Załącznik do Zarządzenia Nr 14/WE/2020.
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 15 stycznia 2020 r.

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn.
„MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

§ 1. Regulamin określa zasady naboru oraz realizacji Projektu pn.: „Miasto Zabrze EKO – instalacje
fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1
Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii –ZIT.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Mieście ZABRZE – należy przez to rozumieć Gminę Zabrze.
2) Instytucja Organizująca Konkurs (IOK)- rozumie się przez to Zarząd Województwa Śląskiego, do
której składany będzie wniosek o dofinansowanie opracowany przez Miasto Zabrze.
3) Uczestnik Projektu – rozumie się przez to Mieszkańca Miasta Zabrze - osobę fizyczną, będącą
właścicielem,

współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Miasta Zabrze na której

wykonana ma być mikroinstalacja OZE, na potrzeby budynku mieszkalnego i został zakwalifikowany
na listę podstawową.
4) Mikroinstalacji OZE – rozumie się przez to instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej nie większej niż 7 kWp, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu
znamionowym niższym niż 110 kV.
5) Inwestycji – rozumie się przez to zakup i montaż nowej mikroinstalacji OZE.
6)

Budynku mieszkalnym – rozumie się przez to budynek mieszkalny w rozumieniu przepisów

Prawa budowlanego, położony na terenie Miasta Zabrze.
7)

Budynku niemieszkalnym – rozumie się przez to budynek gospodarczy, garaż wolnostojący,

altana ogrodowa, budynek inwentarski, posadowiony na nieruchomości Składającego Deklarację, na
którym może być wykonana mikroinstalacja OZE produkująca energię elektryczną na potrzeby
budynku mieszkalnego zgłoszonego w Projekcie.
8) Trwałości Projektu – rozumie się przez to czas, w którym Uczestnik Projektu zobowiązany jest do
utrzymywania mikroinstalacji OZE wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie
technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca mikroinstalacji OZE i jej przeznaczenia przez
okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Miasto Zabrze. Uczestnik

Projektu zostanie poinformowany pisemnie lub za pośrednictwem komunikatu na stronie
https://www.um.zabrze.pl/ o dacie rozpoczęcia i zakończenia okresu trwałości Projektu.
9) Inżynier Projektu - rozumie się przez to podmiot wyłoniony przez Miasto Zabrze po podpisaniu
umowy o dofinansowanie z IOK, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, który będzie
odpowiedzialny za prawidłową realizację Projektu, w tym ocenę warunków technicznych.
10) Wydatkach (kosztach) kwalifikowalnych – to wydatki lub koszty spełniające kryteria zgodne
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
wytycznymi zawartymi w Przewodniku dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 oraz Zasadami
w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
11) Lista podstawowa - lista obejmująca Uczestników Projektu, którzy znaleźli się najwyżej na liście
rankingowej sporządzonej na podstawie kryteriów formalno-prawnych, merytoryczno-punktowych
określonych w niniejszym regulaminie.
12) Lista rezerwowa - lista obejmująca Składających Deklarację, którzy zostali zakwalifikowani w
rozumieniu niniejszego regulaminu, ale nie są wpisani na listę podstawową.
§ 3. 1. Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Miasto Zabrze w celu opracowania wniosku
aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu polegającego na zakupie i montażu mikroinstalacji OZE i z
zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii,
Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT.
2. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Regionalnego a wysokość dofinansowania dla Uczestnika Projektu wyniesie do 85% kosztów
kwalifikowanych.
3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do pokrycia 15% wkładu własnego oraz zapłacenia
właściwego podatku VAT za roboty związane z wykonaniem mikroinstalacji OZE;
4. Regulamin określa kryteria, na podstawie których zostaną wyłonieni Uczestnicy Projektu.
Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski. Na tej postawie zostanie utworzona lista podstawowa i
rezerwowa zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Realizacja inwestycji uzależniona jest od
pozyskania przez Miasto Zabrze środków finansowych pochodzących z UE.
5. Regulamin określa kryteria, na podstawie których zostaną wyłonieni Uczestnicy Projektu.
Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski.
6. Do Projektu mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne które:

