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Regulamin uczestnictwa w Projekcle
„Rea!izacja inwestycji w zakresie zieiono-niebieskiej Infrastruktury
na terenle gmin nalezqcych do Zwiqzku Gmln Dorzecza Wistokr'

dofinansowanym ze srodkow Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
w ramach Programu: „^rodowlsko, Energia i Zmiany klimatu", Obszar programowy: Klimat

§1

Definicje

Uzyte w Regulaminie poj^cia oznaczaj^ odpowiednio:

1. Projekt — projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zieiono-niebieskiej Infrastruktury na terenle gmin
nalezgcych do Zwi^zku Gmin Dorzecza Wisloki" dofinansowany ze srodkow Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu: „^rodowisko, Energia i Zmiany
klimatu" Obszar programowy: Klimat, przygotowany przez Zwi^zek Gmin Dorzecza Wistoki, obejmuj^cy
zasiQgiem teren gmin - Partnerow Projektu;

2. Lider Projektu -Zwigzek Gmin Dorzecza Wisloki;

3. Partner Projektu ~ Gminy: Brzostek, Brzyska, Chorkowka, Czarna, D^bica, Miasto D^bica, D^bowiec, Jasto,
Miasto Jasto, Jedlicze, S^kowa, Skotyszyn, Szerzyny, Zyrakow;

4. Mieszkaniec - wnioskodawca, osoba fizyczna b^d^ca wtascicielem/wspotwtascicielem nieruchomosci
potozonej na terenie Gminy, na ktorej ma zostac zamontowany Zestaw lub osoba/osoby
posiadaj^ca/posiadaj^ce prawo do dysponowania tq nieruchomosci^ co najmniej do dnia 31 grudnia 2028
roku; ostateczny odbiorca wsparcia -beneficjent kohcowy Projektu;

5. Gmlna ~ Gmina b^dqca Partnerem Projektu, wtakiwa terytorialnie dia Mieszkahca;

6. Urzqd - Urz^d Gminy/Miasta wtasciwej/ego terytorialnie dIa danego Mieszkahca;

7. Gospodarstwo domowe - zespot osob razem zamieszkuj^cych i wspolnie utrzymujqcych si^, w wi^kszosci
potqczonych wi^zami biologicznymi i stanowi^cych rodziny; do gospodarstw domowych zaiicza si^ rowniez
osoby niespokrewnione, ale wspolnie zamieszkujqce i utrzymuj^ce si^; osoby samotne, utrzymujqce si^
samodzielnie to jednoosobowe gospodarstwa domowe;

8. Zestaw - dekoracyjny zbiornik naziemny na deszczowk^, wykonany z materiatu odpornego na
promieniowanie UV, o pojemnosci 650 I (± 50 I), wraz z elementami przytqczenia do rury spustowej oraz
rozprowadzania zgromadzonej wody dIa gospodarstw domowych Mieszkahcow, tj:
-  zestawem przytgczeniowym do rury spustowej,
- pompq ogrodowq o mocy min. 600 W, o wydajnosci maksymalnej nie mniejszej niz 3000 l/h, wraz

z wQzem ssawnym,

- WQzem ogrodowym dtugosci 25-30 m, kompatybilnym z pomp^ i zraszaczem pistoletowym,
-  zraszaczem pistoletowym;

9. Regulamin - niniejszy Regulamin okreslajqcy zasady uczestnictwa Mieszkahcow w Projekcie;

10. Deklaracja - oswiadczenie Mieszkahca o woli przystqpienia do udziatu w Projekcie, w formie pisemnej,
sporzqdzone wedtug wzoru stanowi^cego Zatqcznik nr 1 do Regulaminu;
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11. Trwatosc Projektu - utrzymywanie Zestawu wykonanego w ramach Projektu w niezmienionym stanie
technicznym, w tym niemoznosc zmiany miejsca Zestawu, oraz wykorzystywanie Zestawu zgodnie z jego
przeznaczeniem przez okres 3 lat od dnia zatwierdzenia Raportu Koncowego dia Projektu,

12. Umowa - dokument okreslajqcy wzajemne prawa i obowiqzki Gminy i Mieszkahca w zakresie zwiqzanym
z dostawq i montazem Zestawu w ramach Projektu na nieruchomosci Mieszkanca i stanowiqcy wiqz^ce
zobowiqzania Stron. Umowa zostanie podpisana po rozpocz^ciu realizacji Projektu. Gmina powiadomi
Mieszkahcow o koniecznosci jej podpisania.

