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1

WSTĘP

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (Przewodnik) został opracowany przez
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Instytucję Organizującą
Konkurs (IOK) w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podlaskiego (IZ) i stanowi szczegółowe wyjaśnienie kryteriów wyboru
projektów oraz ich umiejscowienie w procesie oceny wniosków o dofinansowanie.
Przewodnik został przygotowany w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (KM RPOWP).
Niniejszy dokument skierowany jest do wszystkich stron procesu wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPOWP 2014-2020).
Odbiorcą dokumentu jest również szeroko pojęta opinia publiczna (społeczeństwo
województwa podlaskiego), która jest naturalnym recenzentem skuteczności wspierania
rozwoju województwa poprzez realizację działań RPOWP 2014-2020.
Najważniejszym celem opracowania i udostępnienia Przewodnika jest pomoc potencjalnym
Wnioskodawcom w przygotowaniu projektów, które najlepiej wpisują się w cele RPOWP
2014-2020. Wnioskodawcom, którzy będą znali i rozumieli wymogi programu oraz
szczegółowe zasady oceny, powinno być łatwiej konstruować projekty, tj. określać cele oraz
wymierne rezultaty swoich przedsięwzięć, dobierać efektywne narzędzia realizacji
założonych celów, uwzględniać w projektach oraz dokumentacji aplikacyjnej wymagania
formalno-merytoryczne programu. Założono, że pośrednim efektem tej pomocy będą
aplikacje o wyższej jakości.
Zadaniem Przewodnika jest także wsparcie samego procesu oceny projektów. Przewodnik ma
służyć pomocą członkom Komisji Oceny Projektów (członkom Komisji). Efektem powinna
być wyższa jakość procesu oceny, osiągnięta między innymi poprzez większy obiektywizm
i jednolitość oceny. Pośrednio wyższa jakość składanych aplikacji oraz spójna metodologia
oceny, powinny dodatkowo przyczynić się do skrócenia procesu oceny.
Poprzez zaprezentowanie w Przewodniku architektury systemu wyboru projektów, jego
założeń, szczegółowego opisu poszczególnych kryteriów, IOK realizuje politykę
przejrzystości, obiektywizmu, równego dostępu do informacji. Przewodnik jest ważnym
elementem polityki informacyjnej IOK.
W sensie uwarunkowań formalnych, Przewodnik jest wskazówką wyjaśniającą cel
zastosowania poszczególnych kryteriów oraz metody ich weryfikacji. Ma to ułatwić właściwe
zinterpretowanie kryterium oraz ewentualne postępowanie w sytuacjach niestandardowych.
Przewodnik nie ogranicza autonomii członków Komisji, którzy powinni dokonywać oceny
projektów w najlepszej wierze, w oparciu o zatwierdzone kryteria wyboru projektów oraz
o własne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Cele programu, przekładające się na rozwój województwa podlaskiego, są wynikiem
świadomego wyboru dokonanego na podstawie przeprowadzonych analiz, potrzeb oraz
korespondują z odpowiednimi strategiami rozwoju województwa w różnych obszarach. Cele
te zostały wyartykułowane w RPOWP 2014-2020. Do odpowiednich celów zostały
przypisane wymierne, mierzalne wskaźniki ich realizacji. Wskaźniki służą dokonaniu
pomiaru stopnia osiągnięcia założonych celów. Wskaźniki są skwantyfikowaną formą
prezentacji celów. Stopień realizacji wskaźników powinien wprost odnosić się do stopnia
realizacji celów.
Wybór projektów do dofinansowania nastąpi na podstawie stopnia spełnienia kryteriów
zatwierdzonych przez KM RPOWP. Kryteria wyboru oraz zasady naboru projektów będą
jednakowe dla wszystkich konkurujących ze sobą Wnioskodawców projektów dotyczących
danej kategorii operacji RPOWP 2014-2020, transparentne oraz niedyskryminujące. Będą one
premiować projekty w największym stopniu przyczyniające się do osiągnięcia założonych
celów i wskaźników RPOWP 2014-2020, które w konsekwencji przysłużą się rozwojowi
regionu.
2.1

