Psary, 28.12.2015 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w projekcie „Przeciwdziałanie niskiej emisji
poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary” współfinansowanym
z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Psary ogłasza nabór wniosków o udział w projekcie „Przeciwdziałanie niskiej emisji
poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary” współfinansowanym z Unii Europejskiej ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków będzie prowadzony
od dnia 11 stycznia 2016 roku do 31 stycznia 2016 roku.
Warunki naboru:
1. Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów
spalania paliw stałych oraz montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach stanowiących
własność Inwestora.
2. Projekt realizowany będzie poprzez:
1) Wymianę starych węglowych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła gazowe lub
biomasę,
2) Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii.
3. Osobą składającą wniosek o udzielenie dotacji (wnioskodawcą - inwestorem) może być:
1) osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
zlokalizowanej na terenie Gminy Psary (w przypadku współwłasności, wszyscy
współwłaściciele, którzy posiadają tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
zlokalizowanej na terenie Gminy Psary).
2) mieszkaniec Gminy Psary zameldowany na terenie Gminy na pobyt stały,
wykazujący fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Psary w rocznym zeznaniu
o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożonym w Urzędzie Skarbowym za ostatni
rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym miejsce zamieszkania
lub osoba nie będąca mieszkańcem zameldowanym na terenie Gminy na pobyt stały,

ale wykazująca fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Psary w rocznym zeznaniu
o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożonym w Urzędzie Skarbowym za ostatni
rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym miejsce zamieszkania.
4. Wysokość dofinansowania wyniesie:
a) 85%, ale nie więcej niż: 12 750 zł w przypadku wymiany starych źródeł ciepła na
nowe źródła ciepła gazowe lub biomasę oraz 12 750 zł w przypadku instalacji
kolektorów słonecznych,
b) 80% (chyba że Regulamin konkursu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
do Działania 4.3 publikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
będzie stanowił inaczej), ale nie więcej niż 17 000 zł w przypadku instalacji ogniw
fotowoltaicznych.
5. Inwestor w celu uzyskania dotacji składa wypełniony wniosek wg wzoru załączonego do
niniejszego ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, lub
przesyła na adres Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Wniosek o udział w projekcie – wymiana źródła ciepła”. Wzór wniosku można pobrać
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Psarach lub ze strony internetowej Urzędu: www.psary.pl.
6. Podstawą określania kolejności przydzielania dotacji wnioskodawcom (inwestorom) będzie lista
rankingowa sporządzona według kolejności wpływu wniosków do Urzędu. W przypadku złożenia
wniosku drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Psarach. W przypadku
wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność (godzina) wpływu do Urzędu
Gminy.
7. Inwestor zobowiązany jest dołączyć do wniosku:
1) Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości,
2) Wypis z Kartoteki Budynków,
3) W przypadku współwłasności, w sytuacji w której wniosek składa jeden
współwłaściciel zgoda pozostałych współwłaścicieli na termomodernizację budynku,
a w przypadku gdy jeden współwłaściciel składa wniosek w imieniu wszystkich
współwłaścicieli dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych
współwłaścicieli do reprezentowania Inwestora w ramach Programu.
8. Uzyskanie dotacji możliwe jest w przypadku, gdy wnioskodawca (inwestor) jest właścicielem
budynku mieszkalnego jednorodzinnego po termoizolacji lub będącego w trakcie prac
termoizolacyjnych i posiada tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach Gminy Psary
oraz posiada zainstalowane i pracujące w budynku stare nieekologiczne (węglowe) źródło ciepła.

9. Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
1) Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej do wykonania termomodernizacji
budynku mieszkalnego w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie
Gminy Psary”
2)
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termomodernizacji budynków mieszkalnych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025”
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przeprowadzenie termomodernizacji budynku w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie
niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł
energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary”
4) Pełnomocnictwo dotyczące reprezentowania współwłaścicieli budynku podczas
realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła
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