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REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCEGO NABORU UCZESTNIKÓW 

DO PROJEKTU Z ZAKRESU POMP CIEPŁA DO PODGRZANIA WODY 

W RAMACH PROJEKTU „ŚWIDNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU – EDYCJA II – BUDYNKI 

MIESZKALNE (POMPY CIEPŁA I OGNIWA FOTOWOLTAICZNE)” 

REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ ŚWIDNIK 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nabór uzupełniający prowadzony jest przez Gminę Miejską Świdnik w celu  realizacji projektu pn. „Świdnik 

przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)” w ramach 

działania 4.1 ,,Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  

2. Nabór uzupełniający skierowany jest do właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Gminy Miejskiej 

Świdnik w następującym zakresie: 

− montaż pomp ciepła. 

3. Rzeczowa realizacja projektu planowana jest do końca czerwca 2020 r. Dopuszcza się opóźnienie realizacji 

projektu z przyczyn niezależnych od Gminy Miejskiej Świdnik. 

4. Instalacja nie może być wykorzystywana w działalności gospodarczej.  

5. Poziom współfinansowania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

wynosi do 85 % kwalifikowalnych kosztów netto. Wkład własny stanowi 15% kosztów netto, podatek VAT od 

całkowitych kosztów netto oraz koszty nieprzewidziane w projekcie, określone przez Wykonawcę na etapie 

inwentaryzacji bądź montażu. Dotacja oraz wkład własny po podpisaniu umowy z Wykonawcą kształtuje się 

następująco:  

Pompa ciepła 
Dotacja Wkład mieszkańca 

10 625,00 3 663,40 

6. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Miejskiej 

Świdnik i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom  nieruchomości. Po 

pięciu latach zostaną przekazane właścicielom na własność w zamian za pokrycie części kosztów budowy 

instalacji OZE w formie tzw. udziału własnego w projekcie, określonego w ust. 5. 

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW 

1. Nabór będzie prowadzony do momentu montażu zakładanej w projekcie liczby instalacji pompy ciepła 

(55). Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu zostaną wpisane na listę rezerwową. 

2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez uzupełnienie dokumentów i dostarczenie osobiście do Urzędu Miasta 

Świdnik w godzinach: 

- 7.30 do 15.30 (poniedziałek-środa), 

- 9.00-17.00 (czwartek),  

- 7.00-15.00 (piątek). 

3. Szczegółowych informacji dotyczących naboru uzyskać można osobiście w Urzędzie Miasta Świdnik, 

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pok. 117, e-mail: wfe@e-swidnik.pl lub telefonicznie 81 751 76 45. 

III. INFORMACJA O POMPIE CIEPŁA 

Pompa ciepła  wspomagająca podgrzewanie ciepłej wody użytkowej ekonomicznie wykorzystuje ciepło 

z otaczającego nas powietrza. Korzystne działanie pompy ogranicza minimalna temperatura otoczenia około -

7 ºC, dlatego niezbędne jest zabezpieczenie zapotrzebowania na energię cieplną w sytuacji niskich 

temperatur powietrza innym źródłem ciepła.  
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Projektuje się pompę ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej o konstrukcji kompaktowej czyli z 

wbudowanym zasobnikiem c.w.u o pojemności min. 300 dm.  

Pompy wyposażone będą w dodatkową wężownicę i będzie można wpiąć istniejące źródło ciepłej wody. W 

momencie, gdy pompa nie pracuje zbiornik będzie służył do gromadzenia ciepłej wody użytkowej. Pompa 

ciepła musi posiadać możliwość integracji z systemem fotowoltaicznym. Pompy ciepła do c.w.u. zapewniają 

produkcję ciepłej wody w ciągu roku niezależnie od tego, czy świeci słońce, czy jest pochmurno. 

IV. KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE 

− osoby fizyczne będące właścicielem budynku mieszkalnego na terenie gminy Świdnik, gdzie efekty 

realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno - bytowych mieszkańców, 

− w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie 

nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę) 

− osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy, w tym  finansowych z tytułu np. 

należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. 

V. DOKUMENTY oraz HAMONOGRAM 

1. Na etapie naboru należy złożyć: 

− Ankieta  wraz z klauzulą informacyjną  

− Deklaracja dotycząca udziału w projekcie  

2. W sytuacji wolnego miejsca w projekcie zgłoszona lokalizacja zostanie skierowana na wizję. 

Po pozytywnym przejściu wizji Właściciele nieruchomości będą zobowiązani podpisać umowę użyczenia 

części nieruchomości, umowę uczestnictwa, oświadczenie o pomocy de minimis, oświadczenie 

o działalności gospodarczej oraz wpłacić wkład własny określony w części I, pkt. 5 niniejszego regulaminu. 

VI. INFORMACJE OGÓLNE. 

1. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności 

rolniczej oraz działalności gospodarczej w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby 

gospodarstwa domowego. 

2. Umowę uczestnictwa uczestnik projektu jest zobowiązany podpisać w ciągu 5 dni od przeprowadzonej 

wizji lokalnej. Wkład własny uczestnika projektu należy wpłacić w ciągu 10 dni roboczych po  podpisaniu 

umowy uczestnictwa w projekcie. 

Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie i określonej wysokości będzie 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy. 

Osoby zapisane na listę rezerwową wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub 

ich wykluczeniu z udziału w projekcie ze względu na brak wpłaty lub z powodu braku możliwości montażu 

instalacji ze względów technicznych. 

Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat. 

Przez okres 5 lat od zakończenia projektu instalacje będą ubezpieczone przez Gminę Miejską Świdnik. 

Nietypowe przypadki będą rozpatrywane indywidualnie. 

Gmina Miejska Świdnik dopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie, co zostanie podane 

publicznie do wiadomości  w mediach lokalnych. 

LUTY 2020 R.  