a. są właścicielami / współwłaścicielami budynku mieszkalnego położonego na terenie Miasta Zabrza
i zamieszkują w budynku mieszkalnym objętym Projektem;
b. złożą kompletny wniosek w okresie od 16 STYCZNIA 2020 r. do 4 LUTEGO 2020 r. Wnioski złożone
po określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia;
c. posiadają uregulowany stan prawny nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja. W
przypadku gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, zgodę na udział w Projekcie muszą wyrazić
wszyscy jej właściciele poprzez podpisanie wszystkich składanych dokumentów;
d. nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Zabrze z tytułu
należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wnoszonymi na rzecz Miasta Zabrze (na dzień składania Deklaracji Udziału w Projekcie oraz na etapie
realizacji i rozliczenia Projektu). Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających
prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do Projektu;
e. nie prowadzą działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym objętym Projektem, z wyjątkiem
nieruchomości na której na potrzeby prowadzonej działalności zamontowany został osobny licznik
energii elektrycznej;
f. w budynku wskazanym we wniosku zarejestrowały działalność gospodarczą, ale nie rozliczają
mediów (w tym m.in. energii elektrycznej, ciepła) na cele prowadzenia tej działalności;
g. wyrażą zgodę na nieodpłatne użyczenie Miastu Zabrze na czas trwania Projektu niezbędnego
terenu oraz pomieszczeń do wykonania mikroinstalacji OZE;
h. nie posiadają instalacji fotowoltaicznej produkującą energię na potrzeby budynku zgłoszonego w
Deklaracji udziału w Projekcie i nie korzysta(ją) z innych źródeł finansowania na wykonanie instalacji
fotowoltaicznej;
i. na dachu budynku zgłoszonym do Projektu nie posiadają wyrobów zawierających azbest.
Właściciele takiego budynku mogą brać udział w Projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia
stanowiącego załącznik do Deklaracji Udziału w Projekcie nr 1.4.
7.

`

Wykonanie inwestycji możliwe jest na budynkach będących w trakcie

budowy, pod warunkiem złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik do Deklaracji Udziału w
Projekcie nr 1.3. Potwierdzeniem zakończenia budowy będzie zaświadczenie o zakończeniu budowy i
oddaniu budynku do użytkowania wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Zabrzu, przedłożone nie później niż do momentu podpisania umowy. Nie złożenie potwierdzenia
zakończenia budowy i oddania budynku do użytkowania w wyżej wymienionym terminie w
przypadku wpisania na Listę podstawową będzie równoznaczne z niemożliwością dalszego udziału w
Projekcie.

8. Właściciel, współwłaściciel

złożyć tylko jedną Deklarację Udziału w Projekcie w ramach naboru.

budynku mieszkalnego może

W przypadku prowadzenia w budynku wskazanym w Deklaracji Udziału w Projekcie więcej niż
jednego gospodarstwa domowego dla udziału w Projekcie konieczne jest prawne wydzielenie w tym
budynku odrębnych lokali dla każdego z prowadzonych gospodarstw domowych, w momencie
złożenia Deklaracji Udziału w Projekcie na więcej niż jedno gospodarstwo domowe znajdujące się w
tym budynku mieszkalnym.
9. Budynki mieszkalne objęte Projektem muszą posiadać niezbędną przestrzeń do zamontowania
mikroinstalacji OZE.
§4 1. W celu udziału w Projekcie należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Wolności
286, 41-800 Zabrze Wydział /Ekologii (II piętro, pokój 211) w okresie od 16 STYCZNIA 2020 r. do 4
LUTEGO 2020 r. w dniach poniedziałek-wtorek od 12:00 do 17:00; środa-piątek w godzinach od
8:00 do 13:00 lub przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres Urząd Miejski
w Zabrzu, Wydział Ekologii ul. Wolności 286 opisaną nazwą Projektu – decyduje data stempla
pocztowego:
1) Deklarację Udziału w Projekcie, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu,
2) ankietę dotyczącą mikroinstalacji OZE, stanowiąca załącznik do Deklaracji Udziału w Projekcie nr
1.1,
3) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością (odpis z księgi wieczystej w
dowolnej formie nie starszy niż 3 miesiące do momentu złożenia dokumentów zgłoszeniowych lub
akt własności. W przypadku braku zapisu w Księdze Wieczystej informacji o budynku – przedstawi
Wypis z Kartoteki Budynku,
4) oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby
działalności gospodarczej, stanowiące załącznik do Deklaracji Udziału w Projekcie nr 1.2

