Wola Uhruska, dnia 04.01.2017 r.
Szanowni uczestnicy projektu
„Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wola Uhruska”.
Niniejszym pismem pragnę poinformować, że gmina Wola Uhruska złożyła projekt dotyczący budowy
67 instalacji fotowoltaicznych o łącznej wartości 1 165 497,10 zł do działania 4.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Po pozytywnej ocenie formalnej, nasz wniosek uzyskał również pozytywną ocenę merytoryczną
uzyskując 83,5 pkt. na 100 pkt. możliwych do uzyskania i uplasował się dopiero na 217 pozycji listy
rankingowej na ogólną liczbę pozytywnie ocenionych projektów wynoszącą 251.
Pieniędzy na dofinansowanie wystarczyło jedynie dla 108 projektów, a pozostałe stanowią listę
rezerwową i będą wchodzić do realizacji w miarę pojawiania się oszczędności poprzetargowych lub
dodatkowych środków pochodzących z innych działań.
Dość daleka pozycja naszego wniosku na liście rankingowej pozwala przypuszczać, że ewentualna
realizacja tego zadania może mieć miejsce najwcześniej w latach 2018/19. Będziemy więc obserwować
sytuację finansową w obrębie tego działania i informować Państwa o ewentualnych szansach na realizację
projektu.
Z informacji uzyskanych od Marszałka Województwa Lubelskiego przekazanych na spotkaniu dnia
15.12.2016 r. wynika, że Urząd Marszałkowski jest zdeterminowany wesprzeć wszystkie projekty, które
„przeszły” tzw. ocenę formalną. Jest więc nadzieja na realizację tego projektu w terminie późniejszym
w stosunku do terminu planowanego wcześniej.
Należy dodać, że w tym działaniu preferowane były instalacje tańsze (kolektory i piece), a więc tego
typu, jakie nasza gmina realizowała w latach 2011/13.
My w swoim projekcie zdecydowaliśmy się tylko na instalacje fotowoltaiczne, a więc droższe od
kolektorowych i wystąpiliśmy o maksymalną dotację wynoszącą 85% kosztów (netto) tracąc w ten sposób co
najmniej kilkanaście punktów co w konsekwencji uplasowało nasz wniosek na dość odległej pozycji.
Wychodząc z założenia, że drogie instalacje fotowoltaiczne mają sens tylko przy wysokim
dofinansowaniu z funduszy pomocowych, proponujemy wykazać cierpliwość oczekując dotacji we
wnioskowanej czyli dość wysokiej kwocie lecz w nieco późniejszym terminie.
W przypadku pojawiających się jakichkolwiek nowych informacji w tej sprawie, będziemy o tym
Państwa zawiadamiać poprzez stronę internetową gminy: www.wolauhruska.pl.
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