
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PN.:  

„Instalacje OZE na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 
(Działanie 3.1 Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii ze Źródeł Odnawialnych realizowanego przez 

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nabór wniosków prowadzony jest przez Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku 

Narodowego w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu 

instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach Działania 3.1: „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze 

źródeł odnawialnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 

2014 - 2020". 

 

2. Umowy mogą być podpisane z osobami chętnymi - właścicielami budynków mieszkalnych, 

zlokalizowanymi na terenie gmin: Kórnik, Puszczykowo, Mosina, Brodnica, Stęszew i mogą 

obejmować następujące zakresy: 

•  Montaż paneli fotowoltaicznych o mocach od 3,18kW do 7,56kW 

3. W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowe projekty powinny zostać zrealizowane przez 

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego najpóźniej do dnia 31 

grudnia 2018 r. 

4. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność 

Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego i przez ten czas zostaną 

użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane 

właścicielom posesji na własność. 

5. Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych netto. 

6. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych (uzyskania dotacji). 

7. Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego dopuszcza możliwość 

wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 

 
8. Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków uzyskać można osobiście w Urzędach 

Gmin i Sołectwach leżących na terenie Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego oraz na stronie www.oze-wlkp.pl 

 

 

 



 

 

II.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW 
 

1. Składanie wniosków związanych z przystąpieniem do projektu odbywać się będzie w terminie do 

3.08.2017 r. w Urzędach Gmin i w Sołectwach. 

2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. 

3. Złożenie kompletnych dokumentów oraz zakwalifikowanie na listę podstawową nie skutkuje 

automatycznym podpisaniem umowy przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu 

Wielkopolskiego Parku Narodowego nie przewiduje realizacji projektu w przypadku nie uzyskania 

dofinansowania. Weryfikowane będą również możliwości techniczne montażu instalacji, które 

mogą wykluczyć niektórych zainteresowanych. 

 
 

III. KTO MOŻE APLIKOWAĆ 
 

Osoby fizyczne, zameldowane lub zamieszkałe na terenie gmin : Kórnik, Puszczykowo, Mosina, 

Brodnica, Stęszew będące właścicielem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu 

wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców. W przypadku 

współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie 

nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia). 

 
 

IV. DOKUMENTY    WYMAGANE    NA    ETAPIE APLIKOWANIA 

O ZAKWALIFIKOWANIE MIESZKAŃCA DO PROJEKTU 
 

      1. Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych 

 Wypełniona i podpisana deklaracja udziału w projekcie - w jednym egzemplarzu; 

 Wypełniona i podpisana ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych do realizacji projektu 

w zakresie zakupu i montażu instalacji paneli fotowoltaicznych - w jednym egzemplarzu. 

 Wykonanie dokumentacji projektowej w cenie 350 zł brutto. 

V.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW 

Mieszkańcy w/w miejscowości mogą aplikować o zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. 

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na takie 

projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW przy energii słonecznej. Dlatego 

też, umowy podpisywane z mieszkańcami będą rozpatrywane według kolejności ich składania 

wniosków, aby łączna moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek 

zostałby odrzucony ze względów formalnych. 

Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności 

rolniczej oraz działalności gospodarczej, - przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa 

domowego. 



 

 

 

PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU DOFINSOWANIA Z 

ŚRODKÓW RPO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 NA 

REALIZACJĘ PROJEKTU  

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu mieszkańcy 

zakwalifikowani do udziału w projekcie (po zweryfikowaniu spełnienia warunków udziału w projekcie 

oraz uwzględnieniu mocy instalacji) w stosownym czasie zostaną poproszeni o wniesienie wkładu 

własnego w kosztach realizacji projektu. Wkład własny uczestnik projektu winien wpłacić w ciągu 30 

dni po otrzymaniu informacji o podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu i wyłonieniu wykonawcy 

projektu, oraz o kwocie wynikającej z oferty złożonej przez wykonawcę. Brak wpłaty w podanym 

terminie i określonej wysokości będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie i 

rozwiązaniem umowy.  

     Wkład własny wynosi: 15% kwoty netto + należny podatek VAT od całej ceny instalacji: 

 • W przypadku wykonania Instalacji w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej do 300 m2 

szacowane wysokości wpłaty Mieszkańca uwzględniają 8-procentowy podatek VAT. 

 • W przypadku wykonania Instalacji w budynku niemieszkalnym lub na wolnostojącej konstrukcji 

wybudowanej na nieruchomości Mieszkańca nieopodal budynku mieszkalnego szacowane wysokości 

wpłaty Mieszkańca uwzględniają 23-procentowy podatek VAT. 

 

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danym projekcie zostaną zapisane na listę 

rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich 

wykluczeniu z udziału w projekcie ze względu na brak wpłaty lub z powodu braku możliwości 

montażu instalacji ze względów technicznych. 

 

Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat.  

 

Przez okres 5 lat do czasu przekazania instalacji uczestnikowi projektu, uczestnik zobowiązany jest do 

ponoszenia kosztów ubezpieczenia instalacji. 

 

 


