
 
   

  
Załącznik nr 2 do Regulaminu 

przyjmowania deklaracji  

  

Kryteria wyboru uczestników Projektu 

pn. „Fotowoltaika dla mieszkańców Gmin Staropolskiego Związku Gmin i Miast” 

  

Spośród mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie, którzy w terminie złożyli 

prawidłowo wypełnione deklaracje przystąpienia do Projektu, Zespół zadaniowy wyłoni 

grupę docelową ostatecznych odbiorców Projektu w oparciu o następujące kryteria wyboru:  

  

I. Kryteria formalno – prawne  

  

1. Nieruchomość zgłoszona do Projektu zlokalizowana jest na terenie Gmin SZGiM.  

2. Uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być Instalacja  tj. 

posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością jako właściciel, współwłaściciel lub 

użytkownik wieczysty co najmniej do dnia 31 grudnia 2024 roku.  

3. Uczestnik Projektu spełnia warunki określone w rozdziale III Regulaminu  

4. Brak jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymaganych zobowiązań finansowych 

mieszkańca wobec Urzędów Gmin SZGiM.  

5. Deklaracja i inne dokumenty podpisane przez właściciela lub współwłaściciela 

nieruchomości. W przypadku nieobecności właściciela lub współwłaściciela należy do 

Deklaracji dołączyć pisemne upoważnienie do podpisywania Deklaracji wraz  z 

załącznikami w imieniu właściciela/współwłaściciela.   

  

Ocena spełnienia wyżej wymienionych kryteriów nastąpi na podstawie informacji zapisanych 

w Deklaracji mieszkańca oraz informacji własnych Urzędu.  

  

II. Kryteria ekologiczne  
  

1. Wybrany rodzaj instalacji OZE: 

a) kolektory słoneczne – 5 pkt  

b) Instalacja fotowoltaiczna – 4 pkt  

 

2. Wielkość instalacji OZE (kolektory słoneczne): 

a)    2 płyty, zbiornik 250 l – 3 pkt. 

b)    3 płyty, zbiornik 300 l – 1 pkt. 

 

3.     Moc instalacji OZE (instalacja fotowoltaiczna): 

a)    2,16 kWp – 3 pkt. 

b)    3,24 kWp – 1 pkt. 

 

4. Stan budynku na dzień składania Deklaracji:  

a) Budynek zasiedlony tj. właściciel budynku jest w nim zameldowany – 2 pkt  

b) Budynek w trakcie budowy – 0 pkt  

 

5.    Pokrycie dachu na dzień składania Deklaracji: 

a) Dach nie pokryty eternitem – 2 pkt 

b) Dach pokryty eternitem – 0 pkt 



 
III. Kryterium dotyczące gospodarstwa  dotkniętego problemem ubóstwa energetycznego  

  

W kryterium można uzyskać 20 pkt. za spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:  

  

1. Zameldowani członkowie gospodarstwa domowego posiadają prawo do dodatku 

mieszkaniowego lub energetycznego,  

2. Zameldowani członkowie gospodarstwa domowego otrzymali w ciągu 12 miesięcy 

poprzedzających złożenie Deklaracji o objęcie Projektem 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 mogą być weryfikowane również na tym etapie.  

 

                       Wybór Uczestników Projektu przebiegał będzie dwuetapowo:  

W pierwszej kolejności złożona Deklaracja wraz z załącznikami zostanie sprawdzona pod 

względem poprawności formalnej i kompletności informacji.   

Każdemu Uczestnikowi Projektu, który uzyska pozytywną ocenę formalną, przypisane zostaną 

punkty wg. opisanych wyżej kryteriów. Na tej podstawie utworzona zostanie „lista 

podstawowa” począwszy od największej liczby punktów, aż do wyczerpania wolnych miejsc. 

Ilość miejsc dostępnych w ramach listy podstawowej zostanie określona na podstawie 

wysokości planowanych dotacji. 

W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc zostanie wyczerpana, a występować będą osoby z 

taką samą liczbą punktów, wówczas wśród tej grupy osób przeprowadzone zostanie 

losowanie,  które wyłoni osoby zakwalifikowane na listę podstawową. Wszystkie pozostałe 

Deklaracje, które pozytywnie przejdą ocenę formalna zostaną ujęte na liście rezerwowej.  