(jeżeli

dotyczy),
5) oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy (jeżeli dotyczy),
stanowiące załącznik Deklaracji Udziału w Projekcie nr 1.3.
6) oświadczenie dotyczące Deklaracji wymiany poszycia dachu wykonanego z azbestu (jeżeli dotyczy),
stanowiące załącznik nr 1.4 do Deklaracji Udziału w Projekcie,
7) oświadczenie o posiadaniu przez właściciela lub współwłaściciela zamieszkującego w budynku
mieszkalnym objęty Projektem orzeczenia o niepełnosprawności, stanowiące załącznik nr 1.5 do
Deklaracji Udziału w Projekcie ,
8) oświadczenie o

Karcie Dużej Rodziny przyznanej właścicielowi lub współwłaścicielowi

zamieszkującemu w budynku mieszkalnym objętym Projektem na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (jeżeli dotyczy ), stanowiące załącznik nr 1.6 do Deklaracji Udziału w
Projekcie,

9) oświadczenie o postanowieniu sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej (jeżeli dotyczy), stanowiące
załącznik nr 1.7 do Deklaracji Udziału w Projekcie.
10) Deklaracja Udziału w Projekcie oraz wszystkie załączniki do Deklaracji muszą być czytelnie
wypełnione (wszystkie pola) i podpisane przez właściciela/ współwłaścicieli.
2. Złożona Deklaracja Udziału w Projekcie wraz z załącznikami zostanie zarejestrowana z nadaniem
numeru identyfikacyjnego. Składający Deklarację otrzyma potwierdzenie przyjęcia Deklaracji Udziału
w Projekcie w przypadku posiadania jej kopii.
3. Nadany numer w momencie złożenia Deklaracji Udziału Projektu służyć będzie do identyfikacji w
trakcie realizacji Projektu.
4. Złożone dokumenty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym. W razie konieczności
Składający Deklarację będzie wzywany do wyjaśnienia wątpliwości. Termin na wyjaśnienia ustala się
na 2 dni robocze od momentu przekazania informacji o konieczności złożenia wyjaśnień pod rygorem
nierozpatrzenia Deklaracji.
§5 1. Wybór Uczestnika Projektu i kwalifikacja Deklaracji Udziału w Projekcie będzie prowadzony
na podstawie danych zamieszczonych w złożonej Deklaracji oraz załączonych do niej niezbędnych
oświadczeń.
2. Uczestnicy Projektu zostaną wybrani w drodze otwartego naboru z zachowaniem bezstronności i
przejrzystości zastosowanych procedur w oparciu o kryteria wyboru formalno-prawne oraz kryteria
merytoryczne - punktowe.
3. Nabór do Projektu przeprowadzi Urząd Miasta Zabrze.
Ocena formalna dokumentów zgłoszeniowych nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
I Kryteria formalno - prawna:
Lp.

Kryterium

1

Termin

Sposób

Definicja
złożenia Dokumenty

dokumentów

weryfikacji
zgłoszeniowe

złożono

w

terminie Tak/Nie

określonym w Regulaminie.

zgłoszeniowych
2

Kwalifikowalność

Dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone przez

Uczestnika Projektu

Mieszkańca spełniającego definicję Uczestnika

Tak/Nie

Projektu w rozumieniu Regulaminu na obowiązujących
formularzach.
3

Kompletność

Składający Deklarację złożył kompletne dokumenty na Tak/Nie

dokumentów

obowiązujących formularzach.

zgłoszeniowych

4

Cel

i

rodzaj Cel i realizacja przedsięwzięcia są zgodne z Programem.

