
Załącznik nr 12 do Regulaminu naboru wniosków i realizacji Projektu 

Zasady naboru uzupełniającego uczestników w ramach projektu 

„Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE dla budynków 

mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Nabór uzupełniający przeprowadza się w sytuacji: 

− rezygnacji Wnioskodawcy umieszczonego na Liście zakwalifikowanych, 

− wykluczenia Wnioskodawcy z Listy zakwalifikowanych, 

− ewentualnych oszczędności w Projekcie, w przypadku dopuszczenia takiej możliwości przez IZ 

RPO WSL 2014-2020. 

2. Liczba miejsc i rodzaj instalacji, o które można się ubiegać w naborze uzupełniającym, 

uzależniona jest liczby miejsc w danej gminie, jakie zwolniły się w wyniku rezygnacji/ 

wykluczenia uczestników z danej gminy. 

3. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane na stronie https://subregion.pl  

i https://oze.subregion.pl. 

4. Dokładny termin składania wniosków o przystąpienie do projektu w ramach naboru 

uzupełniającego, miejsce i forma składania tych wniosków oraz ilość i rodzaj dostępnych  

w naborze instalacji zostaną określone w ogłoszeniu o naborze uzupełniającym. 

5. Wnioskom złożonym w ramach naboru uzupełniającego zostaną nadane numery ewidencyjne, 

o których wnioskodawcy zostaną poinformowani. 

II. WNIOSKODAWCY 

Wnioskodawca w naborze uzupełniającym musi spełniać wymagania określone w części III Regulaminu 

III. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU 

1. Wniosek o przystąpienie do projektu składa się z: 

− wniosku o przyznanie grantu w ramach naboru uzupełniającego (wzór – Załącznik nr 13 do 

Regulaminu), 

− karty weryfikacji technicznej zgodnej z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu, 

− klauzuli informacyjnej RODO, 

https://subregion.pl/


− upoważnienia do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli (jeżeli dotyczy) lub 

użytkowników wieczystych, 

− pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),  

− kserokopii Karty Dużej Rodziny przyznanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  

o Karcie Dużej Rodziny (Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.) (jeżeli dotyczy), 

− kserokopii postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej (jeżeli dotyczy), 

− Oświadczenia o wymianie pokrycia dachowego w postaci materiału zawierającego azbest 

(jeżeli dotyczy). 

2. Wszystkie dokumenty muszą być czytelnie wypełnione (wszystkie pola), podpisane przez 

właściciela/współwłaściciela lub użytkownika wieczystego. 

3. Koszty związane z pozyskaniem załączników pokrywa Wnioskodawca. W przypadku 

niezakwalifikowania się do Projektu, wycofania się Grantodawcy z Projektu lub z innych 

przyczyn niezależnych od Grantodawcy, koszty nie podlegają zwrotowi. 

IV. INFORMACJE FINANSOWE 

Wysokość grantu i pozostałe informacje finansowe zawiera punkt V Regulaminu 

V. PROCEDURA WYBORU GRANTOBIORCÓW 

1. Po zebraniu wszystkich wniosków o przyznanie grantu przeprowadzona zostanie ostateczna 

weryfikacja formalno–prawna, merytoryczna oraz techniczna, w efekcie których utworzona 

zostanie „Lista zakwalifikowanych w ramach naboru uzupełniającego” i „Lista uzupełniająca”. 

2. O kolejności na obu listach będzie decydował wynik punktowy ustalony w oparciu o kryteria 

zdefiniowane w punkcie VI. 

3. Lista zakwalifikowanych w ramach naboru uzupełniającego oraz Lista uzupełniająca zostaną 

sporządzone z podziałem na Gminy uczestniczące w projekcie. 

4. Grantodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Wnioskodawcy do przedłożenia rachunków 

stanowiących podstawę określenia wielkości zużycia energii elektrycznej. 

5. W ramach procedury wyboru nie przewidziano procedury odwoławczej. 

6. Lista zakwalifikowanych Wnioskodawców oraz Lista uzupełniająca zostaną umieszczone na 

stronie internetowej https://subregion.pl i https://oze.subregion.pl. 

