Załącznik nr 1 do Regulaminu
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie
Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”

Ja, niżej podpisany/a ………………… ……………………………………,
/imię i nazwisko/
zamieszkały/a ……………………

…………
/ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość/
deklaruję udział w projekcie pt. „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia
niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno”, realizowanym przez Gminę Sierakowice we współpracy
z Gminą Kartuzy i Gminą Sulęczyno, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, OP 10 Energia.
Lokalizacja instalacji OZE (adres oraz nr działki wraz z nazwą obrębu geodezyjnego):

Rodzaj instalacji i moc: ,
Jednocześnie, oświadczam, że:
1)
2)

3)

Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru do projektu i zrozumiałe są mi wszystkie jego zapisy.
Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie określone
w Regulaminie naboru do projektu, a w szczególności:
a) Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, stanowiącą lokalizację instalacji OZE, a
wszyscy współwłaściciele nieruchomości wyrazili zgodę na realizację projektu (w przypadku
wspólnot mieszkaniowych podjęto stosowną uchwałę, o której mowa w pkt II.4 Regulaminu
naboru).
b) Nieruchomość, stanowiąca lokalizację instalacji OZE jest zgodnie z prawem oddana do
użytkowania lub zostanie oddana do użytkowania w terminie nie późniejszym niż 31-06-2017 r.
c) Instalacja OZE będzie wykorzystywana na cele mieszkalno-bytowe, niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zobowiązuję się do wniesienia wkładu finansowego do projektu w wysokości . zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..…)

4)
5)

Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
………………………………………….…………
/miejscowość i data/

………………………………………….…………
/czytelny podpis/

UWAGA: obowiązkowe załączniki do deklaracji:
1. Tylko w przypadku, gdy działka posiada więcej niż jednego właściciela: Zgoda współwłaścicieli działki,
na której instalowane będzie OZE, na udział w projekcie i instalację OZE na warunkach określonych w Zarządzeniu
Wójta Gminy Sierakowice.