Tak/Nie

przedsięwzięcia
Weryfikacja kryteriów formalnych ma charakter oceny „TAK/NIE”.
W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego tj.4xTAK Deklaracja Udziału w Projekcie zostaje
skierowana do oceny merytorycznej.
II. Kryteria merytoryczne – punktowe:
Lp.

Kryterium

1

Społeczno
ekonomiczne

Definicja

Sposób oceny

– Uczestnik Projektu otrzyma dodatkowo
po 5 pkt za spełnienie poniższych
kryteriów.
1. Właściciel lub współwłaściciel
nieruchomości zamieszkujący w budynku
zgłoszonym do Projektu

5 pkt

posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
2.

Właściciel

zamieszkujący

/

współwłaściciel

budynek

mieszkalny

zgłoszony do Projektu posiada Kartę
Dużej Rodziny na podstawie ustawy z
dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej

5 pkt

Rodziny
3.,

Właściciel

lub

współwłaściciel

nieruchomości zamieszkujący w budynku
zgłoszonym do Projektu tworzy rodzinę

5 pkt

zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej.
2

Kryterium
technologii

Kryteria

dotyczące

- źródła ogrzewania

dotychczasowego - pompa ciepła, ogrzewanie
elektryczne,

ogrzewanie

posiadane

gazowe, olejowe i na paliwa

źródło ciepła

stałe kocioł 5 klasy wg. normy
PN-EN

303-5:2012

ecodesign – 5 pkt

lub

3

Jeśli

mikroinstalacja

OZE

zostanie Budynek

oddany

Kryterium

zlokalizowana na budynku istniejącym użytkowania – 5 pkt.

nieruchomości

oraz Uczestnik Projektu mieszka pod tym

do

samym adresem, gdzie ma być wykonany
montaż mikroinstalacji OZE odnawialnego
źródła energii.
Budynek nie oddany do użytkowania

Budynek w budowie – 0pkt.

Weryfikacja kryteriów merytoryczno-punktowych ma charakter punktowy.
4. Na potwierdzenie spełniania któregoś z w/w kryteriów społeczno–ekonomicznych, Składający
Deklarację zobowiązany jest dołączyć odpowiednie oświadczenie (załącznik do Deklaracji
Uczestnictwa w Projekcie nr 1.5, 1.6, 1.7 w zależności który dotyczy).
5. Po zebraniu wszystkich Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie zostanie przeprowadzona weryfikacja
formalno-prawna oraz merytoryczna, w efekcie której utworzona zostanie „Lista podstawowa ” i
„Lista rezerwowa”.
6. Lista podstawowa oraz Lista rezerwowa zostanie sporządzona w oparciu o całkowity budżet
Projektu powiększony o 50 % .
7. O kolejności na obu listach będzie decydował wynik punktowy ustalony w oparciu o kryteria
zdefiniowane w niniejszym Regulaminie.
8. W przypadku, gdy pula środków zostanie wyczerpana, a występować będą Deklaracje Udziału w
Projekcie z taką samą liczbą punktów, wówczas zostanie przeprowadzone jawne losowanie, które
wyłoni Deklaracje Udziału w Projekcie zakwalifikowane do udziału w Projekcie. Deklaracje Udziału w
Projekcie zostaną wpisane na Listę podstawową lub Listę rezerwową. Informacja o losowaniu
umieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
9. W przypadku kiedy Składający Deklarację nie został umieszczony na Liście podstawowej lub Liście
rezerwowej, może zostać zakwalifikowany na jedną z tych list pod warunkiem posiadania przez
Miasto Zabrze środków finansowych przeznaczonych na realizację Projektu lub wykluczenia albo
rezygnację innych Uczestników Projektu umieszczonych na Liście podstawowej

lub Liście

rezerwowej. W takich przypadkach o umieszczeniu na tych listach będzie decydowała ilość
przyznanych punktów, a w przypadku równej ilości punktów jawne losowanie.
10. Lista podstawowa Uczestników Projektu oraz Lista rezerwowa zostanie umieszczona na stronie
internetowej https://www.um.zabrze.pl/ według numerów ewidencyjnych, nie później niż do 31
marca 2020 r.
11. Uczestnicy Projektu z Listy rezerwowej zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie w
przypadku:

1) rezygnacji Uczestnika Projektu umieszczonego na Liście podstawowej,
2) wykluczenia Uczestnika Projektu z Listy podstawowej, w przypadku negatywnej oceny warunków
technicznych,
3) ewentualnych oszczędności w Projekcie, o ile dopuszczona będzie taka możliwość.
12.

