OŚWIADCZENIE – KRYTERIA REKRUTACJI

montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na
terenie Gminy Annopol
Ja, niżej podpisany/a/ni1
……………………………………………………………………………..…………………….
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w
………......................................…………...………....….....….....................................................
(miejscowość, kod, ulica, nr domu)

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że wybór uczestników przeprowadzony zostanie
w oparciu o dwa kryteria: formalne i punktowe.
Kryteria formalne:
1. Złożenie w wyznaczonym czasie wszystkich niezbędnych i poprawnie uzupełnionych
dokumentów:
- deklaracja udziału w projekcie,
- ankieta doboru instalacji solarnej,
- oświadczenie – kryteria rekrutacji.
2. Uregulowany stan prawny nieruchomości – uczestnik projektu musi posiadać prawo do
dysponowania nieruchomością na której instalowane będą instalacje OZE.
3. Lokalizacja nieruchomości na terenie Gminy Annopol.
Po umieszczeniu na podstawowej liście rankingowej:
4. W wyznaczonym czasie podpisanie z Gminą Annopol umowy udziału w projekcie.
5. Wpłacenie wymaganej zaliczki w dniu podpisania umowy.
Kryteria punktowe:
Kryterium I – sposób ogrzewania:
- węglowe
– 10 pkt.
- inne (olejowe, gazowe, elektryczne) – 0 pkt.
Kryterium II – preferowany rodzaj wybranej instalacji OZE:
- solar +kocioł na biomasę lub kocioł na biomasę – 10 pkt.
- inne – 0 pkt.
Kryterium III – osoby zgłoszone do udziału w projekcie realizowanym przez Gminę
Annopol w 2015 r. – 5 pkt.
Kryterium IV – osoby niepełnosprawne2 zamieszkujące (zameldowane na stałe) w budynku:
- osoba niepełnosprawna
–
2 pkt.

1
2

W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli
Oświadczenie

Wybór Uczestników projektu przebiegał będzie dwuetapowo:
W pierwszej kolejności złożona deklaracja wraz z załącznikami sprawdzona zostanie pod
względem poprawności formalnej. W przypadku braku wymaganych danych w Deklaracji
dokumenty nie będą podlegały dalszej ocenie.
Każdemu Uczestnikowi projektu, który uzyska pozytywną ocenę formalną złożonych
dokumentów, przypisane zostaną punkty wg. kryteriów punktowych. Na tej podstawie
utworzona zostanie „lista rankingowa” począwszy od największej liczby punktów aż do
wyczerpania wolnych miejsc.
W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc zostanie wyczerpana, a występować będą osoby
z taką samą liczbą punktów, wówczas wśród tej grupy osób przeprowadzone zostanie
losowanie, które wyłoni osoby zakwalifikowane do listy podstawowej oraz jako pierwsze
miejsca na liście rezerwowej.
Niniejszym oświadczam, że:

1. W obiekcie, na którym mają być montowane kolektory słoneczne występuje
przygotowanie c.w.u. w oparciu o źródło:
 węgiel,

 inne ………….………

2. Preferowany rodzaj wybranej instalacji OZE:

 solar +kocioł na biomasę lub kocioł na biomasę

 inne

3. W budynku w który zaplanowana jest instalacja OZE
niepełnosprawne:
 tak

zamieszkuje/ą osoby

 nie

UWAGA: Podanie danych niezgodnych w prawdą spowoduje skreślenie z listy
rankingowej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym
oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
……………….........……….
(data, miejscowość)

…………....……………..
(czytelny podpis)

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych dla
potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.).

……………….........……….
(data, miejscowość)

…………....……………..
(czytelny podpis)