Kategorie kryteriów wyboru projektów – podział funkcjonalny

Kryteria oceny formalno – merytorycznej projektów ubiegających się o dofinansowanie
w ramach RPOWP 2014-2020 (dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
dzielą się na:
Kryteria formalne obligatoryjne - jednolite dla wszystkich działań/poddziałań
Celem zastosowania tej grupy kryteriów jest sprawdzenie zgodności poszczególnych
projektów z kryteriami przyjętymi przez KM RPOWP oraz eliminacja projektów, które nie
mogą zostać dofinansowane ze względu na brak zgodności z elementarnymi zasadami
działania/konkursu np. niekwalifikowany Wnioskodawca, niekwalifikowany rodzaj projektu,
niewłaściwa lokalizacja projektu, niedopuszczalny termin i okres realizacji projektu,
niedopuszczalna wartość projektu i poziomu dofinansowania. Bez względu na jakość czy
zakładane efekty tych projektów, jeżeli nie spełniają wskazanych wymogów, nie mogą zostać
dofinansowane w ramach działania/poddziałania.
Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi
jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych.
Kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne (obligatoryjne) - jednolite dla wszystkich
działań/poddziałań
Celem zastosowania tej grupy kryteriów jest merytoryczna ocena projektów pod kątem
spójności i jednoznaczności treści, zasadności realizacji oraz wykonalności. Ocena w ramach
kryteriów dopuszczających ogólnych ma na celu odrzucenie projektów sprzecznych
wewnętrznie (niespójnych), których nie da się obiektywnie ocenić merytorycznie, lub w
których nie da się jednoznacznie zidentyfikować zasadniczych elementów takich jak
rezultaty, działania, wydatki itp. Odrzucane są również projekty niezasadne z punktu
widzenia Wnioskodawcy i programu, a także projekty niewykonalne, z których treści wynika,
że nie mogą być zrealizowane w postaci zaprezentowanej przez Wnioskodawcę. Przyczynami
niewykonalności mogą być przeszkody finansowe, techniczne, prawne, operacyjne itd.
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Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie
szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy
dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu).
Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne - przypisane do konkretnego
działania/poddziałania
Celem zastosowania kolejnej grupy kryteriów jest wyeliminowanie projektów, które nie
spełniają minimalnych założeń jakościowych i wymogów określonych dla danej
osi/działania/typ projektu. Kryteria jakościowe ustanowione w ramach tej grupy korespondują
z założeniami i celami odpowiednich osi priorytetowych programu.
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie
szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy
dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). Wszystkie projekty,
które spełniają minimalne wymogi przechodzą do oceny w ramach kolejnej grupy kryteriów.
Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) - przypisane do konkretnego
działania/poddziałania
Kryteria merytoryczne szczegółowe różnicujące stanowią najważniejszą grupę kryteriów
w systemie wsparcia RPOWP 2014-2020. Efektem zróżnicowania w ramach tej grupy
kryteriów jest lista wszystkich projektów, które podlegały ocenie formalno – merytorycznej z
wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Lista jest uszeregowana od
projektów, które uzyskały największa liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych.
Wybór projektu do dofinansowania następuje zgodnie z kolejnością zamieszczenia projektów
na ww. liście, przy czym ze względu na zasadę równego traktowania Wnioskodawców wybór
projektów musi objąć projekty, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu.
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Proces oceny wniosków o dofinansowanie

ocena

kryteria oceny

charakter oceny

kto dokonuje oceny

uprawnienia
Wnioskodawcy w
trakcie procesu oceny
wniosku

Komisja Oceny
Projektów (KOP)

możliwość składania
wyjaśnień oraz
uzupełnień na wezwanie
KOP, przy założeniu, że
wprowadzone zmiany nie
prowadzą do istotnej
modyfikacji projektu oraz
nie mogą skutkować
zamianą oceny na
pozytywną w ramach
kryteriów formalnomerytorycznych lub
podwyższeniem liczby
punktów, które przyznał
oceniający na podstawie
danych zawartych we
wniosku

kryteria formalne
obligatoryjne
kryteria merytoryczne
dopuszczające ogólne
(obligatoryjne)

formalno-merytoryczna

ocena zerojedynkowa
(tak/nie/nie dotyczy)

kryteria merytoryczne
dopuszczające szczególne

kryteria merytoryczne
szczegółowe (Kryteria
różnicujące)

ocena punktowa
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WYBORU PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE
W RAMACH RPOWP 2014-2020 JEDNOLITE DLA WSZYSTKICH
DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ

KRYTERIA

Ocena formalno-merytoryczna projektów konkursowych przeprowadzana jest zgodnie
z zapisami Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) oceniającej projekty złożone
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020 (projekty EFRR). Ocenie formalno – merytorycznej podlegają jedynie wnioski, które
spełniają wymogi formalne.
3.1