7. Wnioskodawcy z Listy uzupełniającej mogą wziąć udział w Projekcie w przypadku: 

a) rezygnacji Wnioskodawcy umieszczonego na Liście zakwalifikowanych, 

b) wykluczenia Wnioskodawcy z Listy zakwalifikowanych, 

c) ewentualnych oszczędności w Projekcie, w przypadku dopuszczenia takiej możliwości przez IZ 

RPO WSL 2014-2020 

https://subregion.pl/
https://oze.subregion.pl/


8. Wybór Wnioskodawcy z Listy uzupełniającej na Listę zakwalifikowanych będzie dokonywany z 

uwzględnieniem typu, mocy instalacji zastępowanej oraz lokalizacji inwestycji. 

9. Wnioskodawca do dnia podpisania Umowy powierzenia grantu ma możliwość wycofania 

Wniosku poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Projekcie.  

VI. KRYTERIA WYBORU WNIOSKÓW 

Podział Wnioskodawców na Listę zakwalifikowanych i Listę uzupełniającą przeprowadzony zostanie w 

następujących etapach: 

I. formalno-prawnym, 

II. technicznym, 

III. merytoryczno-punktowym. 

Kryteria formalno-prawne - dopuszczające: 

Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki: 

1) Zgodnie z Wnioskiem o przyznanie grantu, Wnioskodawcą jest osoba/-y fizyczna/-e będąca 

właścicielem/ współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na 

terenie Gmin uczestniczących w projekcie* zlokalizowanych na terenie Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego, na której zamontowana będzie instalacja odnawialnego 

źródła energii. 

2) Wymagany Wniosek o przyznanie grantu wraz z załącznikami podpisany jest przez 

właściciela/współwłaściciela(i), użytkownika wieczystego lub ustanowionego pełnomocnika. 

W przypadku ustanowienia pełnomocnika wymagane jest dołączenie pisemnego 

pełnomocnictwa. 

3) Nie dopuszcza się ubiegania o grant na kocioł na pelet w przypadku, gdy obecnym źródłem 

ogrzewania budynku jest kocioł gazowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne lub ciepło 

sieciowe. 

4) Nie dopuszcza się możliwości ubiegania się o typ instalacji, który jest już zainstalowany w 

budynku mieszkalnym, np. jeżeli mieszkaniec korzysta już z fotowoltaiki, nie może ubiegać się 

w ramach niniejszego naboru o zakup kolejnej instalacji fotowoltaicznej. Może natomiast 

ubiegać się o pozostałe typy instalacji OZE dopuszczone w naborze. 

5) Nie dopuszcza się możliwości ubiegania o grant na typ instalacji, na który Grantobiorca 

otrzymał już dofinansowanie w poprzednim naborze do projektu „Łączymy z energią” – montaż 

instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na ternie Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego.   



6) Wnioskodawca oświadcza, że na dzień złożenia wniosku o przyznanie grantu budynek, na który 

ubiega się o grant został oddany do użytkowania. 

Kryteria techniczne: 

1. Wraz z wnioskiem o przyznanie grantu Wnioskodawca dostarcza dokument potwierdzający 

weryfikację techniczną budynku, gdzie zamontowana zostanie instalacja OZE. Weryfikacja 

techniczna musi być przeprowadzona przez podmiot/ osoby do tego upoważnione, które 

posiadają następujące uprawnienia: 

− ważny certyfikat instalatora OZE (osoba legitymująca się uprawnieniami musi być wpisana do 

„Rejestru certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników (OZE)”. 

Rejestr znajduje się na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego) lub 

− Uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w zakresie dozoru i eksploatacji 

(dotyczy tylko instalacji fotowoltaicznych)  

2. Koszt przeprowadzenia weryfikacji technicznej ponoszony jest w całości przez Wnioskodawcę. 

Wzór karty weryfikacji technicznej zamieszczono w Załączniku nr 5.  

Kryteria merytoryczne - punktowe: 

I. Kryterium społeczno–ekonomiczne: 

- w przypadku spełnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków społeczno–

ekonomicznych, Wnioskodawca otrzymuje 1 pkt,  

- w przypadku niespełnienia żadnego z poniższych warunków społeczno–ekonomicznych, 

Wnioskodawca otrzymuje 0 pkt. 

