
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Załącznik
do Zarządzenia Nr 37.2017
Wójta Gminy Lelów
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Regulamin wyboru beneficjentów projektu pn.:
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Lelów poprzez budowę kolektorów

słonecznych”, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii — RIT Północny

1.1. Losowanie beneficjentów projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy
Lelów poprzez budowę kolektorów słonecznych”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 4.1.2
Odnawialne źródła energii — RIT Północny, zwanych dalej Beneficjantami przeprowadza
Komisja w składzie 5 osobowym, w skład której wchodzi 2 pracowników Urzędu Gminy
Lelów, oraz 3 osoby, które pierwsze zgłosiły się z obecnych na losowaniu.
2. O terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia losowania powiadamia się osoby, które
zgłosiły zamiar uczestnictwa za pomocą dostępnych środków — SMS, poczta
e-mail, zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.lelow.pl oraz na tablicy
ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18, co najmniej na 2 dni
przed data losowania.

2.1. Losowania beneficjentów odbywa się, spośród zgłoszonych kandydatów,
2. Sporządza się alfabetyczną listę osób zgłoszonych w terminie podanym w ogłoszeniu
o naborze kandydatów na beneficjentów, czyli do 10 marca 2017 r.
3. Nazwiska kandydatów oznacza się kolejnymi numerami.
4. Lista, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać imię i nazwisko kandydata oraz adres
nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny gdzie planowane jest
przeprowadzenie robót budowlanych zmierzających do montażu kolektorów słonecznych.
5. Numery oznaczające nazwiska poszczególnych kandydatów umieszcza się na kartach
ostemplowanych pieczęcią Urzędu Gminy Lelów, które wkłada się do oddzielnych
nieprzezroczystych pojemników.

3. Losowanie przeprowadza się w następujący sposób:
1) po umieszczeniu pojemników z kartami, o których mowa w 2 ust 5,
w przezroczystej urnie, wyciąga się kolejno wszystkie pojemniki zawierających dane
kandydatów, nadając im kolejno wylosowane numery.
2) przeprowadzający losowanie odczytuje i okazuje numery wylosowanych kart;

4. Z wylosowanych list kandydatów sporządza się listę podstawowa zawierającą kolejno
wylosowanych kandydatów oznaczonych numerami od 1 do 199,
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5. Po przeprowadzeniu losowania w sposób przewidziany w 3 Komisja
w analogiczny sposób tworzy listę rezerwową kandydatów, którzy złożyli deklaracje
uczestnictwa w programie po wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem, że kandydaci ci
będą oznaczeni nr od 200 do 209.

6. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, który zawiera:
1) datę, godzinę i miejsce przeprowadzenia losowania;
2) imiona, nazwiska i adresy zamieszkania kolejno wylosowanych kandydatów,
3) podpisy członków Komisji.

7. Organizator poda do publicznej wiadomości listy, o których mowa w 4 i 5 zawierające
adresy kolejno wylosowanych obiektów.

8. Lista beneficjentów do wniosku o dofinansowanie projektu będzie ustalona
w oparciu o ustalony szacunkowy koszt wykonania instalacji, których wartość projektu będzie
się mieściła w kwocie dofinasowania dol 000 00000zł.

9. Umieszczenie danych uczestnika na liście beneficjentów nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem go do etapu właściwego, związanego z montażem instalacji. Beneficjent
zostaje zakwalifikowany do etapu właściwego z chwilą otrzymania pozytywnej oceny
przeprowadzonego audytu energetycznego, podpisania umowy z Gminą Lelów oraz
uregulowaniem należności wynikających z zawartej umowy.

10. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście beneficjentów na etapie realizacji
projektu, do udziału kwalifikowane będą kolejne osoby z listy podstawowej a po jej
wyczerpaniu z listy rezerwowej wg kolejności losowania z dobranym TOŻSAMYM zestawem
instalacji kolektorów słonecznych (zamiana 1 do 1).

11. Warunkiem realizacji projektu jest otrzymanie przez Gminę Lelów, dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

12. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z. realizacji projektu objętego
Regulaminem w całości bądź w części, zmniejszenia jego zakresu, za co beneficjentowi nie
przysługuje odszkodowanie ani jakiekolwiek roszczenie wobec Gminy Lelów.

nda
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