Kryteria formalne obligatoryjne – wstęp

Ocena w oparciu o kryteria formalne obligatoryjne jest pierwszą częścią oceny projektów,
której dokonują członkowie Komisji, tj. tylko i wyłącznie pracownicy IOK. Ocena w oparciu
o kryteria formalne obligatoryjne spełnia rolę pomocniczą w stosunku do oceny w oparciu
o kryteria merytoryczne i służy optymalizacji procesu całej oceny formalno-merytorycznej.
Zasadniczym celem jej przeprowadzenia jest wykluczenie wniosków, które co do zasady nie
mogą uzyskać dofinansowania ponieważ nie spełniają warunków brzegowych konkursu oraz
wymogów określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP na lata 20142020 (SZOOP). W ramach tej części oceny, nie powinna być weryfikowana jakość projektów,
która jest oceniana na podstawie kryteriów merytorycznych. W ramach oceny tej grupy
kryteriów analiza treści dotyczy wyłącznie weryfikacji kompletności informacji niezbędnej do
dokonania oceny w ramach kryteriów merytorycznych oraz spełnienia przez wniosek
zasadniczych wymogów konkursu, działania wynikającymi z SZOOP oraz z RPOWP 20142020.
Ocena przeprowadzana jest metodą zerojedynkową, która zakłada spełnienie kryterium
(zaznaczenie kolumny „TAK”) lub jego niespełnienie (zaznaczenie kolumny „NIE”).
Warunkiem pozytywnej oceny kryterium jest spełnienie wszystkich wymagań zawartych
w opisie każdego z kryterium. Tylko spełnienie wszystkich kryteriów formalnych umożliwia
weryfikację zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi.

L.p.
1.

Kryterium
Wnioskodawca jest kwalifikowany do wsparcia
Wymogi kryterium:
Wnioskodawca jest zgodny z typem beneficjenta i spełnia wymogi określone
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (SZOOP) oraz regulaminie konkursu.
W kryterium weryfikuje się czy Wnioskodawca jest kwalifikowalny w ramach
działania – czy znajduje się w katalogu potencjalnych Beneficjentów wskazanych
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020 (SZOOP)
oraz w regulaminie konkursu.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów
gospodarki narodowej określonych w § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27
lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów
7

gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz
szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi
organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji
publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).
Ponadto w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie weryfikowane, czy nie zachodzą
przesłanki określone w:
 art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020,
Weryfikacji podlega także czy Wnioskodawca będący przedsiębiorstwem, nie znajduje
się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa
(w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) (Dz. Urz. UE L 187
z 26.06.2014), oraz czy na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy
publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za
niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym (dotyczy projektów objętych
pomocą publiczną)
Kryterium weryfikowane jest w oparciu o treści wniosku o dofinasowanie, informacje
zawarte w studium wykonalności, dostarczone dokumenty oraz fakultatywne lub
wymagane załączniki i oświadczenia Wnioskodawcy.
Niezgodność z tym kryterium powoduje automatyczne odrzucenie wniosku.
2.

Wniosek dotyczy rodzaju projektu, który może zostać dofinansowany w ramach
konkursu/działania
Warunkiem pozytywniej oceny kryterium jest spełnienie poniższych wymagań:
 rodzaj projektu jest zgodny z regulaminem konkursu i SZOOP;
 działalność wnioskodawcy dotycząca projektu nie jest działalnością wykluczoną
zgodnie z warunkami regulaminu konkursu;
 lokalizacja projektu jest zgodna z wymogami regulaminu konkursu i SZOOP;
W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodność projektu z przykładowymi typami
projektów wskazanymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 2014-2020
(SZOOP) oraz Regulaminie konkursu. Dodatkowo weryfikowany jest rodzaj
działalności, której dotyczy projekt oraz zgodność z warunkami konkursu.
Przedmiot realizacji projektu nie może dotyczyć rodzajów działalności wykluczonych z
możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa:
 w art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 (w przypadku projektów objętych
pomocą publiczną),
 w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
8





