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Projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza 

Wisłoki – Projekt 3.3.1” 

REGULAMIN OGÓLNY PROJEKTU PN. 

"Poprawa jakości powietrza poprzez 

wymianę źródeł ciepła w domach 

prywatnych na terenie gmin należących do 

Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 

3.3.1"  
 
1. Celem Projektu jest obniżenie emisyjności pyłów na terenie Województwa podkarpackiego 
poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na 
instalacje niskoemisyjne uwzględniające: 

a) Kotły gazowe (również na gaz płynny), 
b) Kotły na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, 
c) Budowę lub rozbudowę przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych 

oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU). 

2. Projekt będzie realizowany w formule partnerskiego projektu parasolowego, gdzie rolę 

lidera i koordynatora projektu będzie pełnił Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, prowadzący 

przedsięwzięcie w ścisłej współpracy z Gminami uczestniczącymi w projekcie. 

3. Jako Gminy uczestniczące w projekcie określone zostają następujące gminy z terenu 

objętego działaniem Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: 

a) Gmina Chorkówka 
b) Miasto Dębica 
c) Gmina Dębica 
d) Miasto Jasło 
e) Gmina Jasło 
f) Gmina Jedlicze 
g) Gmina Pilzno 
h) Gmina Żyraków 

4.  Projekt wejdzie w fazę realizacji jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w 

ramach Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła, 

Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III Osi priorytetowej Czysta Energia, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 i podpisania umowy z 

Zarządem Województwa Podkarpackiego. 

5. Beneficjentami ostatecznymi projektu, a jednocześnie Wnioskodawcami uprawnionymi do 

składania Deklaracji uczestnictwa w projekcie w ramach projektu, zwani dalej 

Wnioskodawcami, są osoby fizyczne zamieszkałe w budynkach mieszkalnych 
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jednorodzinnych, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Gmin 

uczestniczących w projekcie.  

6. Dostępne dla danej gminy technologie, wymagane dokumenty oraz warunki realizacji 

projektu na terenie każdej z Gmin uczestniczących w projekcie zostały określone 

w Regulaminach szczegółowych przygotowanych dla każdej z Gmin uczestniczących 

w projekcie. 

a) Gmina Chorkówka 
b) Miasto Dębica 
c) Gmina Dębica 
d) Miasto Jasło 
e) Gmina Jasło 
f) Gmina Jedlicze 
g) Gmina Pilzno 
h) Gmina Żyraków 

7. Wnioskodawcy są uprawnieni do składania Deklaracji uczestnictwa w projekcie wyłącznie 

na warunkach określonych w Regulaminie szczegółowym właściwym dla Gminy na terenie 

której znajduje się budynek objęty Deklaracją uczestnictwa w projekcie. 

8. Nabór Deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami prowadzony będzie na 

zasadach określonych w Regulaminach szczegółowych poszczególnych gmin 

uczestniczących w projekcie. 

9. W terminie do 30 września 2018 roku opublikowana zostanie Lista zakwalifikowanych. 

Będzie to lista obejmująca Wnioskodawców, którzy znaleźli się najwyżej na liście 

rankingowej sporządzonej na podstawie kryteriów formalno-prawnych, technicznych i 

merytoryczno-punktowych określonych w Regulaminach szczegółowych, z podziałem na 

poszczególne Gminy uczestniczące w projekcie. Lista zostanie umieszczona na stronie 

internetowej www.wisloka.pl oraz na stronach właściwych Gmin uczestniczących w Projekcie 

uwzględniając nazwę gminy i numer ewidencyjny.  
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