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ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA ANKIET TECHNICZNYCH ORAZ DEKLARACJI NA KOLEKTORY
SŁONECZNE

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców realizacją zadania Budowa kolektorów słonecznych
w Gminie Siewierz informujemy, że planowane jest przystąpienie do realizacji kolejnego zadania w ramach
odnawialnych źródeł energii. Przedmiotem projektu będą kolektory słoneczne na podgrzanie c.w.u. oraz
ogniwa fotowoltaiczne.
Warunkiem realizacji następnego przedsięwzięcia będzie uzyskanie dofinansowania ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 w ramach konkursu
ogłoszonego przez Zarząd Województwa w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii,
Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii. Nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Zarząd
Województwa trwa od 25 września 2017 r. do 26 marca 2018 r. Zgodnie z informacją podaną na dzień
dzisiejszy orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2018 r.
Informujemy, że wszystkie deklaracje uczestnictwa w projekcie, które wpłynęły do tut. Urzędu
i zostały wpisane na listę rezerwową obecnie realizowanego zadania są nadal aktualne i będą
traktowane jako wstępne zgłoszenie udziału w nowym projekcie.
Na podstawie już złożonych i aktualnie wpływających deklaracji zostanie oszacowane
zapotrzebowanie mieszkańców na tego typu projekt. Następnie zostanie opracowany i podany do
publicznej wiadomości Regulamin uczestnictwa w projekcie. Nie wyklucza się konieczności ponownego
złożenia deklaracji i ankiet technicznych zgodnych z Regulaminem, o czym zostaną Państwo
poinformowani poprzez stronę internetową Gminy Siewierz oraz Kuriera Siewierskiego. Wszystkie w/w.
dokumenty będą stanowiły podstawę do opracowania wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony
przez Gminę Siewierz.
W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców zainteresowanych udziałem w nowym projekcie do
składania deklaracji i ankiet technicznych.
____________________________________________________________________________________________________________
________________________
Z dniem 15 listopada 2017 r. zostanie zamknięty nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie Budowa
kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Siewierz – etap II.
Z deklaracji, które wpłyną w terminie do 15 listopada 2017 r. zostanie utworzona wstępna lista
uczestników projektu. Następnym krokiem będzie opracowanie Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz
wybór wykonawcy, który sprawdzi warunki techniczne w budynkach.
Warunkiem realizacji w/w. zadania będzie uzyskanie doﬁnansowania ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020. Informacja czy doﬁnansowanie zostało przyznane
powinna być dostępna pod koniec 2018 r. Tym samym rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata
2019 – 2020.
Deklaracje uczestnictwa w projekcie, które wpłyną do tut. Urzędu po 15 listopada 2017 r. zostaną
wpisane na listę rezerwową.
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