Informacja
o naborze do projektu z zakresu montażu kotłów na biomasę
w Gminie Biłgoraj
w ramach działania 4.1,,Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Nabór ankiet odbędzie się w dniach 30.03.2016r. – 06.04.2016r. Ankiety będą zbierane w Urzędzie
Gminy Biłgoraj przy ul. Kościuszki 88 w Biłgoraju w godzinach od 8.00 do 15.15 w pokoju nr 7
lub 39. O kolejności wpisu na listę decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Druki ankiet dostępne są na stronie www.gminabilgoraj.pl w zakładce „kotły na biomasę” oraz
w sekretariacie Urzędu Gminy Biłgoraj w pokoju 33.
UWAGA: Przyjmowane będą wyłącznie dokumenty kompletne, tzn. wypełniona w całości i
podpisana ankieta wraz z wypełnioną w całości i podpisaną deklaracją. Brak jakiegokolwiek
dokumentu lub nie wypełnienie w całości skutkować będzie odmową przyjęcia zgłoszenia.
Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych. W przypadku pozyskania przez Gminę Biłgoraj dofinansowania w ramach RPO WL
2014 – 2020 przedmiotowe projekty powinny zostać zrealizowane przez Gminę Biłgoraj najpóźniej do
2019r.
Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Biłgoraj,
przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom posesji. Po pięciu latach
od zakończenia realizacji projektu zostaną przekazane właścicielom.
Wkład własny mieszkańców wynosi 15% kosztów kwalifikowanych (ok. 2 500,00 zł) plus wszelkie
koszty niekwalifikowane. Jest to koszt szacunkowy. Ostateczna wysokość wkładu własnego
zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Warunki techniczne udziału w projekcie
Do projektu mogą zostać zakwalifikowane jedynie te budynki mieszkalne, które posiadają
odrębne pomieszczenie w budynku z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na kotłownię (stosowną
informację należy zawrzeć w punkcie 21 ankiety).
W ramach projektu mogą zostać zamontowane kotły dedykowane tylko i wyłącznie do spalania
biomasy (bez możliwości montażu drugiego rusztu do wykorzystania na spalanie paliw
konwencjonalnych).
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Minimalna wymagana wolna powierzchnia w kotłowni musi wynosić 5m , a wysokość kotłowni
minimum 2,20m (w budynkach wzniesionych do końca 2002 roku wysokość minimalna to
1,9m).
Kotły mogą być zasilane automatycznie lub ręcznie.
Paliwem może by tylko biomasa pochodzenia rolniczego (różne formy słomy, traw i roślin
energetycznych, niepełnowartościowe ziarna zbóż) jak również leśnego (drewno niepełnowartościowe
jak również materiał drzewny powstały z tego drewna poprzez celowe rozdrobnienie tego drewna –
zrębek, pellet).
Kosztami niekwalifikowanymi są m.in. koszty wymiany wkładu kominowego, koszty remontu kotłowni
w zakresie, który nie jest niezbędny do prawidłowego zamontowania i funkcjonowania kotła.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 84 688 28 62; 84 688 28 34

