Załącznik nr 2
Kryteria wyboru
dla Mieszkańców Gminy Sędziszów
W ramach projektu zaplanowana została instalacja odnawialnych źródeł energii nabudynkach
prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sędziszów.
Grupa docelowaprojektu zostanie wyłoniona w oparciu o niżej przedstawione kryteria.
1. Kryteria środowiskowe
1.1. Lokalizacja gospodarstw domowych:
a) na obszarach podlegających różnym formom ochrony przyrody (obszary Natura2000, parki
krajobrazowej obszary chronionego krajobrazu) oraz na obszarach ochrony uzdrowiskowej –
łącznie;
b) na obszarach podlegających różnym formom ochrony przyrody (obszary Natura 2000, parki
krajobrazowej obszary chronionego krajobrazu).
Kwalifikacja Beneficjentów nastąpi na podstawie adresu budynku zgłoszonego doprojektu – zgodnie z
wnioskiem Beneficjenta, oraz informacji własnych Gminy nt.granic obszarów chronionych.
1.2. Rodzaj paleniska wykorzystywanego do uzyskania c.w.u.
Przy kwalifikowaniu gospodarstwa domowego do udziału w projekcie brany będziepod uwagę rodzaj
paliwa wykorzystywanego do uzyskania c.w.u., z uwzględnieniem w następującej kolejności:
1) węgiel;
2) olej;
3) gaz;
4) inne.
Kwalifikacja Beneficjenta zostanie przeprowadzona w oparciu o dane zamieszczoneprzez niego we
wniosku w formie oświadczenia.
Uwaga! Wyklucza się możliwość montażu instalacji solarnych na dachach pokrytychzawierającym
azbest. Wnioskodawca, który ma dom pokryty takimmateriałem może mieć założoną
instalację solarną pod warunkiem wcześniejszejwymiany pokrycia dachu we własnym
zakresie.
2. Kryteria socjalno -ekonomiczne
Przy

kwalifikowaniu
gospodarstwa
domowego
oceniona
zostanie
sytuacjasocjalnoekonomicznaBeneficjenta. W pierwszej kolejności udział w projekcie będą
mielizapewnieni Beneficjenci, których gospodarstwo domowe spełnia co najmniej jedno z
n/wkryteriów socjalno-ekonomicznych:
a) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w
ramach systemu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolityDz.U.2013 poz.182 z późn. zm.),
b) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające dootrzymania wsparcia w
ramach systemu świadczeń rodzinnychzgodnie z Ustawa oświadczeniach rodzinnych z dnia 28
listopada 2003 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1456 z późn. zm.),
c) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniemniepełnosprawności lub z
orzeczeniem równoważnym (w pierwszej kolejnościspełniające równocześnie kryterium a) lub
b)),
d) rodziny zastępcze (w pierwszej kolejności spełniające równocześnie kryterium a) lubb)),
e) rodziny wielodzietne, tj. takie, na których utrzymaniu znajduje się min. 3 dzieci (w tymmłodzież
ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz studiująca, nie osiągającawłasnego dochodu,
w wieku do 24 lat).

Kryterium socjalno-ekonomiczne będzie oceniane na podstawie oświadczenia Beneficjentaprojektu.
Kwalifikacja Beneficjentów końcowych do udziału w projekcie będzie się odbywała
następująco:
1. Spośród wnioskodawców, którzy zgłoszą swój udział w projekcie zostaną wyłonione 2
grupy:
- grupa I – Beneficjenci spełniający kryterium środowiskowe 1.1. a) ( dot. lokalizacji);
- grupa II - Beneficjenci spełniający kryterium środowiskowe 1.1. b) ( dot. lokalizacji).
2. Wnioski Beneficjentów z grupy I zostaną uszeregowane wg. kryterium 1.2 – rodzajpaleniska, na
trzy podgrupy, uwzględniające rodzaj paleniska:
- podgrupa Ia) – palenisko węglowe;
- podgrupa Ib) – palenisko gazowe;
- podgrupa Ic) - palenisko olejowe;
- podgrupa Id) – pozostałe paleniska.
3. W poszczególnych podgrupach w pierwszej kolejności zostaną uwzględnione wnioski
Beneficjentów spełniających kryterium socjalno – ekonomiczne.
Po wyczerpaniu wnioskodawców z grupy I będą uwzględniani Beneficjenci z grupy II,
z zachowaniem zasad wyboru jak w pkt 2 i 3.

