
 

 
REGULAMIN 

naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pn. 
„Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych” 

planowanego      do    realizacji      przez  Miasto      Jasło 
w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Nabór wniosków o udział w projekcie prowadzony jest przez Miasto Jasło w celu 

uzupełnienia listy beneficjentów końcowych, użytkowników instalacji z zakresu 
odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach konkursu przeprowadzonego w 2016 r. 

2. Realizacja projektu planowana jest w latach 2022 i 2023. 
3. Wnioski mieszkańców – właścicieli/wieczystych użytkowników budynków 

mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Jasła przyjmowane będą 
w następującym zakresie: 

a) zakup i montaż kolektorów słonecznych, 
b) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, 
c) zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę. 

Zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę (pellet) możliwy będzie wyłącznie 
w przypadku wymiany dotychczasowego źródła  ciepła np. z kotłów opalanych 
węglem, kotłów olejowych. 

4. Dopuszcza się możliwość składania więcej niż jednego wniosku w przypadku 
ubiegania się przez mieszkańca o montaż różnych typów OZE wymienionych powyżej. 
Każdy typ instalacji OZE wymaga jednak zgłoszenia odrębnego wniosku i podlegać 
będzie odrębnej weryfikacji przez Miasto Jasło. 

5. W ramach ogłoszonego naboru nie dopuszcza się finansowania działań rozpoczętych 
przez mieszkańca w zakresie zakupu i/ lub montażu danego typu OZE przed 
uzyskaniem dofinansowania. 

6. Zakup i montaż instalacji mieszkańca będzie współfinansowany ze środków REACT-
EU. Wysokość dofinansowania na zakup i montaż instalacji wyniesie do 70% kosztów 
kwalifikowanych. W przypadku montażu na budynku mieszkalnym instalacji 
kolektorów słonecznych podatek VAT wyniesie 8%, natomiast w przypadku innej 
lokalizacji tj. na gruncie lub budynku gospodarczym podatek VAT wyniesie 23%. 
W instalacji fotowoltaicznej podatek VAT wyniesie 8% bez względu na lokalizację. 

7. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, poziom dofinansowania będzie zgodny 
z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

8. Zamontowane urządzenia i instalacje przez okres 5 lat od zakończenia projektu 
stanowić będą własność Miasta Jasła i przez ten czas zostaną użyczone do 
bezpłatnego użytkowania właścicielom/współwłaścicielom/użytkownikom 
wieczystym nieruchomości. Po pięciu latach zostaną przekazane zgodnie z trybem 
i przepisami prawa właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości na 
własność. 



9. Miasto Jasło dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie 
naboru wniosków. 

10. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać 
pod numerami telefonów 13 44 86 348, 13 44 86 373, 13 44 86 349 w godzinach 
pracy Urzędu. 

11. Wniosek niekompletny lub złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia, o czym 
tut. Urząd nie będzie informował. 

12. Szacunkowy (na rok 2016) koszt instalacji w tym urządzenie, montaż i przygotowanie 
dokumentacji technicznej wynosi: 
a) dla kolektorów słonecznych: 

• dla   instalacji   2  panelowej  z  zasobnikiem  250  l – około  8 000  zł  netto, 
• dla  instalacji  2  panelowej z zasobnikiem 300  l – około 9 000 zł netto, 
• dla instalacji 3 panelowej z zasobnikiem 400 l (możliwość podłączenia dwóch 

zasobników szeregowo o łącznej poj. 400 l np. 2x200 l) – około 11 000 zł 
netto. 

b) dla instalacji fotowoltaicznej: 
• mocy 2 kW  –  około 13  000  zł  netto, 
• o  mocy 2,5 kW – około 14  000  zł netto, 
• o  mocy 3 kW  –  około 15 000  zł  netto. 

c) dla kotłów na biomasę (pellet): około 15 000 zł  netto  (moc  kotła  do  25  kW). 
 

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW 
Nabór wniosków od mieszkańców prowadzony będzie w terminie od 7 marca 2022 r. od 
godz. 7.30 do 18 marca 2022 r. do godz. 14.00 w Urzędzie  Miasta  w Jaśle,  ul.  Rynek  12,  
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta w Jaśle (parter) lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (skan lub zdjęcie podpisanego wniosku) na adres e-mail: urzad@um.jaslo.pl .  

III. KTO MOŻE APLIKOWAĆ 
Osoby fizyczne będące właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości/budynku 
mieszkalnego położonego na terenie Miasta Jasła, gdzie efekty realizacji projektu 
wykorzystywane będą wyłącznie na własne potrzeby gospodarstwa domowego. 
W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą złożyć czytelny 
podpis na wniosku. 

