ANKIETA
dla rozpoznania potrzeb mieszkańców Gminy Wicko w zakresie OZE oraz
ewentualnej realizacji projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w
Gminie Wicko”
Uprzejmie informujemy, że Gmina Wicko prowadzi analizę w zakresie
zainteresowania mieszkańców realizacją zdań z zakresu odnawialnych źródeł energii
(OZE), które mogłyby być finansowane ze środków zewnętrznych. Pozwoli to podjąć
decyzję o ewentualnym przygotowaniu projektu i aplikacji w ramach środków Unii
Europejskiej.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie zapraszamy do
wypełnienia poniższej ankiety.
Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wicko ul. Słupska 9
lub przesłać na adres magdalena.stepien@wicko.pl. w terminie do 25 sierpnia 2016 r.

Odpowiedzi na pytania proszę udzielań zaznaczając X przy wybranej podpowiedzi.
Pytanie nr 1. Proszę podać do wytwarzania jakiego rodzaju energii instalacją jest
Pan/Pani zainteresowany:
 Elektrycznej
 Cieplnej
 Inne:………………………………..

Pytanie 2. Czy w przypadku przystąpienia Gminy Wicko do realizacji projektu
dotyczącego OZE (OZE-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII) jest Pan/Pani
zainteresowany/a uczestnictwem w zadaniu dotyczącym instalacji:
 Kolektory słoneczne
 Panele fotowoltaiczne
 Piece na biomasę
Pytanie nr 3: Jaką formą wsparcia jest Pan/Pani zainteresowany?



Dotacja bezzwrotna (tj. np. dofinansowanie do 85%)

 Pożyczka z dotacją na spłatę kapitału
 Szkolenia/spotkania informacyjne

Wyjaśnienie: Różne programy oferują różne formy dofinansowania. Jedną z takich form jest jednorazowa dotacja
pokrywająca określoną część kosztów kwalifikowanych.

UWAGA: Każda inwestycja dofinansowywana ze środków zewnętrznych ma zamknięty katalog kosztów
kwalifikowanych projektu, jednak jej realizacja może się wiązać z koniecznością poniesienia dodatkowych
kosztów, które nie są brane pod uwagę podczas rozliczania projektu.

Pytanie nr 4. Jaki wkład własny jest Pan/Pani gotów wnieść w inwestycję?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi

 do 30%

 30% - 40%
 40% - 50 %
 50% - 60%
 powyżej 60%
 nie wiem, trudno mi to określić ponieważ nie znam kosztów inwestycji.

Wyjaśnienie: Różne programy oferują różne poziomy dofinansowania. Proszę określić maksymalną procentową
wartość wkładu własnego.

Pytanie nr 5. Czy wykorzystuje Pan/Pani już odnawialne źródła energii?

 Tak
 Nie

Pytanie nr 6. Proszę ocenić poziom swojej wiedzy na temat odnawialnych źródeł
energii
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi

 Niska. Spotkałem się z tematem OZE w ostatnim czasie w mediach, ale nie
zgłębiałem go
 Średnia. Znam kilka rodzajów instalacji, szukałem informacji na temat OZE i
zapoznawałem się z nimi
 Dobra. Znam większość rodzajów instalacji oraz korzyści jakie płyną z ich
używania.
 Bardzo dobra. Znam rodzaje instalacji, zasady ich działania, ich mocne i słabe
strony, uczestniczyłem w szkoleniach lub sam aktywnie poszukiwałem wiedzy
na ten temat,
 Jestem
ekspertem,
zajmuję
się
zawodowo
tym
tematem
(montuje/serwisuję/projektuję tego typu instalacje, jestem audytorem
energetycznym, inne)

Pytanie nr 7. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Podanie danych kontaktowych nie jest obowiązkowe, jednak umożliwi nam bezpośrednie dotarcie do
Państwa w przypadku wdrażania przez gminę programu dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł
energii lub organizowania szkoleń/spotkań w tym temacie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Urząd Gminy w Wicku z siedzibą
w Wicku przy ul. Słupskiej 9, w celu realizacji działań związanych z badaniem zainteresowania,
upowszechnienia wiedzy oraz wdrażania programów wspierających budowę instalacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii. Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.,
ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania
oraz zażądania ich usunięcia.

 Tak
 Nie

DANE:
Adres zamieszkania:
Imię:
Nazwisko:
Miejscowość, kod pocztowy:
Ulica, nr domu:
Tel.:
Adres e-mail:

