Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie
pn. „Czysta energia – montaż instalacji OZE
na terenie miasta Białegostoku”

Kryteria wyboru Wniosków w projekcie
pn. „Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku”

Spośród Wnioskodawców zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie, którzy w terminie złożyli
prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie grantu w ramach Projektu, wyłoniona zostanie grupa
docelowa ostatecznych odbiorców Projektu w oparciu o następujące kryteria wyboru:

I.
Kryteria formalno-prawne
1. Lokalizacja nieruchomości na terenie Miasta.
2. Uregulowany stan prawny nieruchomości – posiadane prawo do dysponowania nieruchomością
w okresie trwałości projektu.1;
3. Uregulowane, wymagalne zobowiązania Wnioskodawców wobec Miasta;
4. Budynek nie stanowi miejsca rejestracji lub prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej.
II.
1.

Kryteria wyboru Instalacji
Instalacja fotowoltaiczna:
a) o mocy do 5kWp;
b) o mocy powyżej 5kWp.

III.

Kryterium merytoryczne

Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Przyjmuje się,
iż gospodarstwo domowe z większym zużyciem energii znajduje się na liście wyżej
niż gospodarstwo domowe o niższym zużyciu energii.
Wartość zużycia energii elektrycznej jest określona w dokładnością dwóch miejsc po przecinku,
na podstawie udokumentowanego rozliczenia energii elektrycznej z zakładu energetycznego
z 1 roku rozliczeniowego. Do wyliczenia zużycia energii nie mogą służyć faktury ani zestawienia
zużycia starsze niż 2 lata od daty złożenia wniosku.

Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć w szczególności jeden z poniższych dokumentów (kserokopię,
a oryginał na żądanie do wglądu):
a) Wyciąg z księgi wieczystej lub wydruk (nie starszy niż 30 dni przed złożeniem deklaracji);
b) Akt notarialny;
c) Prawomocne postanowienie sądu.
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IV.

Kryteria społeczne - dodatkowe

Społecznoekonomiczne

1. Gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny
wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o
Karcie Dużej Rodziny – 1 pkt;
2. Gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny
zastępcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1 pkt.

Za spełnienie tego kryterium
wniosek może otrzymać od 0
do 2 punktów (maksymalnie).

Na potwierdzenie spełniania co najmniej jednego z ww. kryteriów społecznych, Wnioskodawca
jest zobowiązany dostarczyć przynajmniej jeden z poniższych dokumentów (kserokopię, a oryginał
do wglądu):
1. Dla rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci – Karta Dużej Rodziny;
2. Dla rodzin zastępczych - postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.
V.

Procedura kwalifikacji ostatecznych odbiorców do udziału w Projekcie:
Przyjęcie Deklaracji;
Sprawdzenie Deklaracji;
Ocena merytoryczna;
Uszeregowanie wg spełniania kryteriów merytorycznych;
W przypadku uzyskania identycznej oceny merytorycznej, przy kwalifikacji będą brane
pod uwagę kryteria społeczne;
6) W przypadku gdy Deklaracje uzyskały identyczną liczbę punktów, miejsce na liście
zależy od wyników komisyjnego losowania, w którym uczestniczy Przewodniczący
Komisji kwalifikacyjnej do wyboru uczestników Projektu, minimum 3 członków Komisji
oraz, o ile wyrażą chęć, Wnioskodawcy, których wniosków dotyczy losowanie;
7) W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji powstaną Lista zakwalifikowanych do Projektu
wraz z listą rezerwową.
1)
2)
3)
4)
5)

wz. PREZYDENTA MIASTA
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