do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.),
w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów
szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006): tj. dotyczących:
likwidacji, budowy elektrowni jądrowych;
inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy
działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów
tytoniowych;
inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną
środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub
ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Należy dodać, że we wniosku oprócz odpowiedniego zaznaczenia/oświadczenia,
Wnioskodawca powinien także scharakteryzować (opisać) projekt w sposób
umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. Rodzaj działalności Wnioskodawcy
weryfikowany jest na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz innych
dokumentach.
Jeżeli Wnioskodawca wskaże rodzaj projektu niezgodny z wymogami konkursu
wniosek zostaje automatycznie odrzucony.
Kolejnym elementem oceny niniejszego kryterium jest zweryfikowanie, czy lokalizacja
projektu (miejsce realizacji projektu) jest zgodna z wymogami określonymi w SZOOP
oraz regulaminie konkursu. W przypadku, gdy z informacji zawartych we wniosku
wynika, iż projekt realizowany będzie poza granicami administracyjnymi
województwa podlaskiego wniosek zostaje automatycznie odrzucony.
3.

Wniosek spełnia wymóg minimalnej/maksymalnej wartości projektu oraz
maksymalnego poziomu dofinansowania
Warunkiem pozytywniej oceny kryterium jest spełnienie poniższych wymagań:
 wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie jest mniejsza niż minimalna
wartość określona w regulaminie konkursu lub/i SZOOP;
 wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie jest większa niż maksymalna
wartość określona w regulaminie konkursu lub/i SZOOP;
 całkowita wartość projektu jest zgodna z zapisami regulaminu konkursu lub/i
SZOOP;
 poziom wnioskowanego dofinansowania nie przekracza pułapu lub/i kwoty
określonych w regulaminie konkursu lub/i SZOOP;
 wnioskowana wartość dofinansowania nie przekracza wielkości wyliczonej
w oparciu o wskaźnik luki finansowej (jeśli dotyczy);
 w przypadku projektu objętego pomocą publiczną:
 poziom dofinansowania nie przekracza pułapu wynikającego z przepisów
dotyczących pomocy publicznej (jeśli dotyczy);
 wartość pomocy jest zgodna z warunkami określonymi w przepisach
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 (jeśli dotyczy).
W ramach kryterium dokonuje się weryfikacji czy wartość całkowita projektu,
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wydatków kwalifikowalnych mieści się w limicie podanym w Szczegółowym Opisie
Osi Priorytetowych 2014-2020 (SZOOP) oraz regulaminie konkursu. Zmiana wartości
projektu wynikająca ze zmiany założeń nie jest możliwa w trakcie oceny projektu.
Konstruując budżet projektu Wnioskodawca sam zakłada i wskazuje niezbędne
wydatki do jego realizacji.
W ramach kryterium weryfikowana jest również zgodność wnioskowanej wartości
dofinansowania z SZOOP oraz regulaminem konkursu. Wartość wnioskowanego
dofinansowania nie może przekraczać maksymalnej wartości dofinansowania
określonej w konkursie, zarówno, w zakresie wartości nominalnej, jak również udziału
% wnioskowanego dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu. Jeżeli
Wnioskodawca wnioskuje o niedopuszczalną wartość, wniosek nie może zostać
zaakceptowany i jest automatycznie odrzucany bez możliwości poprawy.
Zważywszy na fakt, że projekt objęty pomocą publiczną może być finansowany także z
innych źródeł publicznych, w ramach kryterium weryfikowana jest łączna
intensywność wsparcia środkami publicznymi.
Niespełnienie kryterium powoduje automatyczne odrzucenie wniosku.
4.

Termin i okres realizacji projektu jest zgodny z zasadami dofinansowania
w ramach RPOWP
Wymogi kryterium:
Wskazany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu
jest zgodny z zapisami Regulaminu Konkursu.
W ramach kryterium weryfikowane jest czy wskazane przez Wnioskodawcę terminy
rozpoczęcia, zakończenia oraz okres realizacji projektu są zgodne z zasadami działania
i regulaminem konkursu.
Okres realizacji projektu wskazany we Wniosku o dofinansowanie oraz
harmonogramie realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu
kwalifikowalności wydatków o której mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
Zgodnie z §1 pkt 15 Umowy o dofinansowanie Projektu, za rozpoczęcie realizacji
Projektu – należy rozumieć datę poniesienia pierwszego wydatku (kwalifikowalnego
lub niekwalifikowalnego) w ramach Projektu (dotyczy również prac
przygotowawczych), zgodną z wnioskiem o dofinansowanie Projektu.
Zgodnie z §1 pkt 28 Umowy o dofinansowanie Projektu, za zakończenie realizacji
Projektu - należy rozumieć ostateczne rozliczenie końcowego wniosku o płatność,
w szczególności dokonanie ostatniej płatności w ramach Projektu przez IZ RPOWP na
rzecz Beneficjenta.
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W przypadku wskazania przez Wnioskodawcę niezgodnych terminów, wniosek jest
odrzucany z powodu nie spełnienia kryterium formalnego obligatoryjnego.
5.

