
I ETAP – PODPISANIE UMOWY O DOFINASOWANIE:
Szanowni  Państwo,  uprzejmie  informujemy,  że  projekt  „Jesteśmy

EKOlogiczni  
w Gminie Jastków” uzyskał dofinasowanie ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i został przyjęty do
realizacji. 

II ETAP – AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI:
Kolejnym  etapem  realizacji,  była  aktualizacja  złożonej  w  2019  roku

dokumentacji (kosztorysy starsze niż 6 miesięcy).

III ETAP – OGŁOSZENIE I ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU :
Aktualnie trwa przygotowanie przetargu. 

IV ETAP – ZABEZPIECZENIE WKLADU WŁASNEGO :
W  związku  z  licznymi  pytaniami,  dotyczącymi   producenta  instalacji,

ostatecznego  kosztu  instalacji,  czy  wysokości  wkładu  własnego  mieszkańców,
informuję,  że  dane  te  będą  znane  dopiero  po  rozstrzygnięciu  przetargu  i
podpisaniu  umowy  z  wybranym  wykonawcą.   Mając  na  uwadze  powyższe,
płatność wkładu własnego będzie dokonywana po rozstrzygnięciu przetargu.
Ostateczne  kwoty  wraz  z  procedurą  dokonania  wpłat  zostaną  Państwu
przekazane odrębnym pismem.

Przypominamy, że montaż instalacji będzie realizowany tylko i wyłącznie w
lokalizacjach:
- spełniających kryteria udziału w projekcie, zgodne z ogłoszeniem https://

www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/nowy-nabor-ankiet-na-montaz-
instalacji-solarnych-i-lub-fotowoltaicznych-na-terenie-gminy-jastkow.htm z  dnia
10 czerwca 2019 roku oraz Regulaminem konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-
001/19,

- w których dokonano wpłaty pełnej wysokości wkładu własnego.

V ETAP – MONTAŻ INSTALACJI :
W  związku  z  tym,  że  na  potrzeby  ubiegania  się  o  środki  unijne,

przygotowany  został  jeden  zbiorczy  projekt  techniczny  (projekt  grupowy)  na
chwilę  obecną  nie  przewidujemy  przygotowywania  projektów  indywidualnych
oraz  ponoszenia  dodatkowych  kosztów  na  przygotowanie  ww.  dokumentacji.
Montaż zostanie poprzedzony wstępną wizją lokalną. Jeśli w wyniku wizji lokalnej,
nie  zostaną  wykryte  przeciwskazania  do  montażu,  wykonawca  przystąpi  do
realizacji  prac.  W przypadku wątpliwości  bądź zastrzeżeń dotyczących ustaleń
wizji lokalnej, Mieszkańcy proszeni się o kontakt bezpośrednio z Urzędem Gminy.

Montaż  zarówno  instalacji  fotowoltaicznych  jak  również  solarnych  jest
planowany  w  2021  roku.  Harmonogram  zostanie  podany  za  pośrednictwem
strony internetowej www.jastkow.pl , po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

VI ETAP – ODBIÓR INSTALACJI I ROZLICZENIE PROJEKTU

Po rozliczeniu końcowego wniosku o płatność rozpocznie się okres 5 lat trwałości
projektu.
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