….………………….………………..
miejscowość i data

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Działanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa łódzkiego na lata
2014-2020
Działanie IV.1.2. "Odnawialne Źródła Energii" realizowanego przez
Gminę Biała
z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………........…………………………..….………………………......
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w ……………………………………………………….................…………………………………………………...
(miejscowość, kod, ulica, nr domu)

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ……......................................…..…..……...
wydanym przez ……………………….…………………………………..…….., PESEL ………………………………………… nr
telefonu ………………………………………………., adres e-mail ……………………………………………………………………..
posiadając prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie: własności/współwłasności/
najmu/użyczenia/inne1

(jakie)

……………………………..………

zlokalizowanej

w

miejscowości

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie realizowanym
w ramach Działania IV.1.2. "Odnawialne Źródła energii".
.

przez

Urząd

Gminy

w

Białej

Wartość dofinansowania może wynieść nie więcej niż 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Niniejsza deklaracja ma zastosowanie wyłącznie do celów realizacji niniejszego projektu..
Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Oświadczenia i zgody:
1.

Oświadczam, że wyrażam chęć wykonania mini audytu fotowoltaicznego w miejscu
inwestycji, którego koszt całkowity wynosi 250 zł brutto. Opłatę uiszczę gotówką lub
przelewem, bezpośrednio po wykonaniu audytu.
2. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu nr RPLD.04.01.02IZ.00-10-001/17 Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna,
Działania IV.1
Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
3. Oświadczam, że nie posiadam zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych
należnościach wobec Gminy Biała na dzień składania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
4. Oświadczam, że energia elektryczna wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną,
zdefiniowaną w niniejszej deklaracji, będzie wykorzystywana na potrzeby własne
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Niepotrzebne skreślić
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gospodarstwa domowego (potrzeby socjalno-bytowe, niezwiązane z prowadzoną
działalnością gospodarczą (w tym również działalnością dochodową).
5. Dodatkowo oświadczam, że w przypadku braku wydzielonego urządzenia pomiaroworozliczeniowego służącego do pomiaru ilości energii elektrycznej wykorzystanej
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym również działalnością
dochodową), takie urządzenie zostanie zainstalowane najpóźniej do dnia wykonania
instalacji fotowoltaicznej.
6. Wyrażam zgodę na utrzymywanie w obrębie wyżej scharakteryzowanej nieruchomości przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu - zamontowanej
instalacji fotowoltaicznej oraz umieszczonego oznaczenia (lub tablicy informacyjnej
o finansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –
2020.
7. Deklaruję wniesienie wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji w wysokości min.
15% kosztów kwalifikowanych, a także właściwego podatku VAT - wynikających
z wartości indywidualnego zestawu paneli fotowoltaicznych wycenionych przez
wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wkład własny oraz właściwy podatek VAT wniosę w terminie do 14 dni od wezwania
przez Gminę, na rachunek Gminy Biała wskazany w wezwaniu.
8. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja projektu może pociągać za sobą dodatkowe
koszty niekwalifikowane, związane z niestandardowymi warunkami (np. nietypowe
wpięcia do istniejącej instalacji elektrycznej / konieczność dokonania modernizacji
istniejącej instalacji elektrycznej / itp.). Koszty te poniosę w całości.
9. Udostępnię scharakteryzowaną wyżej nieruchomość przedstawicielom Gminy Biała oraz
upoważnionym wykonawcom na potrzeby zaprojektowania, montażu instalacji
fotowoltaicznych, przeprowadzenia prac serwisowych i eksploatacji urządzeń objętych
projektem.
10. W przypadku uzyskania przez Gminę Biała dofinansowania na realizację projektu,
niezwłocznie podpiszę stosowną umowę oraz przedłożę dokumentację potwierdzającą
posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
11. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku:
a. gdy konstrukcja i/lub stan techniczny dachu/elewacji bądź ukształtowanie
terenu uniemożliwi instalację urządzenia,
b. gdy kryteria formalne określone przez Instytucję organizującą konkurs
(Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego)
wyłączą
moją
nieruchomość/osobę z możliwości dofinansowania,nie będę mógł wziąć
udziału w programie.

Najdogodniejszy termin do
kontaktu i wykonania audytu:

……………….….………………………………………….
(czytelny podpis właściciela/
współwłaścicieli nieruchomości)

UWAGA: ZŁOŻENIE NINIEJSZEJ DEKLARACJI NIE GWARANTUJE REALIZACJI INWESTYCJI.
REALIZACJA UZALEŻNIONA JEST OD UZYSKANIA PRZEZ GMINĘ BIAŁA ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.
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