Załącznik nr 1
do Procedury realizacji Projektu grantowego

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW
w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie
udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin
Kłodzki, Szczytna”
Spośród Mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie, którzy w terminie
złożyli prawidłowo wypełnione deklaracje udziału w Projekcie, Zespół zadaniowy
wyłoni grupę docelową ostatecznych odbiorców Projektu w oparciu o następujące
kryteria wyboru:

KRYTERIA DOSTĘPU (obligatoryjne)
(Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Niespełnienie kryterium oznacza brak możliwości udziału w projekcie).

1. Uregulowany stan prawny nieruchomości.
2. Budynek mieszkalny zamieszkany lub budynek, który będzie oddany do
użytkowania do 31 grudnia 2018 roku.
3. Osoby zamieszkałe/prowadzące działalność gospodarczą na obszarze objętym
partnerstwem, teren Gmin: Bardo, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok.
4. Osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z
istniejącym budynkiem, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach
projektu) położoną na obszarze objętym partnerstwem.
5. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:
5.1. własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;
5.2. współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty
zgłoszeniowe. Sytuacja ta dotyczy również małżeństw nie posiadających
udokumentowanej rozdzielności majątkowej;
5.3. inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością – pod
warunkiem, że obejmuje co najmniej okres trwałości projektu (min. do
31.12.2023 r.) dokumenty zgłoszeniowe podpisują wszystkie osoby
wskazane w dokumencie, jako posiadające na jego podstawie prawo do
dysponowania nieruchomością;
6. Osoby nie posiadające jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec
Gmin: Bardo, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok z tytułu należności
podatkowych, opłat za wodę, ścieki, wywóz śmieci itp. (na dzień składania
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dokumentów zgłoszeniowych). Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób
posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu.
7. Posiadanie audytu energetycznego przy instalacjach pomp powietrza c.o., pomp
gruntowych c.o. oraz instalacji kotła na biomasę.
Wymaganym kryterium uczestnictwa w Projekcie będzie wynik weryfikacji technicznej,
który jest ostateczny.
Wybór Uczestników Projektu przebiegał będzie dwuetapowo:
W pierwszej kolejności deklaracja udziału wraz z załącznikami zostanie sprawdzony
pod względem poprawności formalnej i kompletności informacji.
Każdy Uczestnik Projektu, który uzyska pozytywną ocenę formalną, zostanie wpisany na
„listę podstawową” według kolejności wpłynięcia do Urzędu Miasta i Gminy Bardo, aż do
wyczerpania alokacji
Wysokość alokacji i ilość planowanych instalacji w ramach listy podstawowej została
określona na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie do DIP i wynosi:
 środki przeznaczone na granty w Gminie Bardo 4 652 290,00 zł
BARDO
Instalacja fotowoltaiczna [kW]
Instalacja solarna
Pompa powietrzna c.o. + c.w.u.

Liczba instalacji

Liczba paneli/płyt

Moc [kW]

129
68

1914
205

516,78
348,5

7

115

Pompa gruntowa c.o. + c.w.u.

3

30

Pompa c.w.u.

21

67,2

Kocioł na biomasę (Pellet)

9

212

Razem

237

1289,48

Dodatkowo zastrzega się, że ze względów organizacyjnych w przypadku dużego
zainteresowania, gdy liczba wolnych miejsc zostanie wyczerpana o zakwalifikowaniu się
do projektu decydować będzie kolejność złożenia kompletu dokumentów w
wymaganym miejscu i terminie oraz pozytywna opinia.
Wszystkie pozostałe Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalna zostaną ujęte na
„liście rezerwowej”.
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