
Podstawowe informacje o projekcie parasolowym 

Gmina  Łączna  zamierza  przystąpić  do  projektu  unijnego  realizowanego  przy
współfinansowaniu  ze  środków  z  Unii  Europejskiej  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Projekty  parasolowe  są  wyodrębnioną  formą  projektów  w  działaniu   3.1
Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wstępne  założenia  zakładają,  że  projekt  polegał  będzie  na  montażu  różnych
rodzajów  instalacji  Odnawialnych  Źródeł  Energii  tj.  instalacji  kolektorów
słonecznych do podgrzewania ciepłej  wody użytkowej,  pomp ciepła i  instalacji
fotowoltaicznych zlokalizowanych  na  obiektach  mieszkalnych  położonych  na
terenie Gminy Łączna.
 
W tego typu projektach Wnioskodawcą/Beneficjentem może być wyłącznie jednostka
samorządu terytorialnego (związki i stowarzyszenia jst).  Odbiorcami ostatecznymi
(użytkownikami  instalacji)  będą  mieszkańcy  danej  gminy.  Energia  wytworzona z
montowanych  instalacji  powinna  być  zużywana  przede  wszystkim  na  potrzeby
własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, czyli zasilać instalacje
w  budynkach  mieszkalnych  i  gospodarczych  użytkowanych  przez  gospodarstwa
domowe. Odbiorcą ostatecznym może być osoba fizyczna.

Terminy

Termin naboru wniosków na  projekty  parasolowe  w ramach Osi  Priorytetowej  3
Efektywna  i  zielona  energia  Działanie  3.1  Wytwarzanie  i  dystrybucja  energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych: 20.04.2017r. – 20.10.2017r. 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2018 rok.

Zasady realizacji projektu parasolowego (OZE)

W tego  typu projektach  beneficjent  (np.  gmina)  przygotowuje,  zleca  i koordynuje
wykonanie  mikroinstalacji  OZE,  z których  korzystać  będą  gospodarstwa domowe
z terenu danej gminy.



Rodzaje instalacji

W  projekcie  parasolowym  mogą  być  instalowane  różnorodne  urządzenia  OZE,
zgodnie z zapisami SZOOP (np. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy
ciepła).

Zagospodarowanie wytworzonej energii elektrycznej

Energia  elektryczna  wytworzona  w mikroinstalacji  powinna  być  zużywana  na
własne potrzeby gospodarstw domowych, a tylko jej  niewykorzystana część może
być wprowadzona do sieci zewnętrznej (np. elektroenergetycznej).

Instytucja Zarządzająca nie ingeruje w zasady odprowadzania energii elektrycznej
do  sieci  dystrybucyjnej  i  rozliczenia  z  tym  związane,  gdyż  powinno  to  być
uregulowane w umowie pomiędzy odbiorcą ostatecznym (użytkownikiem instalacji),
a operatorem sieci dystrybucyjnej (zakładem energetycznym).

Zaleca się, aby gmina uczestniczyła w procedurach podłączenia instalacji, gdyż jest
to element związany z jej odbiorem i uruchomieniem.

Warunki finansowe

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 60 % wydatków kwalifikowanych.

Udział  finansowy  ostatecznych  odbiorców  –  będzie  ustalony  przez  gminę
(beneficjenta projektu).

Warunki wyboru ostatecznych odbiorców

Zgodnie z zapisami SZOOP beneficjent zobowiązany jest do wybrania ostatecznych
odbiorców wsparcia w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze.



Oznacza to, między innymi konieczność opracowania i upublicznienia regulaminu
przyjmowania  zgłoszeń  od  ostatecznych  odbiorców,  w  którym  określić  należy
między innymi:

 zakres  informacji  wymaganych  od  ostatecznych  odbiorców,  formularza
zgłoszeniowego i wymaganych dokumentów,

 wymogi prawne, techniczne i finansowe udziału w projekcie,

 termin przyjmowania zgłoszeń,  który nie  powinien być  krótszy niż  14  dni
kalendarzowych od daty upublicznienia informacji  o możliwości zgłaszania
udziału w projekcie,

 zasady weryfikacji zgłoszeń odbiorców ostatecznych,

 kryteria oceny zgłoszeń i ich wyboru do udziału w projekcie,

 zasady wnoszenia odwołań,

 zasady wyboru zgłoszeń z ewentualnej „listy rezerwowej”.

