Mielnik, 17.11.2016r

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIELNIK
Gmina Mielnik planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu
„Zielone technologie w gospodarstwach domowych” montaż kolektorów słonecznych
Przedsięwzięcie polegać będzie na zakupie i montażu instalacji kolektorów
słonecznych do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych
położonych na terenie gminy Mielnik, należących do osób fizycznych.
Realizacja projektu planowana jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania „Tygiel Doliny Bugu”
Terminy realizacji:
a) złożenie wniosku o dofinansowanie – grudzień 2016 r.
b) realizacja projektu – do 18 miesięcy od uzyskania dofinansowania
Założenia projektu :
1) w pierwszej kolejności do udziału w projekcie kwalifikowane będą zgłoszenia
domów, których mieszkańców zaliczyć można do grup defaworyzowanych,
określonych w Lokalnej Strategii Działania LGD Tygiel Doliny Bugu, tj.
a) do osób, które kwalifikują się do udzielenia pomocy społecznej w rozumieniu
art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 930
z późn. zm.),
b) do osób poniżej 30 roku życia,
c) do osób powyżej 50 roku życia,
d) do osób zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem,
e) do osób bezrobotnych.
2) przewiduje się montaż ok. 80 instalacji złożonych z dwóch kolektorów, z lokalizacją
na dachu lub elewacji budynku. Lokalizacje na gruncie nie będą uwzględniane;
3) preferowane będą lokalizacje na budynkach mieszkalnych stale zamieszkałych;
4) zgłoszone domy w trakcie budowy - w chwili podpisywania umowy użyczenia
budynku na montaż instalacji – budowa musi być zakończona (co najmniej zgłoszone
zakończenie budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego);
5) w ustalaniu listy osób kwalifikujących się do projektu uwzględnione zostaną
zgłoszenia dotychczas dokonane w formie ankiet pod warunkiem ich uzupełnienia o
oświadczenie zgodne z zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

6) do projektu nie będą kwalifikowane zgłoszenia dla budynków, które zostały
wyposażone w instalacje dofinansowane w ramach projektu „Słoneczne Dachy
Mielnika”
Nabór chętnych:
Zgłoszenia w formie ankiet od osób zainteresowanych montażem kolektorów
przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Mielnik do dnia 30.11.2016 do godz. 15:30.
Ankietę wraz z oświadczeniem należy złożyć w formie pisemnej, tj. osobiście, za
pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.
Ankieta oraz oświadczenie dostępne są na stronie internetowej Gminy Mielnik
www.mielnik.com.pl, w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Mielnik oraz
u sołtysów poszczególnych sołectw.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Mielnik,
pokój Nr 1, Nr 4 lub pod nr tel. 85 65 65 872, 85 65 65 868.
Przewidywana odpłatność od uczestnika projektu dla instalacji to ok. 2000,00 zł
(poziom dofinansowania projektu to maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych,
podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym)
Informacje dodatkowe
– złożenie deklaracji/ankiety nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do
projektu.
– z osobami zakwalifikowanymi do projektu - właścicielami nieruchomości zawierane będą umowy cywilnoprawne, określające szczegółowe zasady
użyczenia nieruchomości, partycypacji w kosztach oraz montażu i utrzymania
instalacji.
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