Przekwalifikowanie Uczestnika Projektu z Listy rezerwowej

na Listę podstawową będzie

dokonywany z uwzględnieniem mocy mikroinstalacji OZE zastępowanej, na zasadzie: jedna
mikroinstalacja OZE może być zastąpiona jedną mikroinstalacją OZE o tej samej mocy.
13. Uczestnik Projektu do dnia podpisania Umowy o powierzenie dofinansowania ma możliwość
wycofania Deklaracji Udziału w Projekcie poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Projekcie.
14. W przypadku zgonu Uczestnika Projektu, który zakwalifikował się na Listę podstawową, który
nastąpi do momentu wybudowania mikroinstalacji OZE, jego prawa i obowiązki przejmuje
spadkobierca. Jeżeli natomiast takiej osoby/osób nie da się jednoznacznie określić na miejsce
Uczestnika Projektu wpisana zostanie osoba z Listy rezerwowej.
15. Uczestnik Projektu podający i oświadczający nieprawdziwe dane w Deklaracji Udziału w Projekcie
zostanie wykluczony z Programu na każdym etapie jego realizacji.
§6 1. Uczestnik Projektu wyrazi zgodę na dobór mocy wykonywanej mikroinstalacji OZE przez Miasto
Zabrze.
2. Mikroinstalacja OZE będzie tak dobierana, aby całkowita wartość energii elektrycznej
wyprodukowanej przez tę mikroinstalację OZE nie przekraczała całkowitej wartości energii
elektrycznej zakupionej z sieci energetycznej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie
rozliczeniowym, jednak o mocy nie większej niż 7 kWp dla gospodarstwa domowego. Moc
mikroinstalacji OZE zostanie dobrana na podstawie przedłożonych faktur/rachunków za energię
elektryczną oraz na podstawie złożonej ankiety.
3. Uczestnik Projektu zagwarantuje spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów
budowlanych, konstrukcji oraz jej wytrzymałości na obciążenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r poz1186 ze. zm.).
4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przedstawienia faktur/rachunków za roczny okres
rozliczeniowy (pełne 12 miesięcy) jako załącznik do ankiety. W przypadku budynku oddanego do
użytkowania i zamieszkałego w 2019 r. należy przedstawić zestawienie uwzględniające zużycie energii
elektrycznej za okres w którym budynek mieszkalny był użytkowany. W przypadku budynku
mieszkalnego budowanego i nie oddanego do użytkowania należy podać prognozowane zużycie
energii elektrycznej.

5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia nieruchomości budynkowej z

uwzględnieniem mikroinstalacji OZE, na której realizowany jest Projekt przez okres trwałości
Projektu.
§7 Miasto Zabrze zobowiązuje się do:
1. montażu mikroinstalacji OZE zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami wynikającymi
z Projektu;
2.

zgłoszenia w imieniu Uczestnika Projektu robót nie wymagających pozwolenia na budowę w

Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta w Zabrzu, kiedy będzie to konieczne.
§8 Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
1. pokrycia nie mniej niż 15% wkładu własnego, oraz 100% kosztów niekwalifikowanych, zapłacenia
właściwego podatku VAT za roboty związane z wykonaniem mikroinstalacji OZE po podpisaniu
Umowy, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
2. eksploatacji zabudowanych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwałości
Projektu;
3. nie dokonywania żadnych zmian i przeróbek na zamontowanych urządzeniach oraz użytkowanie
ich w sposób prawidłowy i zgodny z ich przeznaczeniem w czasie trwałości Projektu;
4. umożliwienia kontroli zainstalowanej mikroinstalacji OZE zarówno Miastu Zabrze, Inżynierowi
Projektu oraz IOK w okresie trwałości Projektu;
5.