Należy zapewnić prawidłowe i przejrzyste udokumentowanie wszystkich czynności
związanych  z  wyborem  ostatecznych  odbiorców,  udzielaniem  i  upublicznianiem
informacji  (np.  notatki  i  listy  obecności  ze  spotkań  informacyjnych,  notatki  z
uzgodnień, wydruki ogłoszeń, protokoły weryfikacji zgłoszeń i wyboru ostatecznych
odbiorców itd.).

 Organizacja wdrażania projektu

Beneficjent powinien opisać sposób organizacji pracy związanej z obsługą projektu
oraz system koordynacji i realizacji zadań u ostatecznych odbiorców wsparcia.

Realizacja  i  eksploatacja  instalacji  OZE  musi  w  przypadku  każdego  projektu  i
każdego odbiorcy ostatecznego polegać na następujących podstawowych zasadach:

a.  JST  (lider  projektu)  będzie  właścicielem  wszystkich  instalacji  zakupionych  w
ramach projektu,

b.  instalacje  będą  przekazywane  do  użytkowania  odbiorcom  ostatecznym
nieodpłatnie,



c.  po  upływie  okresu  trwałości  projektu  JST  zdecyduje  o  dalszych  zasadach
eksploatacji  instalacji  przez  użytkowników  (możliwa  jest  sprzedaż  przez  JST
ostatecznym odbiorcom z uwzględnieniem wkładu finansowego wniesionego przez
daną osobę fizyczną, możliwe są każde inne wybrane przez JST zasady przekazania
lub eksploatacji),

d. JST odpowiada za:

 przygotowanie  wniosku  o  dofinansowanie  i  dokumentacji  niezbędnej  do
ubiegania się o dofinansowanie i realizacji projektu (studium wykonalności,
dokumentacja techniczna, itd.),

 realizację projektu, tj. m. in. wyłonienie wykonawcy / dostawcy,

 odbiór robót / instalacji,

 zapłatę  faktur wystawianych przez wykonawcę /  dostawcę (jako właściciel
instalacji jest odbiorcą faktur). W przypadku wniesienia wkładów ze strony
ostatecznych odbiorców JST decyduje o terminie wniesienia tego wkładu. JST
może korzystać z zaliczek środków UE na zapłatę faktur,

 składanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej,

 trwałość projektu.

e.  JST  winien  uregulować  w  umowach  z  ostatecznymi  odbiorcami  (oprócz  ww.
podstawowych kwestii) m. in.:

 prawo  dla  JST  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowy  i  jej
udostępnienia  przez  okres  trwałości  projektu  (dachu,  elewacji,  gruntu,  czy
pomieszczeń),

 wymóg  przyłączenia  instalacji  do  sieci  zewnętrznych  (jeśli  dotyczy  –  w
zależności od rodzaju instalacji OZE),

 odpowiedzialność  za  koszty  serwisu,  przeglądów,  napraw,  obsługi
gwarancyjnej,

 ponoszenie  bieżących  kosztów  i  wykonywanie  czynności  związanych  z
utrzymaniem  instalacji  (np.  dostarczanie  paliwa,  energii,  regulacje,
czyszczenie, praca urządzeń pomiarowych itd.),



 zgłaszanie, dostęp w przypadku awarii,

 ponoszenie wydatków na ubezpieczenie wytworzonego majątku,

 procedury dokumentowania udzielonej pomocy de minimis i monitorowania
jej wysokości,

 obowiązek przeszkolenia w obsłudze instalacji, urządzenia,

 odpowiedzialność  za  zawinione  uszkodzenia,  usterki  lub  utratę  instalacji,
urządzenia,

 zasady  monitorowania  i  obowiązki  w  zakresie  wymiany  informacji  przez
strony,

 zasady wykorzystania danych osobowych,

 zasady wypowiedzenia i rozwiązania umowy,

 sankcje finansowe za nieprzestrzeganie umowy.

 