Złożona dokumentacja zawiera wymagane dokumenty i informacje
Warunkiem pozytywniej oceny kryterium jest spełnienie poniższych wymagań:
- złożona dokumentacja zawiera wniosek o dofinansowanie oraz biznes plan/studium
wykonalności (jeśli dotyczy);
- złożona dokumentacja zawiera treści niezbędne do oceny merytorycznej zgodnie
z wymogami regulaminu konkursu i właściwej instrukcji.
W ramach kryterium weryfikowane jest czy Wnioskodawca w ramach złożonej
dokumentacji aplikacyjnej dostarczył wniosek o dofinansowanie oraz studium
wykonalności.
Oceniający w ramach kryterium sprawdza dokumentację aplikacyjną także pod kątem
zawartych w niej treści. Weryfikowane jest, czy w dokumentacji aplikacyjnej zostały
zawarte informacje niezbędne do oceny projektu w oparciu o kryteria merytoryczne
zgodnie z wymogami regulaminu konkursu. W ramach niniejszego kryterium nie jest
oceniana jakość owych informacji a jedynie fakt ich wystąpienia.

3.2

Kryteria merytoryczne dopuszczające ogólne (obligatoryjne)

Kryteria dopuszczające odnoszą się do treści merytorycznej wniosku, w tym jego założeń,
planowanych działań oraz rezultatów. Weryfikacja projektów z zastosowaniem kryteriów
dopuszczających ogólnych ma na celu wykluczenie projektów niewykonalnych przy
założeniach (działaniach i rezultatach) opisanych przez Wnioskodawcę, również
z uwzględnieniem wszelkich wymogów programowych (także projektów, których
wykonalności nie można jednoznacznie ocenić i potwierdzić).
Wykonalność projektu oceniana jest na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawcę
informacji oraz dokumentów (załączników). Wykonalność projektu oceniana jest w takiej
formule jaką założył Wnioskodawca tzn. projekt być może byłby wykonalny po jego
modyfikacji, ale jeżeli nie jest wykonalny w takim stanie jak go przedstawił Wnioskodawca,
nie może zostać dofinansowany. Niedopuszczalna jest modyfikacja treści merytorycznych
wniosków. Ze względu na charakter oceny oraz bardzo szeroki zakres ocenianych zagadnień
oceniający może jednak wezwać Wnioskodawcę o wyjaśnienie kwestii, które wymagają
doprecyzowania. Wyjaśnienia jednak nie są elementem uzupełnienia wniosku, są jedynie
pewną interpretacją treści, faktów itp. Wyjaśnienia nie mogą korygować (zmieniać)
informacji zawartych we wniosku, np.: skutkować zamianą oceny na pozytywną w ramach
kryteriów merytorycznych. Ocena w ramach kryteriów dopuszczających ogólnych eliminuje
projekty, które nie realizują minimalnych założeń programowych wynikających z celów
RPOWP 2014-2020 lub z celów poszczególnych osi priorytetowych. Często są to projekty,
których niektóre rezultaty (efekty) są sprzeczne z celami RPOWP 2014-2020.
Ocena przeprowadzana jest metodą zerojedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi
„Tak”, „Nie” lub w sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego
typu projektu „Nie dotyczy”). Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku,
gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące
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(z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu
projektu). W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi „Nie” w ramach oceny
kryteriów merytorycznych dopuszczających ogólnych oraz szczególnych, wniosek jest
odrzucany z powodu nie spełnienia kryteriów merytorycznych dopuszczających.
Kryteria/pytania cząstkowe oznaczone „*” dodatkowo podlegają ocenie przez eksperta
zewnętrznego.
L.p.

Kryterium

1.