1) Gospodarstwa domowe, których członkowie posiadają kartę dużej rodziny na podstawie ustawy 

z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2017 r.  poz. 1832 z późn. zm.). 

2) Gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny zastępcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z 

późn. zm.). 

Na potwierdzenie spełniania któregoś z w/w kryteriów społeczno–ekonomicznych, Wnioskodawca 

zobowiązany jest dostarczyć przynajmniej jeden z poniższych dokumentów (kserokopię, a oryginał do 

wglądu): 

1) Dla gospodarstw domowych posiadających – kartę dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 

grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2017 poz. 1832 z późn. zm.).   



2) Dla gospodarstw domowych, w których skład wchodzi rodzina zastępcza – postanowienie sądu o 

ustanowieniu rodziny zastępczej. 

II. Kryterium technologii: 

1) Posiadane źródło ciepła. 

- Wnioskodawca do celów grzewczych w budynku objętym Projektem wykorzystuje kocioł 

węglowy z podajnikiem 5 klasy (norma PN-EN 303-5:2012) lub zgodny z Dyrektywą w sprawie 

Ecodesign, pompę ciepła*, kocioł gazowy*, kocioł na pelet, ogrzewanie elektryczne* lub 

korzysta z ciepła sieciowego* i nie wnioskuje o wymianę tego źródła ciepła w ramach Projektu 

- 1 pkt 

- W pozostałych przypadkach Wnioskodawca otrzymuje 0 pkt  

*nie dopuszcza się ubiegania o grant na kocioł na pelet w przypadku, gdy obecnym źródłem ogrzewania 

budynku jest kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne lub ciepło sieciowe 

III. Kryterium nieruchomości: 

- Wnioskodawca mieszka pod tym samym adresem, gdzie ma być wykonany montaż instalacji 

odnawialnego źródła energii (kryterium weryfikowane na podstawie zapisów Wniosku o 

przyznanie grantu) – 1 pkt. 

IV. Kryterium rozstrzygające (w przypadku takiej samej liczby punktów) - zużycie energii 

elektrycznej: 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, średnioroczne zużycie energii elektrycznej w 

gospodarstwie będzie traktowane jako kryterium rozstrzygające przyjmując, iż gospodarstwo domowe 

z większym zużyciem energii znajduje się wyżej na liście niż gospodarstwo o niższym zużyciu energii. 

Wartość zużycia energii elektrycznej jest określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na 

podstawie udokumentowanego rozliczenia zużycia energii  elektrycznej z Zakładu Energetycznego z 

minimum 90 dni w przeliczeniu na 1 rok. Do wyliczenia zużycia energii nie mogą służyć faktury lub 

zestawiania zużycia z zakładu energetycznego starsze niż 2 lata od daty złożenia wniosku. Dla nowych 

budynków, które nie są jeszcze użytkowane, zostanie przyjęta zerowa wartość zużycia. 

Po przeprowadzeniu weryfikacji formalno-prawnej, technicznej i merytoryczno-punktowej utworzona 

zostanie „Lista zakwalifikowanych” i „Lista uzupełniająca”. 

O kolejności na liście decydować będzie łączna liczba uzyskanych punktów. 



„Lista zakwalifikowanych” – złożona zostanie z Wnioskodawców, którzy przeszli pozytywnie 

weryfikację formalno-prawną oraz techniczną i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji 

merytoryczno–punktowej. 

Osoby umieszczone na liście zakwalifikowanych uszeregowane zostaną w kolejności malejącej licząc 

od największej liczby przyznanych punktów. 

„Lista uzupełniająca” złożona będzie z Wnioskodawców, którzy ze względu na przyznaną liczbę 

punktów nie zmieścili się na Liście zakwalifikowanych. 

W terminie do 30 października 2020 r. na stronie internetowej www.subregion.pl oraz oze.subregion.pl 

umieszczona zostanie „Lista zakwalifikowanych” zawierająca: 

1) Nr ewidencyjny Wnioskodawcy,  

2) Przyznaną liczbę punktów. 

W tym samym czasie opublikowana zostanie „Lista uzupełniająca”. 

 

http://www.subregion.pl/