IV. DOKUMENTY  WYMAGANE  NA  ETAPIE  APLIKOWANIA  O  ZAKWALIFIKOWANIE  
MIESZKAŃCA  DO   PROJEKTU 
1. Kompletny wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji kolektorów 

słonecznych /instalacji fotowoltaicznych/kotłów na biomasę (pellet). (załączniki 
do regulaminu). Wszystkie dokumenty należy czytelnie wypełnić (wszystkie pola) 
i podpisać przez właściciela/wszystkich współwłaścicieli lub użytkownika 
wieczystego. 

2. Wnioski można składać w dwóch formach: 
 papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 

(parter) 
 elektronicznej (skan lub zdjęcie podpisanego wniosku) na adres e-mail: 

urzad@um.jaslo.pl, w tytule e-maila „OZE”. 
3. W przypadku wnioskowania o więcej niż jeden rodzaj instalacji OZE w ramach 

projektu, należy złożyć odrębne wnioski, odpowiednio dla rodzaju instalacji. 

mailto:urzad@um.jaslo.pl


4. Ostateczny termin  składania  wniosków  upływa w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 
14.00. 

V. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WSZYSTKICH  INSTALACJI 
1. Mieszkańcy Miasta Jasła mogą aplikować zarówno o zakup i montaż instalacji 

fotowoltaicznych, kotłów na biomasę (pellet) jak i kolektorów słonecznych. 
Należy jednak wziąć pod uwagę możliwości techniczne, w tym m.in. jakość i stan 
instalacji wewnętrznych, powierzchnię budynku nieruchomości umożliwiającą 
prawidłowy montaż urządzenia. Informujemy, że instalacja fotowoltaiczna może 
być zamontowana wyłącznie w budynkach mieszkalnych, ze sprawną 
i zapewniającą bezpieczne użytkowanie instalacją elektryczną. Ponadto, 
instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 3 kW zajmuje powierzchnię ok. 22 m² 
dachu budynku mieszkalnego lub terenu działki. 
Do montażu kotłów na biomasę (pellet) mogą zostać zakwalifikowane jedynie te 
budynki mieszkalne, które posiadają odrębne pomieszczenie w budynku 
z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na kotłownię, o wysokości min. 2,2 m z wolną 
powierzchnią ok. 5 m². W ramach projektu mogą zostać zamontowane kotły 
dedykowane tylko do spalania biomasy – pelletu (bez możliwości montażu 
drugiego rusztu do wykorzystania na spalanie paliw konwencjonalnych, w tym 
węgla). 
Zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę (pellet) możliwy będzie wyłącznie 
w przypadku wymiany źródła  ciepła np. z kotłów opalanych węglem, kotłów 
olejowych. 
W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014‐2020 istnieje 
możliwość ubiegania się o dofinansowanie na te projekty, w których łączna 
moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW przy energii słonecznej oraz 5 MW 
przy energii biomasy. Dlatego też wnioski mieszkańców będą rozpatrywane 
w oparciu o kryteria punktowe, a następnie według kolejności ich składania 
tak, aby łączna moc wszystkich instalacji (kolektorów słonecznych, instalacji 
fotowoltaicznych i kotłów na biomasę ‐ pellet) nie przekroczyła wartości 
granicznych, gdyż wtedy wniosek o dofinansowanie zostałby odrzucony ze 
względów formalnych. 

2. W przypadku osiągnięcia zakładanych wartości granicznych, pozostałe wnioski 
mieszkańców  zostaną  umieszczone  na  liście  rezerwowej. 

3. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do 
prowadzenia działalności gospodarczej – przeznaczone są wyłącznie na własne 
potrzeby gospodarstwa domowego. 

4. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty 
eternitem. W przypadku pokrycia eternitem istnieje możliwość wykonania 
instalacji przy fasadzie budynku lub na gruncie. 

 
VI. PROCEDURA WYBORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW (KWALIFIKACJI DO 

PROJEKTU) 
1. W celu uzyskania efektów ekologicznych określonych we wniosku o dofinansowanie 

stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie wprowadza się następujące 
kryteria punktowe wyboru wniosków złożonych przez mieszkańców. 

 
Kryterium   i   sposób  ogrzewania  budynku  (dla  instalacji  kotła  na  biomasę ‐ pellet) 

1) Węglowe – 10 pkt 



2) Inne – 0 pkt 
 
Kryterium II – sposób ogrzewania ciepłej wody użytkowej – c.w.u. (dla kolektorów 
słonecznych oraz instalacji  fotowoltaicznych) 

1) Węglowe – 10 pkt 
2) Inne – 0 pkt 

 
Kryterium III – instalacja OZE 

1) W budynku jest instalacja OZE (jakikolwiek typ) – 0 pkt 
2) W budynku nie ma instalacji OZE – 10 pkt 