Informacje zawarte w różnych częściach wniosku, biznes planu/studium
wykonalności oraz załączników są ze sobą spójne.
Wymogi kryterium:
Czy informacje niezbędne do dokonania oceny projektu i sposobu jego realizacji
zawarte w dokumentach złożonych w ramach konkursu są jednoznaczne i spójne?
Czy na podstawie zawartych we wniosku i załącznikach informacji możliwe jest
dokonanie oceny projektu w ramach wymaganych kryteriów merytorycznych?*
Kryterium spójności odnosi się do oceny czy informacje w złożonym wniosku oraz
załącznikach nie są ze sobą sprzeczne oraz czy nie występują sprzeczności wewnątrz
poszczególnych dokumentów. Celem zastosowania tego kryterium jest zabezpieczenie
jednoznaczności opisu projektu, jego założeń, działań i rezultatów. Ujawnione
niespójności małej wagi, nie muszą skutkować negatywną oceną kryterium. Oceniający
może podjąć taką decyzję, jeżeli są one nieistotne i nie mają wpływu na zasadnicze
zobowiązania/deklaracje Wnioskodawcy w zakresie realizacji projektu oraz jeżeli nie
mają znaczenia dla oceny pozostałych kryteriów. W przypadku niespójności istotnych
treści wniosku/załączników nie dających możliwości dokonania obiektywnej,
jednoznacznej oceny wniosku, wniosek powinien zostać odrzucony z powodu
niespełnienia kryterium. Trzeba podkreślić, że negatywna ocena każdego kryterium nie
musi wynikać z przedstawionych przez Wnioskodawcę informacji i dokumentów, które
wskazują na wystąpienie niezgodności. Kryterium zostanie uznane za niespełnione
również w sytuacji, kiedy oceniający nie będzie w stanie potwierdzić zgodności
wniosku z danym kryterium ze względu na brak odpowiednich informacji lub
niejednoznaczność lub sprzeczność podanych we wniosku informacji.

2.

Wnioskodawca wiarygodnie uzasadnił, konieczność realizacji projektu oraz
związek celów projektu z celami osi/działania i dokumentami strategicznymi
określonymi w dokumentacji konkursowej
Wymogi kryterium:
Czy uzasadnienie realizacji projektu jest wiarygodne?*
Czy wnioskodawca określił cele realizacji projektu?
Czy wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu?
Czy cele projektu są zbieżne z celami osi/działania?
Czy wnioskodawca wskazał i wiarygodnie uzasadnił potrzebę finansowania projektu
środkami publicznymi?*
W ramach kryterium weryfikowane jest uzasadnienie realizacji projektu - uzasadnienie
z punktu widzenia Wnioskodawcy, z punktu widzenia celów osi priorytetowej oraz
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celów RPOWP 2014-2020. Wnioskodawca powinien wskazać, co jest podstawą
decyzji o realizacji projektu, wyartykułować i opisać cele realizacji projektu, określić,
jakie problemy projekt rozwiąże, co stałoby się, gdyby projekt nie został zrealizowany,
czy projekt jest optymalnym narzędziem do osiągnięcia założonych celów (analiza
opcji) itp. Uzasadnienie powinno mieć poparcie w faktach i liczbach oraz być
wynikiem przeprowadzonych analiz. Niewystarczające są ogólne stwierdzenia i
truizmy.
Wnioskodawca powinien również wskazać związek celów projektu z przyjętymi
wskaźnikami produktu i rezultatu. Ten związek musi być logiczny - zależność
przyczynowo-skutkowa. Wnioskodawca powinien także opisać, w jaki sposób
realizacja projektu przyczyni się do realizacji celów osi priorytetowej. Właściwa
prezentacja celów projektu pozwoli na łatwą ich identyfikację oraz przełożenie na
konkretne wartości. Każda kwantyfikowana wartość celu (wskaźnik) musi mieć swój
odpowiednik w postaci wyznaczonego celu, ale nie każdy cel musi być przedstawiony
w postaci liczbowej, gdyż niektóre cele mogą być celami jakościowymi, w związku z
tym nie da się ich zapisać w postaci wskaźników mierzalnych.
Wskaźniki produktu rozumiane, jako bezpośredni, materialny efekt realizacji
przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami.
Wskaźniki rezultatu opisują zmiany w sytuacji Beneficjenta, jego otoczeniu bądź
ostatecznych odbiorców, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania projektu.
W celu racjonalnego oszacowania wskaźników kluczowych/specyficznych dla program
oraz wskaźników specyficznych dla projektu zasadne jest wykorzystanie dokumentu
Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 20142020, dostępnego na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl.
Może wystąpić sytuacja, że pomimo deklaratywnych informacji podanych przez
Wnioskodawcę, z samej istoty-charakteru projektu wynika, że jego podstawowy cel
jest inny niż cel wskazany przez Wnioskodawcę. Wówczas wniosek zostanie
odrzucony z powodu niespełnienia kryterium.
W ramach kryterium należy również zweryfikować czy Wnioskodawca wykazał
i wiarygodnie uzasadnił potrzebę dofinansowania projektu środkami publicznymi.
Kryterium będzie oceniane przede wszystkim na podstawie informacji zamieszczonych
we wniosku o dofinansowanie (np. pkt. IV.1, IV.2, IV.3.2, IV.5, IV.6, V.)
3.

