
 

 

 
 

 

KRYTERIA REKRUTACJI dla 

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. 
 

 

 

 Ja, niżej podpisany/a/ni 

……………………………………………………………………………..……………………. 
(imię i nazwisko)  

zamieszkały/a w 
………......................................…………...………....….....…..................................................... 

(miejscowość, kod, ulica, nr domu)  

 
Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że wybór uczestników przeprowadzony zostanie  w oparciu o 

jedno kryterium formalne: 

 
Kryterium formalne: 
 

1. Uregulowany stan prawny nieruchomości; 

2. Budynek mieszkalny; 

3. Mieszkańcy budynku są w nim zameldowani na stałe; 

4. Instalacja fotowoltaiczna nie może być montowana na pokryciu dachu z eternitu; 

5. Deklarację, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości.  

W przypadku podpisywania przez inną osobę do deklaracji dołączyć pisemne upoważnienie do 

podpisywania deklaracji, ankiety i oświadczenia w imieniu właściciela/współwłaściciela; 

6. Lokalizacja nieruchomości znajduje się na terenie Gmin wskazanych w Regulaminie 

 
 
Po umieszczeniu na podstawowej liście rankingowej: 
 

1. W wyznaczonym czasie podpisanie ze Stowarzyszeniem umowy udziału w projekcie. 

2. Wpłacenie  wymaganego wkładu własnego w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. 

 
 

 



 

 

Wybór Uczestników projektu przebiegał będzie dwuetapowo: 
 
W pierwszej kolejności złożona deklaracja wraz z załącznikami sprawdzona zostanie pod względem 
poprawności formalnej i kompletności informacji.  
 
Na tej podstawie utworzona zostanie „lista rankingowa” począwszy na podstawie kolejności 
przyjmowania deklaracji. 
 
 
W przypadku Gospodarstwa dotkniętego problemem ubóstwa energetycznego 

Proszę zaznaczyć właściwą opcję: 

a) Posiadane prawo do dodatku mieszkanio  

b)  

c)  

d) Członkowie gospodarstwa domowego (zameldowani) posiadają prawo do świadczenia 

 

e) W gospodarstwie zameldowana jest rodzina wielodzietna (co najmniej 3 dzieci) – zgodnie 

z  

 
UWAGA: Podanie danych niezgodnych w prawdą spowoduje skreślenie z listy rankingowej. 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z 
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 
zamieszczonych powyżej. 
 
 
 
 
 
 
……………….........……….       …………....……………..                       
    (data, miejscowość)                                               (czytelny podpis)  
 
 
 
 
Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie  
ww. danych osobowych dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 z późn. zm.). 
 
 
……………….........……….       …………....……………..                       
    (data, miejscowość)                                                (czytelny podpis)  
 

 


