

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
Ogłoszenie naboru uczestników Projektu – 5 kwietnia 2018 r.
Przyjmowanie deklaracji: 26 kwietnia - 16 maja 2018 r.
Ogłoszenie listy rankingowej uczestników Projektu
do dnia - 8 czerwca 2018 r.
Przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego lipiec/sierpień 2018 r.
Ogłoszenie wyników przez Urząd Marszałkowski listopad 2018 r.
Planowany termin realizacji robót/dostaw: I/III kwartał 2019 r.

WIELOLETNI PROGRAM DOPŁAT
DO WYMIANY KOTŁÓW GRZEWCZYCH
Program ten polegać będzie na udzieleniu osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy
Brzozów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na
wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Brzozów na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne.
Zakładany program dopłat będzie programem wieloletnim, roczny budżet programu przewidywany
jest na kwotę 200 000,00 zł.
Wysokość dotacji dla jednego Wnioskodawcy wyniesie 50% wartości brutto zakupu kotła
grzewczego, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł., niezależnie od wysokości poniesionych przez
Wnioskodawcę kosztów na realizację inwestycji.
Kryterium oceny (punktacja):
- poziom dofinansowania mniej niż 50% (40%-49% - 2 pkt, poniżej 40% - 5 pkt),
- rodzaj źródła ciepła (gazowy – 5 pkt, pozostałe kotły – 3 pkt),
- ubóstwo energetyczne - 3 pkt (kserokopia dokumentu poświadczającego),
- preferowane będą osoby, które zgłosiły się do projektów programów OZE i wymiany kotłów,
organizowanych przez Gminę Brzozów, które nie uzyskały dofinansowania (5 pkt),
- kolejność zgłoszeń w przypadku tej samej liczby punktów

Dokumenty :
• Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Obowiązkowe załączniki do deklaracji uczestnictwa w Projekcie:
• Załącznik nr 1 – podpisana jednostronnie Umowa uczestnictwa w Projekcie,
• Załącznik nr 2 – weryfikacja techniczna budynku,
• Załącznik nr 3 - Dokumenty potwierdzające prawo własności lub do dysponowania
budynkiem (wypis z wykazu podmiotów i wypis z działek ewidencyjnych lub
wydruk z Elektronicznych Ksiąg Wieczystych – ekw.ms.gov.pl).
Załączniki nieobowiązkowe:
• Załącznik nr 4 - Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium społeczno –
ekonomicznego (ubóstwo energetyczne)

www.brzozow.pl zakładka
„Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych”

Umowa uczestnictwa w projekcie – Zał. nr 1 do Deklaracji
• Likwidacja kotłów, pieców na paliwa stałe,
• Konieczność likwidacji „starego” źródła ciepła, w związku z tym w projekcie
nie mogą uczestniczyć mieszkańcy nowobudowanych budynków
• Koszt instalacji, dostosowania kotłowni, komin, remont (malowanie
pomieszczeń, uzupełnienie okładziń ściennych i podłogowych)
– koszt niekwalifikowany mieszkańca,
• W przypadku kotła gazowego konieczność uzyskania pozwolenia na budowę
– koszt niekwalifikowany,
• Energia cieplna wytworzona z instalacji wykonanych w ramach niniejszego
Projektu będzie wykorzystywana na potrzeby własne odbiorców
ostatecznych

• konieczność użyczenia części obiektu mieszkalnego na cele
projektu,
• przez okres 5 lat od zakończenia Projektu tj. od dnia ostatecznego
rozliczenia projektu z Instytucją Zarządzającą RPO WP 2014-2020
właścicielem kotła grzewczego będzie Gmina Brzozów.
• Uczestnik projektu zobowiązuje się do pokrycia kosztów
ubezpieczenia użytkowanych urządzeń w okresie 5 lat trwałości
projektu tj. od dnia ostatecznego rozliczenia projektu z Instytucją
Zarządzającą RPO WP 2014-2024.
• po zakończeniu okresu trwałości projektu (tj. ok. 2026 roku)
majątek zostanie przekazany na własność Uczestnika projektu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego
(umowa darowizny, podatek od spadków i darowizn)

• Ostateczna wysokość wpłaty mieszkańca z tytułu uczestnictwa
w projekcie ustalona będzie po wyłonieniu przez Gminę Brzozów
Wykonawcy instalacji w drodze postępowania przetargowego
(szacowany koszt określono w dokumentacji konkursowej – projekt
umowy, regulamin, deklaracja).
• Uczestnik projektu zobowiązuje się do pokrycia kosztów utrzymania
kotła grzewczego w okresie 5 lat trwałości projektu tj. od dnia
ostatecznego rozliczenia projektu z Instytucją Zarządzającą RPO WP
2014-2020 (zapewnić paliwo do kotłów, dopuszczone do eksploatacji
przez producentów kotłów).

