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Regulamin
Projektu OZE Czysta Energia
Polskiej Spółdzielni Energetycznej

Zasady udziału.

I. Informacje ogólne
1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby będące członkami Polskiej Spółdzielni Energetycznej
„PSE”, zameldowane na terenie województwa objętego programem, zwane dalej Spółdzielcą.
2. Zużywają, co najmniej 2 000 kWh energii elektrycznej rocznie.
3. Podstawą udziału w Projekcie OZE jest:
a) Złożenie poprawnie wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej PSE.
b) Zaakceptowanie statutu i regulaminu PSE.
c) Opłacenie wpisowego oraz objęcie, co najmniej jednego udziału członkowskiego.
II. Ogólne zasady montażu instalacji fotowoltaicznej
1. Panele PV montowane będą wyłącznie na dachach budynków jednorodzinnych, mieszkalnych,
lub na garażach, budynkach gospodarczych, na gruncie w odległości nieprzekraczającej 20 m
od posesji, zlokalizowanych w obrębie województwa objętego programem OZE, do których
Spółdzielca posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub wieczystego użytkowania.
2. Minimalna moc instalacji wynosi 2 kWp. Maksymalna 10 kWp, dobrana optymalnie do
zapotrzebowania na podstawie przedstawionych rachunków za energię elektryczną za ostatnie
dwa lata.
3. Panele PV będą montowane, na powierzchni wydzierżawionej przez PSE, na podstawie
zawartej umowy z Spółdzielcą na kwotę 1 zł/1kWp/rocznie, na połaci skierowanej w kierunku
południowym, południo-wschodnim, południowo-zachodnim lub na gruncie w kierunku
południowym.
4. Energia z instalacji PV może być wykorzystywana tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa
domowego, a ewentualna nadwyżka wprowadzana do sieci energetycznej, i rozliczana na
zasadach określonych w Ustawie o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. z późniejszymi zmianami.
5. Instalacja OZE nie może służyć w celach zarobkowych a jedynie na pokrycie potrzeb własnych
Spółdzielcy.

III. Realizacja Projektu

1. Realizacja Projektu polegającego na montażu instalacji PV jest przewidywana na okres do 6
miesięcy od dnia otrzymania pierwszej transzy środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Unii Europejskiej.
2. Realizacja Projektu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania.
3. Łączna moc instalacji PV, których dotyczy wniosek projektowy składany do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa nie może przekroczyć 2 MW.
4. Wnioskodawcy wykluczeni z udziału w Projekcie z powodu przekroczenia mocy 2 MW, o której
mowa powyżej, zostaną wpisani na listę rezerwową, o czym zostaną powiadomieni
stosunkowo wcześniej.
5. W przypadku rezygnacji z udziału Spółdzielców zakwalifikowanych do Projektu, na ich miejsce
zostaną dobrane osoby z listy rezerwowej.
6. Złożone ankiety będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymagań formalnych i możliwości
technicznych wykonania instalacji.
7. Spółdzielcy, których ankiety zostały zweryfikowane pozytywnie pokrywają koszt wykonania
dokumentacji technicznej rozliczany z wpisowego. W przypadku nie uzyskania przez PSE
dofinansowania, koszt ten jest kosztem Wnioskodawcy niepodlegającym zwrotowi.
8. Złożenie ankiety nie jest równoznaczne z udziałem w Projekcie i otrzymaniem dofinansowania..
9. Przed złożeniem przez PSE w Urzędzie Marszałkowskim Województwa wniosku projektowego,
właściciel budynku zobowiązany jest podpisać umowę z PSE na udział w projekcie OZE i montaż
paneli. W przypadku kilku właścicieli, każdy z nich podpisuje umowę lub Oświadczenie
wyrażające zgodę na instalację.
10. Po uzyskaniu przez Spółdzielnię gwarancji dofinansowania Projektu, i zaakceptowaniu terminu
montażu, sporządzony zostanie harmonogram montaży i wpłat udziałów własnych Członków
PSE, które należy dokonać na wskazany w umowie rachunek bankowy.
11. Instalacja PV przez okres 3 lat od zrealizowania Projektu jest własnością PSE, a użytkowaną
przez Spółdzielcę opłacającego corocznie czynsz w wysokości 50 zł/1kWp, na podstawie
zawartej umowy pomiędzy Spółdzielcą a PSE. Po tym czasie instalacja zostanie przekazana
Spółdzielcy, w zamian za wpłacony udział własny.
12. Każda instalacja zostanie oznaczona tablicą informacyjną o udziale w projekcie unijnym
zgodnie z wytycznymi dla projektów współfinansowanych prze UE.
IV. Wysokość dofinansowania w ramach Projektu
1. Poziom dofinansowania projektu OZE dla Spółdzielcy wynosi 50% kosztów brutto.
2. Wszelkie prace wykraczające poza podstawowy zakres montażu instalacji PV wynikające np. z
złego stanu technicznego istniejącej instalacji elektrycznej, są kosztem własnym Spółdzielcy i
nie podlegają dofinansowaniu.
V. Zmiany w regulaminie
1. Przedstawione warunki mogą ulec zmianie w momencie ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski
Województwa, zmian wprowadzonych po dniu opublikowania niniejszego regulaminu, za co
PSE nie ponosi odpowiedzialności.
2. Planowany termin naboru wniosków i rozstrzygnięcia Projektu jest określony dla każdego
województwa indywidualnie.