§2

Informacje ogolne

1. Gtownym celem Projektu jest zwi^kszenie zdolnoki lokalnej spotecznosci do tagodzenia zmian klimatu ^
iadaptacji do ich skutkow na poziomie miejskim I wiejskim, retencji wody deszczowej na obszarze Gmin
nalez^cych do Zwi^zku Gmin Dorzecza Wistoki poprzez realizacji inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej
infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-swiadomosciowej.

2. W zwi^zku z uzyskaniem przez Zwiqzek Gmin Dorzecza Wisioki dofinansowania dia Projektu ze srodkow
Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu; „^rodowisko, Energia i Zmiany klimatu",
Obszar programowy: Klimat, Lider we wspotpracy z Gminami - Partnerami Projektu przystipuje do realizacji
Projektu.

3. Realizacja i rozliczenie Projektu ma zostac zakohczone do dnia 30.04.2024 r.

4. Zakres rzeczowy Projektu w cz^sci realizowanej na nieruchomokiach Mieszkahcow obejmuje dostawi
i montaz naziemnych zbiornikow na wodi opadow^ (deszczowki) wraz z urz^dzeniami do rozprowadzania
zgromadzonej wody na potrzeby gospodarstw domowych Mieszkahcow, niezwiizanych z prowadzeniem
dzlatalnosci gospodarczej.

5. Uczestnictwo Mieszkahca w Projekcle jest dobrowolne.

§3

Zasady uczestnictwa w Projekcle

1. Warunkiem uczestnictwa Mieszkahca w Projekcie jest:

1) lokalizacja nieruchomosci Mieszkahca, na ktorej wykonany ma bye Zestaw, na terenle Gminy;

2) ureguiowany Stan prawny nieruchomosci, na ktorej wykonany ma bye Zestaw —wtasnosc/wspotwtasnosc
lub posiadane prawo do dysponowania nieruchomokii co najmniej do31grudnia 2028 roku
potwierdzone w formie pisemnej; w przypadku umow zawartych na czas nieokreslony, umowa powinna
zawierac klauzuli, ze nie moze zostac rozwiqzana do dnia 31 grudnia 2028 roku. W przypadku, gdy
Mieszkaniec jest wtascicielem lub wspoiwlascicielem kilku nieruchomosci, moze ztozyc Deklaracji
przystipienia do Projektu tyiko na jednq nieruchomosc. W przypadku nieruchomoki, ktorych
wspofwtascicielami jest kilka osob, wszystkie te osoby muszq bye t^cznie Strong Umowy z Gmin^.
Wtakim przypadku wszelkie zobowiqzania wynikajqce z Umowy wspotwtasciciele, zgodnie z art. 370
Kodeksu cywilnego, zaci^gajg soiidarnie. Dalsze postanowienia Regulaminu dotycz^ce Mieszkahca
stosuje sii w takim przypadku do wszystkich wspotwlascicieli;
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3) ztozenie yzez Mieszks".^ orawidtowo wypetnionej DeklaracJI przyst^pienia do Projektu w terminie
od do3'1,..Md; wUrz^dzieGminy wgodzlnach jegopracyod 1^.. do Mieszkaniec
nie moze ztozyc Dekiaracji dotyczqcych roznych Gospodarstw domowych. Deklaracja powinna zawierac
dane wszystkich Mieszkancow majqcych prawo do dysponowania nieruchomosciq, na ktorej wykonany
ma bye Zestaw I powinna bye przez wszystkleh podpisana;

4) podpisanie z Gming Umowy uezestnietwa w Projekcie;

5) nieodptatne udost^pnienie Gminie przez Mreszkanea w okresie realizacji Projektu oraz Trwatosel
Projektu miejsea, w ktorym ziokalizowany b^dzie Zestaw;

6) dokonanie wptaty MIeszkahea na raehunekbankowyGminy wskazanyw Umowie,w wysokoici i terminie
w niej okreslonyeh.

2. 0 zakwatifikowaniu MIeszkahea do uezestnietwa w Projekeie deeyduje data i ezas ziozenia prawidtowo
wypetnionej Deklaraeji przystqpienia do Projektu we wtaseiwym terytorlalnie dia Mieszkahea Urz^dzie
Gminy/Miasta. Deklaraeje ztozone wezesniej b^d^ kwalifikowaty Mieszkaheow do uezestnietwa w Projekcie
w pierwszej kolejnosci, Dekiaracje ztozone pozniej b^d^ kwalifikowaty Mieszkaheow do uezestnietwa
w Projekcie wdaiszej kolejnosei, do czasu zakwalifikowania do Projektu Mieszkaheow w llosei odpowiadajqcej
liezble Zestawow zaplanowanyeti do realizacji w ramaeti Projektu w danej Gminie. Deklaraeje przyst^pienia do
Projektu ztozone po tym czasie b^d^ umieszezane na liseie rezerwowej wedtug takiej samej kolejnosei.
W przypadku pozniejszej rezygnacji Mieszkaheow zakwalifikowanych do Projektu, kwalifikowani do Projektu
i zapraszani do podpisania Umowy uezestnietwa w Projekcie b^d^ Mieszkahey z llsty rezerwowej wg kolejnosei
wpisu na t^ listQ. Kolejnosc zakwalifikowania Mieszkaheow do Projektu nie Jest kolejnosei^ dostawy i montazu
Zestawow na nieruehomosciaeh Mieszkaheow.

