
O G Ł O S Z E N I E 

Prezydent Miasta Kalisza
ogłasza

uzupełniający nabór zgłoszeń

w  związku  z  realizacją  projektu  pn.  „Poprawa  jakości  powietrza  poprzez  zwiększenie  udziału  OZE  w
wytwarzaniu energii  na terenie Miasta Kalisza” w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla
Działania  3.1  „Wytwarzanie  i  dystrybucja  energii  ze  źródeł  odnawialnych”,  Poddziałania  3.1.1  „Wytwarzanie
energii  z  odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. 

Nabór  uzupełniający  zostanie  przeprowadzony  na  podstawie  „Regulaminu  naboru  zgłoszeń  [...]”
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 97/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2019.

W projekcie zostały zaplanowane następujące instalacje, o których dofinansowanie mogą ubiegać się odbiorcy
ostateczni:
• instalacje  solarne  –  zestaw  składający  się  z  2,  3  lub  4  kolektorów  słonecznych  i  zbiornika  solarnego  

oraz niezbędnych elementów i urządzeń,
• instalacje fotowoltaiczne – zestaw składający się z paneli fotowoltaicznych (PV) o mocy 2,16 kWp, 3,24 kWp,

4,32 kWp lub 4,86 kWp  oraz niezbędnych elementów i urządzeń.

Termin przyjmowania wniosków do 8 marca 2019 roku.

Warunki uzupełniającego naboru zgłoszeń:
1. Nabór odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans.
2. Koszty uczestnictwa w projekcie zostały określone w „Regulaminie naboru zgłoszeń [...]”.
3. Zgłoszenia do udziału w projekcie mogą składać osoby: 

• fizyczne lub osoby prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą, którym Miasto Kalisz przekaże
instalację OZE na zasadzie pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 
z dnia 18 grudnia 2013r.  w sprawie stosowania art.  107 i  art.  108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej  do  pomocy  de  minimis  (Dz.  Urz.  UE   nr  352.1  z  24  grudnia  2013r.)  oraz  zgodnie  
z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 
i  art.  108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej  do pomocy de minimis w sektorze rolnym  
(Dz. Urz. UE L nr 352.9 z 24 grudnia 2013r.),

• zamieszkałe na terenie miasta Kalisza,
• posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której planowany jest montaż instalacji OZE

w ramach projektu,
• nieposiadające  zaległych  zobowiązań  finansowych  wobec  Miasta  Kalisza,  w  szczególności  z  tytułu

należności podatkowych, opłat za wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, użytkowanie wieczyste
(wg  stanu  na  dzień  składania  dokumentów  zgłoszeniowych).  Wymóg  braku  zaległości  dotyczy



wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu i które
zobowiązane są do podpisania kompletu dokumentacji zgłoszeniowej.

4. Wnioskodawcy, którzy z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, będą
umieszczeni na liście rezerwowej.

5. W przypadku rezygnacji Odbiorcy Ostatecznego z udziału w projekcie, osoby z listy rezerwowej otrzymają
propozycję przystąpienia do Projektu.

6. Nabór nie dotyczy budynków w fazie budowy oraz budynków pokrytych eternitem.
7. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

• faktury  za  zużycie  energii  elektrycznej  lub  dokument  od  dostawcy  energii  potwierdzający  łączne
zużycie energii za lata 2017 i 2018,

• umowę o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży z ENERGA-OPERATOR S.A.,
• decyzję  udzielającą  pozwolenia  Wielkopolskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  dla

nieruchomości znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej.
8. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w projekcie przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane podają pod

rygorem odpowiedzialności karnej z tyt. art 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. W
przypadku ujawnienia nieprawdziwych danych na jakimkolwiek etapie naboru i realizacji projektu Miasto
Kalisz zastrzega, że zgłoszenia takie zostaną wykluczone z uczestnictwa w projekcie.

Spośród nieruchomości zgłoszonych w naborze uzupełniającym, o zakwalifikowaniu się na listę Odbiorców
Ostatecznych  decyduje  kolejność  zgłoszeń  oraz  rodzaj,  ilość  i  moc  instalacji,  tak,  aby  założenia  i  efekty
projektu zostały osiągnięte w 100%.

Regulamin naboru zgłoszeń wraz z wnioskiem i załącznikami do udziału w projekcie znajduje się do pobrania na
stronie internetowej www.kalisz.pl w menu górnym dla mieszkańców –> ochrona środowiska.
Wniosek wraz  z  kompletem dokumentów należy  wypełnić  i  złożyć  w  Wydziale  Gospodarki  Komunalnej  i
Ochrony Środowiska (parter, pok. 10) w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20. 

http://www.kalisz.pl/

