DEKLARACJA

dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w
szczególności elektrycznej

Ja, niżej podpisany/a
…………………………………………………………………………………………………………
…….……............................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w
…………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………

(miejscowość, nr domu)

legitymujący/a się dowodem osobistym nr
wydanym
przez

…………………………………

……………....................………………………….………….., nr PESEL
…………………………………..………………….……….,
Adres mailowy :………………………………………………………………………………….
nr telefonu:……………………………………..………….., deklaruję chęć uczestnictwa w
projekcie polegającym na zakupie i montażu mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w
szczególności elektrycznej na potrzeby własne w moim gospodarstwie domowym.
Jestem świadomy, że wytworzona w ramach projektu energia może zostać
wykorzystana tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego.

Oświadczam, iż mam świadomość i zgadzam się na to, że projekt pod nazwą „Zielona
Energia” w ramach dotacji unijnych z programu RPO działanie 4.1.3 Oś Priorytetowa IV
„ Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”
spójnego z mechanizmami Zintegrowane inwestycje terytorialne Strategia ZIT i strategia
RIT będzie realizowany przez Fundację EkoDom z siedzibą w Bielsku Białej przy ul
Karpackiej 24/9B i wpisaną do KRS pod numerem 00006097797 NIP 547-215-96-21
Oświadczam/my , że będąc właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej
oznaczonej
w
ewidencji
gruntów
i
budynków
jako
działki
nr
……………………………………………………..w obrębie ewidencyjnym……………………
………………………………………… , wyrażamy zgodę na realizację operacji
bezpośrednio związanej z tą nieruchomością wraz z prawem do jej dysponowania na cele
budowlane i możliwością przeprowadzania wizji lokalnych budynku mieszkalnego w
zakresie niezbędnym do realizacji projektu budowy mikroinstalacji prosumenckich na
terenie Gminy …………………………………………

Wyrażam zgodę na realizację projektu (projekt techniczny, montaż instalacji, nadzór
inwestorski) na nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Fundację EkoDom.
Zgadzam się na to, że przez pięć lat po wykonaniu, instalacja będzie własnością Fundacji
EkoDom ( do czasu rozliczenia z Urzędem marszałkowskim), z prawem do korzystania
przez właściciela/współwłaścicieli posesji. Po pięciu latach zostanie przekazana
właścicielowi/ współwłaścicielowi na zasadach określonych w umowie ( nieodpłatnie).
Zgadzam się na poniesienie kosztów ewentualnego podatku dochodowego w momencie
przekazania instalacji( różnicy po zamortyzowaniu instalacji) na własności użytkownika,
co nastąpi po okresie trwałości projektu. Realizację zadania planuje się w roku 2018.
Opłata wpisowa w wysokości 350 zł ( słownie: trzysta złotych), która stanowi 25%
kosztów jakie ponosi Fundacja EkoDom zostanie wpłacona do 3 dni na konto Fundacji :
mBank 25 1140 2004 0000 3602 7615 9201 z opisem : wpłata na działalność statutową.

Dokonanie powyższej wpłaty jest warunkiem wpisania uczestnika na listę
projektu . W ramach powyższej kwoty uczestnik otrzyma : audyt

energetyczny oraz projekt instalacji, przekazany do końca wykonania
projektu, nie później niż 31-12-2017r.
Uczestnik programu może zrezygnować z udziału i otrzymać zwrot kwoty
wpisowej w okresie do przeprowadzenia audytu, za wyjątkiem kiedy
podczas audytu stwierdza się brak możliwości instalacji.
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku uzyskania przez Fundację EkoDom
dofinansowania na realizację projektu, zobowiązuję się do wpłacenia wkładu własnego
wraz z podatkiem VAT Właściciela w kwocie określonej przez Fundację na konto
Fundacji , do 7 dni od podpisania umowy Fundacji EkoDom z Urzędem
Marszałkowskim.
Uczestnik zobowiązuje się do udokumentowania posiadania wkładu własnego na
dzień ogłoszenia regulaminu przez Urząd Marszałkowski ( planowane 09-2017r.)
Przyjmuję do wiadomości następujące fakty:

powyższa kwota wynika z 15% wkładu własnego Właściciela ( pozostałe 85% to
dofinansowanie ze środków unijnych) wraz z należnym podatkiem VAT na
wykonanie projektu technicznego, montażu instalacji i nadzoru inwestorskiego.
Koszt kwalifikowany ( przed dotacją) 1 kW instalacji nie przekroczy 7000 zł brutto.

ostateczna kwota wkładu własnego Właściciela i podatku VAT zostanie ustalona
po decyzji Zarządu Województwa ……………………………… …………w/s
poziomu dofinansowania projektu,
i wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu przez Fundację
każdy z Właścicieli ( uczestników) zobowiązuje się nieodwołalnie do zawarcia
umowy cywilno-prawnej z Fundacją EkoDom, w której zostanie określona kwota
udziału finansowego Właściciela i inne obowiązki Stron.

W przypadku zmiany wartości dofinansowania, uczestnik może odstąpić od
podpisania umowy. W ramach uzupełnienia wymaganej liczby uczestników,
Fundacja podpisze umowę z osobami umieszczonymi na liście rezerwowej.
Wszelka korespondencja będzie odbywała się poprzez pocztę mailowa podaną
przez uczestnika lub w formie listownej.

Data

Czytelny podpis Właściciela

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

U. z 2014 r. z późn. zm.) informuje się, że:

1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja EkoDom z siedzibą w Bielsku-Białej

2.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na budowę
mikroinstalacji prosumenckich.

3.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania dofinansowania na
budowę mikroinstalacji prosumenckich.

…………………………………………..
Podpis i data

……………………………………………………