powiadomienia nowego właściciela budynku w przypadku jego zmiany w okresie trwałości

Projektu, że zobowiązania wynikające z podpisanej umowy przechodzą na nowego właściciela
(Uczestnik Projektu na własne ryzyko jest zobowiązany powiadomić o obowiązkach z podpisanej
umowy przystąpienia do Projektu.);
6. informowania Miasta Zabrze o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację umowy;
7. zgłoszenia do zakładu energetycznego po wykonaniu mikroinstalacji OZE (przyłączony do sieci jako
odbiorca końcowy energii, na podstawie podpisanej z zakładem energetycznym umowy o
świadczenie usług w zakresie dostaw energii elektrycznej);
8. poniesienia dodatkowych kosztów (niekwalifikowanych) związanych z koniecznością wykonania
robót budowlanych i/lub przeróbek niezbędnych do zainstalowania mikroinstalacji OZE;
§9 Przez okres trwałości Projektu instalacja jest własnością Miasta Zabrze, po upływie tego czasu
nieodpłatnie przejdzie na własność Uczestnika Projektu.
§10 Miasto Zabrze dopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie wyboru Uczestnika
Projektu jak również wprowadzenie innych Regulaminów związanych z realizacją Projektu.

§11 Przetwarzanie danych osobowych w Projekcie:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba
mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pod adresem poczty elektronicznej:
iod@um.zabrze.pl, pod numerem telefonu: 032 273 96 82 bądź pisemnie na adres: Urząd Miejski
w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu aplikowania przez Miasto Zabrze o środki na
realizację działań z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Konkursu Nr RPSL.04.01.01IZ.01-24-363/19 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 oraz, w przypadku podpisania przez Miasto Zabrze umowy o dofinansowanie z instytucją
organizującą Konkurs, w celu realizacji Projektu polegającego na udzielaniu Mieszkańcom Miasta
Zabrza grantów na zakup oraz montaż mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub
niemieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta Zabrze.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c)
Rozporządzenia RODO1, tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z przepisów
prawa krajowego oraz unijnego stanowiących podstawę regulaminu ww. Konkursu oraz
Regulaminu naboru oraz realizacji Projektu pn.: „ Miasto Zabrze EKO - instalacje fotowoltaiczne odnawialne źródła energii ”.
5. Podstawą prawną przetwarzania szczególnych danych osobowych

jest art. 9 ust. 2 lit. g)

Rozporządzenia RODO1, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym
interesem publicznym na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, w związku z
realizacją Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych związku z zawartą umową o powierzenie
grantu jest, jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO, tj. niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy.
7. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi,
to jest świadczącym usługi na zlecenie Miasta Zabrze, w szczególności w zakresie usług IT.
Podmiotem świadczącym usługi w zakresie Zintegrowanego System Wspomagania Zarządzania

Miastem OTAGO, w którym Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, jest Asseco Data Systems
S.A. z siedzibą w Gdyni. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi
na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta
polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie.
8. Odbiorcą danych osobowych w ramach Projektu jest Zarząd Województwa Śląskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego (IZ PRO
WSL) na lata 2014-2020 oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu
dla którego zostały zabrane.
10. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez okres wieczyście w zależności od celu przetwarzania danych
osobowych. Okres przechowywania danych osobowych został wyznaczony na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo, w szczególności, sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
12. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
13. Podanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach jest obowiązkowe, jest
warunkiem koniecznym zgłoszenia udziału w Projekcie i zawarcia umowy o powierzenie grantu.
14. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w
podobny sposób na Panią/Pana wpływała. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Przed zawarciem Umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” pomiędzy Miastem
Zabrze a Instytucją Organizującą Konkurs konieczne będzie zawarcie Umowy pomiędzy
Miastem Zabrze a Uczestnikiem Projektu w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań
organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnej mikroinstalacji OZE.