 
Kryterium IV – wielkość projektowanej instalacji (max liczba punktów ‐ 10 pkt): 
Kryterium będzie rozpatrywane odrębnie dla każdego rodzaju wnioskowanej instalacji OZE. 
Liczba pkt wyliczana będzie wg wzoru: 
P = Mmin / Mw * 10  
 
Gdzie: 
P – liczba przyznanych punktów 
Mmin – instalacja o najniższej mocy spośród złożonych wniosków  
Mw – moc instalacji wnioskowanej przez mieszkańca 
 
Kryterium V – gospodarstwa dotknięte problemem ubóstwa energetycznego: 
W kryterium można uzyskać 5 pkt za spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków: 

1) posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego, 
2) otrzymanie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku 

o dofinansowanie pomocy rzeczowej w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup, 
3) zameldowanie w gospodarstwie domowym co najmniej jednej osoby 

z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
4) posiadanie przez zameldowanych członków gospodarstwa domowego prawa do 

świadczenia rodzinnego, 
5) zameldowanie w gospodarstwie rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci) – 

zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, 
6) zameldowanie w gospodarstwie rodziny zastępczej. 

2. Powyższe kryteria muszą pozostać spełnione również w trakcie realizacji instalacji 
i będą  weryfikowane  również  na  tym  etapie. 

3. Zweryfikowane według wyżej wymienionych kryteriów wnioski zostaną 
uszeregowane zgodnie z przyznaną punktacją ‐ od najwyższej liczby punktów do 
najniższej. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w wyniku 
przeprowadzonej weryfikacji, o kolejności umieszczenia na liście podstawowej 
decydować będzie data wpływu wniosku mieszkańca do Urzędu. 

4. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji zostanie utworzona lista podstawowa 
mieszkańców zakwalifikowanych do projektu Miasta Jasła oraz lista rezerwowa. Lista 
podstawowa i lista rezerwowa będzie oddzielne dla każdego typu instalacji. 

5. Wnioski, które nie zostaną umieszczone na liście podstawowej zostaną ujęte na liście 
rezerwowej. 

6. Mieszkaniec, którego wniosek zostanie zakwalifikowany do projektu na listę 
podstawową, zostanie zaproszony do podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie. 
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę instalacji braku możliwości 
technicznych, zawarta Umowa pomiędzy Mieszkańcem a Miastem Jasło zostanie 



rozwiązana, a na jej miejsce zostanie podpisana Umowa z Mieszkańcem z listy 
rezerwowej, zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej. 

 
W ramach naboru nie przewiduje się procedury odwoławczej. 

VII. PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU DOFINANSWOANIA 
ZE ŚRODKÓW RPO WP NA LATA 2014‐2020 NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. 
„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W JAŚLE. INSTALACJE W DOMACH PRYWATNYCH” 

1. Mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są do: 
1) zgłoszenia się do tut. Urzędu wraz z dowodem osobistym, 
2) dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium 

VI (gospodarstwa dotknięte problemem ubóstwa energetycznego), tj. orzeczenie 
o niepełnosprawności lub inny ważny dokument potwierdzający 
niepełnosprawność osoby zameldowanej w gospodarstwie domowym (jeśli 
dotyczy), 

3) podpisania umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod 
względem organizacyjnym i finansowym i do wniesienia udziału własnego 
w kosztach realizacji projektu, o którym mowa w punkcie I. ust. 6, 

4) Dokonania wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie zgodnie z zapisami umowy.  
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez uczestnika projektu któregokolwiek 
z wyżej wymienionych zobowiązań będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału 
w projekcie. 

2. Uczestnik nie może posiadać zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych 
należnościach wobec Miasta Jasła. 

3. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na listę podstawową uczestników projektu, 
zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku 
rezygnacji osób z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w projekcie ze 
względu na brak wpłaty lub z powodu braku możliwości montażu instalacji ze 
względów technicznych lub niespełnienia innych warunków określonych 
w regulaminie. 

4. Wybór wniosków z listy rezerwowej realizowany będzie według uzyskanej punktacji, 
a następnie według kolejności wpływu wniosków przy założeniu, iż wybierany będzie 
kolejny wniosek spełniający kryteria zbliżone do wniosku, który został usunięty z listy 
podstawowej tj. ten sam rodzaj i moc instalacji. 

5. Okres gwarancji i trwałości projektu na zamontowane instalacje wyniesie minimum 
5 lat, po tym okresie instalacje przejdą na własność mieszkańców. 

 
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 

1. Wniosek o udział w projekcie „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje 
w domach prywatnych” w zakresie dofinansowania kolektorów słonecznych. 

2. Wniosek o udział w projekcie „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje 
w domach prywatnych” w zakresie dofinansowania instalacji fotowoltaicznej. 

3. Wniosek o udział w projekcie „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje 
w domach prywatnych” w zakresie dofinansowania kotłów na biomasę (pellet). 

 
 


