„NOWA ENERGIA DLA KRAŚNIKA”

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„NOWA ENERGIA DLA KRAŚNIKA”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu „Nowa
energia dla Kraśnika” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Kwota
dofinansowania wynosi 6 587 100,50 zł. i stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
2. Celem projektu jest dostawa i montaż instalacji solarnych do 878 domostw mieszkalnych
z terenu Miasta Kraśnik.
3. Projekt jest realizowany przez Miasto Kraśnik.
4. Projekt będzie obejmował następujące działania:
a) dostawa i montaż kolektorów,
b) serwis internetowy,
c) promocja projektu.
§ 2 Uczestnicy projektu
1. Wsparcie w ramach projektu „Nowa energia dla Kraśnika” skierowane jest do Mieszkańców
Miasta Kraśnik posiadających dom mieszkalny na terenie administracyjnym Miasta Kraśnik.
§ 3 Zasady rekrutacji
1. Pierwszym etapem rekrutacji jest utworzenie listy zainteresowanych uczestnictwem
w projekcie na podstawie weryfikacji kryteriów formalnych zawartych w składanych
formularzach zgłoszeniowych wraz z deklaracją chęci uczestnictwa w Projekcie.
2. Rekrutacja prowadzona będzie przez zespół rekrutacyjny powołany stosownym zarządzeniem
Burmistrza Miasta Kraśnik.
3. Kolejnym etapem rekrutacji jest podjęcie decyzji przez Zespół rekrutacyjny
o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.
4. O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie uczestnik zostanie poinformowany w formie
pisemnej.
5. Wybór beneficjentów końcowych nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a)
zachowanie terminu złożenia formularza,
b)
budynek usytuowany jest na terenie Miasta Kraśnik,
c)
nieruchomość na dzień podpisania umowy nie posiada instalacji solarnej.
6. W przypadku rezygnacji beneficjenta końcowego z udziału w projekcie wolne miejsce
zajmuje osoba z listy rezerwowej.
7. Po weryfikacji formularzy Zespół rekrutacyjny sporządzi listę beneficjentów końcowych
i przedłoży ją do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Kraśnik.
8. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami składane były przez Mieszkańców Miasta
Kraśnik do 15 maja 2012 r. tj. w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego.
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§ 4Umowa z Mieszkańcami
1. Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, Mieszkaniec jest zobowiązany do podpisania
umowy uczestnictwa w przedmiotowym projekcie.
2. O terminie podpisywania umów o których mowa w § 4 ust. 1 Mieszkańcy zostaną
poinformowani na piśmie oraz za pośrednictwem strony internetowej projektu
http://nowaenergia.krasnik.eu/
oraz
na
oficjalnej
stronie
Miasta
Kraśnik
http://www.krasnik.pl/.
3. Do umowy należy załączyć:
a)
w ramach załącznika nr 1 do przedmiotowej umowy przedkłada wyciąg z księgi
wieczystej / akt własności ( nie starszy niż 3 miesiące),
b)
ankietę stanowiącą załącznik nr 2 do umowy,
c)
Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do umowy.
4. Umowa musi być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości wskazanej
w § 5 ust. 1 umowy.
§ 5 Prawa i obowiązki stron umowy
1. Wszystkie prawa i obowiązki stron określone zostały we wzorze umowy stanowiącym
załącznik do niniejszego regulaminu.
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