Załącznik nr 2 do Regulaminu
Kryteria oceny deklaracji uczestnictwa w projekcie

pt. „Energia słoneczna dla domu – wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych
i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek
realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014 - 2020,
Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Kryteria formalne:











uregulowany stan prawny nieruchomości i budynku mieszkalnego,
zobowiązanie do wniesienia wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji
w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych netto i całości podatku VAT, wynikających
z wartości indywidualnego zestawu kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych
wycenionych przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz poniesienia w całości ewentualnych dodatkowych kosztów
niekwalifikowalnych związanych z niestandardowymi warunkami (np. nietypowe
wpięcia do istniejącej instalacji, co może zwiększyć zużycie materiału lub konieczność
dokonania modernizacji istniejących instalacji).
odpowiednie poszycie dachu - nie dopuszcza się montażu instalacji OZE (instalacji
fotowoltaicznej i solarnej) na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są
materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest,
lokalizacja inwestycji jest na terenie Gminy Miejskiej Turek,
nie wykorzystywanie instalacji OZE na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej
(w tym również działalności rolniczej lub agroturystycznej) na nieruchomości i/lub
w budynku mieszkalnym,
moc umowna wynikająca z umowy z Zakładem Energetycznym jest równa lub wyższa niż
wnioskowana moc w ramach projektu,

Kryteria merytoryczne / punktowe
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryteriach punktowych wynosi 17 bez względu na
rodzaj instalacji OZE.
Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Punktacja
 5 pkt. - Wnioskowana
instalacja OZE pokrywa 81%
- 100% (lub powyżej)
obecnego zużycia energii

1.

Wnioskowana moc
instalacji

Preferowane będą deklaracje, których
wnioskowana moc instalacji w najwyższym
stopniu pokrywa obecne zużycie energii.
Pod pojęciem „obecne zużycie energii”
rozumiane jest łączne zużycie energii
elektrycznej w całym 2016r. w lokalizacji,
której dotyczy deklaracja mieszkańca,
potwierdzone przez dostawcę energii.
W przypadku budynków, w których
mieszkaniec nie jest w stanie wykazać jakie
było łączne zużycie energii elektrycznej w
całym 2016r. (np. z tego powodu, że
budynek nie był jeszcze zamieszkany)
przyznaje się w tym kryterium 0 pkt.

 4 pkt. – Wnioskowana
instalacja OZE pokrywa 71%
- 80% obecnego zużycia
energii
 3 pkt. – Wnioskowana
instalacja OZE pokrywa 61%
- 70% obecnego zużycia
energii
 2 pkt. – Wnioskowana
instalacja OZE pokrywa 51%
- 60% obecnego zużycia
energii
 1 pkt. – Wnioskowana
instalacja OZE pokrywa 41%
- 50% obecnego zużycia
energii
 0 pkt. – Wnioskowana
instalacja OZE pokrywa
mniej niż 40% obecnego
zużycia energii

2.

Sposób ogrzewania
ciepłej wody
użytkowej (c.w.u)

Preferowane będą budynki, które do
ogrzewania c.w.u. wykorzystują na dzień
składania deklaracji ogrzewanie na paliwo
stałe (np. węgiel, drewno), które niesie za
sobą największą emisję CO2 do środowiska.
(kryterium dot. tylko instalacji solarnych, w
przypadku instalacji fotowoltaicznych
przyznaje się w tym kryterium maksymalną
ilość 5 pkt. bez względu na sposób
ogrzewania c.w.u.)

Ogrzewanie na paliwo stałe – 5
pkt
Inne ogrzewanie – 0 pkt

W związku z tym, że w ramach konkursu nr
RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17
premiowane są projekty, których realizacja
skutkować będzie objęciem jak największej
liczby gospodarstw domowych, w których
zainstalowane będzie OZE, dotkniętych
problemem ubóstwa energetycznego
przyznaje się złożonym deklaracjom punkty
za spełnienie kryterium ubóstwa
energetycznego.
Za gospodarstwa domowe dotknięte
problemem ubóstwa energetycznego
uważane są te, których członkowie w dniu
złożenia deklaracji posiadać będą:
 przyznane prawo do dodatku
mieszkaniowego i/lub energetycznego
albo

3.

Gospodarstwa
dotknięte
problemem ubóstwa
energetycznego

 w ciągu 12 miesięcy poprzedzających
złożenie deklaracji otrzymali pomoc
rzeczową w postaci opału (lub ryczałtu na
jego zakup) w rozumieniu ustawy z 21
czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (j.t. Dz.U. z 2013 nr 966 ze
zm.) oraz przepisów
o pomocy społecznej,
albo
 gospodarstwa domowe których członkami
są osoby z niepełnosprawnością czyli osoby
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z2011 r. Nr
127, poz. 721, z późn. zm.)
albo
 gospodarstwa domowe których
członkowie, w dniu złożenia deklaracji
posiadać będą przyznane prawo do
świadczenia rodzinnego w rozumieniu
ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
oświadczeniach rodzinnych,
albo

W kryterium można uzyskać 5
pkt. za spełnienie co najmniej
jednego z wymienionych
warunków

 gospodarstwa domowe których członkami
są rodziny wielodzietne i/lub rodziny
zastępcze, odpowiednio w rozumieniu
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o
świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej.
Kryterium dotyczy osób zameldowanych w
budynku mieszkalnym, na potrzeby którego
instalowane będzie OZE.

4.

W kryterium przyznane będą punkty dla
lokalizacja inwestycji nieruchomości zlokalizowanych w obszarze
rewitalizacji i/lub w obszarze
w obszarze
zdegradowanym, których granice określone
zdegradowanym
zostały w Programie rewitalizacji dla Gminy
i/lub rewitalizacji
Miejskiej Turek na lata 2016-2023
przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Turku nr
XXXII/270/17 z dnia 17 czerwca 2017r.

2 pkt – lokalizacja na obszarze
rewitalizacji
1 pkt – lokalizacja na obszarze
zdegradowanym
0 pkt – lokalizacja poza obszarem
zdegradowanym/rewitalizacji

W przypadku, równej liczby punktów o miejscu na liście będzie decydować kryterium
dodatkowe tj.:
1. Ilość łącznie zużytej energii elektrycznej za rok 2016 – w przypadku instalacji
fotowoltaicznych – im wyższy wskaźnik, tym wyższa pozycja na liście.
2. Liczba osób zamieszkałych w budynku mieszkalnym, gdzie zamontowana będzie instalacja
OZE - w przypadku instalacji kolektorów słonecznych – im wyższy wskaźnik, tym wyższa
pozycja na liście.
W przypadku, gdy pomimo zastosowania kryterium dodatkowego występować będą deklaracje
mieszkańców z taką samą liczbą punktów, wówczas o miejscu na liście zadecyduje kolejność
złożenia deklaracji.

