
 

Parczew, dnia 4 września 2020 r. 

 

Nabór dodatkowy do projektu 

„Czysta energia w Gminie Parczew - solary” 

 

W zawiązku z rezygnacją części uczestników projektu „Czysta energia w Gminie Parczew -

solary”, Burmistrz Parczewa zaprasza mieszkańców Gminy Parczew do wypełnienia 

wstępnych dokumentów w naborze dodatkowym dotyczących dofinansowania budowy 

instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (solary). 

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 75%  wydatków kwalifikowalnych w konkursie 

realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020, działanie 

4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. 

 

Osoby uprawnione do udziału w projekcie 

 

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele domów jednorodzinnych 

również tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Ponieważ 

dysponujemy ściśle określonym limitem o udziale w projekcie, w przypadku 

przekraczającej limit liczby wniosków, przeprowadzone będzie losowanie.  

Gospodarstwa domowe, w których mieszkają osoby z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności nie biorą udziału w ewentualnym losowaniu i mają pierwszeństwo 

montażu instalacji solarnych. 

UWAGA!! 
 

1. Nie mogą składać wniosków na instalacje solarne osoby, które posiadają instalacje do 

podgrzewania ciepłej wody użytkowej zamontowane w ramach poprzednich projektów 

Gminy Parczew („Czysta Energia w Dolinie Piwonii i Zielawy” i „Czysta Energia w Dolinie 

Piwonii”). 

 

2. Nabór dodatkowy nie dotyczy instalacji fotowoltaicznych – do produkcji prądu 

 

Warunki wykluczające możliwość montaż instalacji to: 

 

1. Pokrycie połaci dachowej eternitem.  

2. Montaż paneli na budynkach związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. 

 

Wartość instalacji oraz wkład własny: 

 

Wkład finansowy mieszkańców wyniesie  ok 25% kosztów kwalifikowanych wartości 

instalacji wraz z montażem + 8 % podatek VAT (wydatek niekwalifikowalny). 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wkład finansowy będzie uzależniony od 

ewentualnego wystąpienia pomocy publicznej. Projekty objęte pomocą publiczną / pomocą de 



 

minimis, będą dofinansowane zgodnie ze schematem pomocowym, o którym mowa 

w rozdziale V, podrozdziale 5.4, pkt 3 Regulaminu konkursu (z zastrzeżeniem, że 

maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 75% wydatków 

kwalifikowalnych). 

 

 

Wielkość instalacji 

Szacowana 

wartość 

instalacji 

Wkład własny 

mieszkańca brutto w tym 

8% podatku VAT. 

Solarna 2 panelowa 10.800,- 2 943,- 

Solarna 3 panelowa 12.420,- 3 348,- 

Solarna 4 panelowa 13.392,- 3 888,- 
 

Wymagania do instalacji kolektorów słonecznych: 

 

1. Budynek musi posiadać instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody 

użytkowej. 

2. Panele słoneczne mogą być montowane na: 

 budynku mieszkalnym  

 budynku gospodarczym oddalonym od budynku mieszkalnego do 10 m, 

 gruncie, przy budynku mieszkalnym oddalonym od budynku mieszkalnego do 10 m. 

3. Ilość paneli oraz pojemność zbiornika na wodę będzie uzależniona od liczby domowników, 

zgodnej ze złożoną deklaracją na odpady komunalne tj.: 

 2 panele słoneczne – liczna domowników od 2 do 3 os. 

 3 panele słoneczne – liczna domowników od 4 do 5 os. 

 4 panele słoneczne – liczna domowników powyżej 6 os. 

4. Miejsce montażu podgrzewacza wody w pobliżu kotłowni. 

5. Wymagana wysokość pomieszczenia kotłowni to minimum 2,0 m. 

6. Wejście do pomieszczenia kotłowni (przez wszystkie drzwi przejścia do niej prowadzące) 

ewentualnie właz muszą mieć minimalną szerokość 80x90 cm w świetle otworu, 

7. Jeden kolektor słoneczny do instalacji solarnej ma powierzchnię całkowitą ok. 2 m
2
. 

 

Termin i miejsce składania deklaracji 

 

Druki można pobrać ze strony www.parczew.com  lub otrzymać w formie papierowej w 

Urzędzie Miejskim w Parczewie, pokój nr 16.  

Deklaracje należy złożyć osobiście, w UM w Parczewie, ul. Warszawska 24, pok. 16 w dn.: 

poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 14.00, w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 

2020r. Nie złożenie deklaracji w powyższym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z 

udziału w projekcie.  

 

Osobami do kontaktu są: Janusz Tryniecki, Anna Łukaszek i Magdalena Jarosz tel. 83 355 12 

34, 83 355 12 25 (dokumentacja) oraz Grzegorz Kazanowski i Andrzej Oleksiuk tel. 83 355 

12 36 (sprawy techniczno – instalacyjne). 

 

Paweł Kędracki  

Burmistrz Parczewa 