Weryfikacja techniczna budynku – Zał. nr 2 do Deklaracji
Przeprowadzenie na własny koszt weryfikacji technicznej budynku, w którym
ma być wykonana wymiana źródła ciepła według wzoru załączonego
do dokumentów projektu wraz z dokumentacją fotograficzną.
Dokumentacja fotograficzna obejmuje minimum:
a) zdjęcie dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła przeznaczonego
do likwidacji,
b) zdjęcia istniejących urządzeń (zasobnik cwu, pompy itd.),
c) zdjęcie miejsca w którym będzie montowany nowy kocioł centralnego
ogrzewania.

Weryfikacja techniczna budynku – Zał. nr 2 do Deklaracji

Weryfikacja techniczna budynku – Zał. nr 2 do Deklaracji
• Przyjmowanie zgłoszeń zapotrzebowania na wykonanie
weryfikacji technicznej budynku (osobiście, telefonicznie, e-mail)
od 23 marca do 6 kwietnia 2018 r. – (EKOSFERA, 80 zł brutto)
• Inne firmy – wymagane uprawnienia, certyfikaty w zakresie
instalacji kotłowni i instalacji sanitarnych (ksero)

Załącznik nr 3 do Deklaracji:
Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Dokumenty potwierdzające prawo własności lub do dysponowania budynkiem
(wypis z wykazu podmiotów i wypis z działek ewidencyjnych lub wydruk z
Elektronicznych Ksiąg Wieczystych – ekw.ms.gov.pl)

ekw.ms.gov.pl

Mapa Airly - Stan jakości i poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce
Gmina Brzozów stan na dzień 21.03.2018 r. – 15 czujników

Norma PN-EN 303–5:2012
Od 2014 roku nowe kotły na węgiel i drewno wprowadzane na rynek
muszą spełniać kryteria normy PN-EN 303–5:2012. Kryteria te dotyczą
emisji tlenku węgla, substancji smolistych, pyłów oraz ustalają minimalną wymaganą sprawność nie tylko przy pracy na pełnej mocy,
ale też dla 30% mocy nominalnej.
• klasa 5 - przez długi czas okupowały ją wyłącznie kotły na pellet.
Jednak rok 2015 przyniósł wysyp kotłów retortowych na węgiel w 5-ej klasie.
• Osiąganie przez kocioł kryteriów którejś z klas tej normy świadczy pozytywnie
o jego efektywności i czystości spalania.

Zalety kotłów 5-ej klasy:
- najniższa emisja zanieczyszczeń
- najwyższa efektywność

Klasa kotła, a jego sprawność

Dzięki stosowaniu kotłów klasy 5 do ogrzewania budynków np. jednorodzinnych możemy znacznie
obniżyć koszty eksploatacyjne ponoszone na zakup paliwa.
Wykazuje to prosta kalkulacja: podczas ogrzewania domu o powierzchni około 200 m2 , rocznie dzięki
wzrostowi sprawności kotła grzewczego tylko z 83% do 88% (a więc zastosowaniu kotła klasy 5) zużyte
zostaje około 200 kg mniej węgla o kaloryczności 26 000 kJ/kg. A więc warto!

Kotły 5-ej klasy - zagrożenia
• Kotły 5 klasy różnią się w niektórych kwestiach bardzo mocno od wszystkich dotąd
istniejących kotłów węglowych. Kupując taki kocioł bez tej wiedzy można co
najmniej zepsuć sobie komin.
Skrajnie niskie temperatury spalin
• Kotły 5 klasy potrafią pracować ciągle z temperaturą spalin na poziomie 70-80st.C
co w sprzyjających temu warunkach (duży, zimny komin) niesie ryzyko kondensacji wilgoci. Norma
sugeruje, by w przypadku tak niskich temperatur spalin producent określił wymagania co do komina
i niektórzy piszą, że konieczny jest wkład kominowy, ale część tylko sugeruje takie rozwiązanie jako
dobrowolne.

• Brak rusztu awaryjnego

DZIĘKUJEMY

