
 

Regulamin wyboru beneficjentów projektu pn.:  „ Odnawialne źródła energii szansą 

poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa”, realizowanego w ramach 

Poddziałania 4.1.2  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

I. Postanowienia ogólne 

Regulamin wyboru beneficjentów– zwany w dalszej części regulaminem, czyli niniejszy 

dokument sporządzony na okoliczność przeprowadzenia wyboru beneficjentów do udziału             

w ww Projekcie,  

Beneficjent (Uczestnik)– pełnoletni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych 

właściciel, współwłaściciel, dzierżawca, budynku mieszkalnego na którym planowane jest 

przeprowadzenie robót budowlanych zmierzających do montażu kolektorów słonecznych 

bądź paneli fotowoltaicznych, 

Obiekt – budynek mieszkalny na którym planowana jest instalacja urządzeń, 

Deklaracja – dokument złożony przez beneficjenta na biurze podawczym Urzędu Gminy 

Niegowa, deklarujący chęć udziału w projekcie, 

Losowanie –  wybór uczestników, polegający na publicznym losowaniu określonej 

niniejszym regulaminem liczby potencjalnych  beneficjentów, którzy złożyli deklaracje 

udziału w Projekcie i przeszli pozytywnie weryfikację wstępną,  

Audyt energetyczny – dokument weryfikacji obiektu, sporządzony w trakcie wizji  

terenowej, zmierzający do zbadania możliwości technicznych montażu instalacji objętych 

projektem. 

 

II. Wstępne założenia Projektu 

Projekt będzie obejmował roboty budowlane związane z montażem instalacji kolektorów 

słonecznych w ilości min.  270 szt, oraz paneli fotowoltaicznych w ilości ok. 30. 

Budynki zgłoszone do wykonania instalacji fotowoltaicznych, w których średnie zużycie 

określono na poziomie min. 3000 kWh, które ma bezpośredni wpływ na uzyskanie 

maksymalnego efektu ekologicznego, spełniające warunki techniczne, zostały 

zakwalifikowane do projektu bez losowania.  

Losowaniem objęte będą budynki zgłoszone do montażu instalacji solarnych. 

 

III. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Losowania jest Wójt Gminy Niegowa.  

2. Losowanie ma charakter spotkania otwartego. 

3. Losowanie odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Złożenie deklaracji i brak pisemnej rezygnacji beneficjenta przed terminem losowania, 

jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnik 

zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Losowaniu  



5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.niegowa.pl. 

 

   

 

IV. Wyłonienie beneficjentów 

1. W Losowaniu biorą  udział beneficjenci, którzy złożyli deklarację udziału w w/w 

projekcie  w zakresie  montażu kolektorów słonecznych oraz te osoby, które 

zadeklarowali chęć montażu paneli fotowoltaicznych lecz ze względu na niskie 

parametry zużycia energii, bądź nie spełniające warunków technicznych do instalacji 

paneli fotowoltaicznych, nie zostali zakwalifikowani do ich montażu. 

2. Termin losowania wyznaczono na dzień 17 listopada 2015 r. na godzinę 16.30, w sali  

Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie.  

3.  Komisja w składzie min .5 osobowym, w skład której wchodzi 2  pracowników 

Urzędu Gminy Niegowa, oraz 3 osoby wyłonione z obecnych  na losowaniu,  

dokonuje losowania 270 Uczestników projektu, którzy zostaną umieszczeni na Liście 

podstawowej wg kolejności losowania oraz 50 Uczestników, których dane zostaną 

umieszczone na Liście  rezerwowej. W przypadku późniejszego zwolnienia się 

miejsca na liście podstawowej, do udziału w projekcie kwalifikowane będą osoby           

z Listy rezerwowej wg kolejności losowania. Losy wyciągane są ze specjalnie 

przygotowanego naczynia przez jednego z członków komisji i  przekazywane do 

odczytania kolejnemu z jej członków. Każdy wylosowany los zostanie ponumerowany 

zgodnie z kolejnością wyjęcia z naczynia. Trzecia z osób dokonuje odnotowania 

wylosowanego uczestnika  do protokołu.  

 

V.  Dane osobowe 

1. Podane w deklaracji dane osobowe służą wyłącznie realizacji zadań zmierzających do 

pozyskania środków na dofinansowanie zadania objętego Regulaminem, którego 

jednym z etapów jest wybór beneficjentów. 

2. Organizator poda do publicznej wiadomości adresy obiektów wylosowanych . 

3. Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, 

w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator. 

 

VI.  Odwołania 

             Wynik Losowania jest ostateczny.  

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie       

www.niegowa.pl. 

2. Umieszczenie danych uczestnika na Liście podstawowej bądź Liście rezerwowej nie 

jest równoznaczne z zakwalifikowaniem go do etapu właściwego, związanego                       

z montażem instalacji. Beneficjent zostaje zakwalifikowany do etapu właściwego                  

z chwilą otrzymania pozytywnej oceny przeprowadzonego audytu energetycznego, 

podpisania umowy z Gminą Niegowa oraz dokonaniem wpłaty na jej konto. 

http://www.niegowa.pl/


3. Przystąpienie do udziału w projekcie  i udział w losowaniu jest dobrowolne. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Warunkiem realizacji projektu jest otrzymanie przez Gminę Niegowa, dofinansowania 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji projektu objętego 

regulaminem w całości bądź w części, zmniejszenia jego zakresu, za co 

beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie ani jakiekolwiek roszczenie wobec 

Gminy Niegowa. 

 