3. Jezeli Mieszkaniec lub cztonek gospodarstwa domowego Mieszkahea Jest osobq fizyezn^ prowadzqc^
dziatalnosc gospodarczq lub dziatalnosc rolnicz^ na nieruchomosci, na ktorej montowany ma bye Zestaw,
wspareie na rzecz odbiorcy ostateeznego udzielane moze bye w formie pomoey de minimis. W takim
przypadku Mieszkaniec przed podpisaniem Umowy zobowigzany Jest przedstawic oswiadczenie w/w osoby
prowadzqeej dziatalnosc gospodarez^ lub dziatalnosc rolniezg o wysokosei dotyehezas otrzymanej pomoey
de minimis wraz z zaswiadczeniami instytucji udzielaj^eej wspareia o wysokosei otrzymanej pomoey
de minimis. Nieprzedstawienie oswiadezenia lub przypadek, gdy tqeznie uzyskana pomoe wraz z planowanym
wspareiem w zakresie Projektu przekroezy dopuszezalny poziom pomoey de minimis, spowoduje wykluezenie
Mieszkahea z Projektu.

4. Gmina zastrzega sobie prawo do weryfikacji spetnienia wszystkich warunkow, w szczegolnosei oswiadczeh ze
stanem faktycznym w kazdym momeneie. W takim przypadku Mieszkaniec wezwany zostanie do przedtozenia
w terminie 7 dni dokumentow potwierdzajqcyeh ztozone oswiadezenia i potwierdzajgee status prawny
nieruehomosei, na ktorej ma bye zamontowany Zestaw.

5. Niespetnienie przez Mieszkahea ktdregokolwiek z warunkow uezestnietwa w Projekeie albo podanie
nieprawdziwych danyeh, o ktoryeh mowa w ust. 1, skutkuje niewaznoseiq zobowi^zah Gminy wynikaj^cyeh
z niniejszego Regulaminu oraz Umowy uezestnietwa w Projekeie, w szczegolnosei niewykonaniem Zestawu na
nieruehomoki Mieszkahea.
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§4

Realizacja Zestaw6w

1. Przyj^ty w Projekcie koszt Zestawu wynosi 2.624,75 ztotych. Podany koszt Jest kwotq brutto i ma charakter
szacunkowy. Rzeczywisty koszt uzalezniony jest od zaoferowanych przez wykonawcow w post^powaniu
przetargowym cen na montaz Zestawow.

2. Dia przyj^tego w Projekcieszacunkowego kosztu Zestawu w kwocie jak w ust. 1, wysokosc wptaty MIeszkahca
na rzecz Gminy, zwiqzanej z montazem na jego nieruchomosci Zestawu wynosic b^dzie 810,90 ztotych.
Ostateczna wysokosc wptaty Mieszkanca uzalezniona jest od zaoferowanych przez wykonawcow
w post^powaniu przetargowym cen na montaz Zestawow.

3. Po podpisaniu z Gminq Umowy uczestnictwa w Projekcie Mieszkanlec we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
dostosuje miejsce, gdzie zostanle posadowiony Zestaw. Podtoze powinno bye utwardzone I wypoziomowane.
Niedopuszczalny jest montaz Zestawu bezposrednio na zlemi, trawniku itp.

4. Mieszkanlec we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wykona wszelkie prace porzqdkowe, aby umozliwic
prawidtowy montaz Zestawu.

§5

Postanowienia kohcowe

1. Mieszkaniec moze zrezygnowac z udziatu w Projekcie, z zastrzezenlem, ze nie moze to powodowac roszczeh
w stosunku do Gminy.

2. Po wyborze Wykonawcy Mleszkahcy zakwalifikowani do udziatu w Projekcie zostan^ zaproszeni do podpisanla
Umowy uczestnictwa w Projekcie.

Zat^cznik:

Deklaracja przystqpienia do Projektu
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