Wydatki kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami działania, precyzyjnie
określone, racjonalne i niezbędne do realizacji celów projektu
Wymogi kryterium:
Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania
projektu w ramach działania/konkursu?
Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są precyzyjnie określone - są
identyfikowalne i są wystarczająco szczegółowe?*
Czy wydatki kwalifikowalne projektu zostały oszacowane w sposób wiarygodny?*
Czy wnioskodawca właściwie zastosował metodologię rozliczania wydatków w oparciu
o stawki ryczałtowe (jeśli dotyczy)?*
Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są racjonalne?*
Czy wskazane wydatki kwalifikowane projektu są niezbędne do realizacji celów
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projektu?*
Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności
planowanych wydatków. Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie
z Beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które
Beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu, zostaną
poświadczone, zrefundowane lub rozliczone (w przypadku systemu zaliczkowego).
Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po
zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na Beneficjenta
umową o dofinansowanie oraz wynikających z przepisów prawa.
Sam rodzaj wydatku nie świadczy jeszcze o jego kwalifikowalności. Trzeba pamiętać,
że wydatek będzie kwalifikowany nie tylko gdy będzie zgodny z kategoriami
wydatków określonymi w regulaminie konkursu, ale również gdy będzie zasadny,
adekwatny i racjonalny w odniesieniu do realizacji konkretnego projektu. Te kwestie
oceniane są w ramach niniejszego kryterium. Osoba oceniająca dokonuje oceny w
powyższym zakresie w oparciu o znajomość zapisów we wniosku aplikacyjnym.
Trzeba podkreślić, że aby ocena kryterium mogła zostać w ogóle dokonana, wydatki
powinny być precyzyjnie i jednoznacznie zaprezentowane nie tylko co do wartości ale
również niezbędności.
W przypadku określenia wydatków projektu w sposób zbyt ogólny, nieprecyzyjny,
niespójny - gdzie nie można dokonać jednoznacznej weryfikacji wydatków, osoba
oceniająca powinna odrzucić projekt ze względu na niespełnienie kryterium. Przykłady
zbyt ogólnego określenia wydatków projektu: zakup maszyn, zakup sprzętu
komputerowego, usługi doradcze, zakup mebli itd. W takich przypadkach trudno
odnieść się do racjonalności, adekwatności i efektywności wydatków kiedy nie
wiadomo dokładnie co Wnioskodawca zamierza nabyć w ramach projektu. Jeżeli
Wnioskodawca zamierza budować bądź rozbudowywać, powinien wskazać np. etapy
prac budowlanych oraz je scharakteryzować.
Jeżeli jest mowa np. o sprzęcie komputerowym, to we wniosku trzeba wymienić ten
sprzęt i podać jego ogólną charakterystykę. Jeżeli jest mowa o usługach doradczych
powinno określić się co będzie przedmiotem doradztwa (zakres doradztwa), jaki będzie
rezultat doradztwa, sposób kalkulacji ceny doradztwa itp.
W określonych przypadkach oceniający weryfikuje również poprawność i zasadność
zastosowanej w ramach projektu uproszczonej metody rozliczania wydatków w oparciu
o stawki ryczałtowe, uwzględniając m.in. krajowe i unijne przepisy w tym zakresie.
W sytuacji kiedy Wnioskodawca w wydatkach kwalifikowanych uwzględnił wydatki,
które nie mogą zostać dofinansowane w ramach działania, są niezasadne, nieracjonalne
lub kiedy nie da się ocenić ich kwalifikowalności, zasadności i racjonalności
(z powodu niespójności, zbytniej ogólności itp.), oceniający stwierdza nie spełnienie
kryterium. Nie ma możliwości przenoszenia kwestionowanych wydatków
kwalifikowalnych do wydatków niekwalifikowanych lub usunięcia ich
z budżetu/zakresu rzeczowego projektu. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy
wykazana wartość we wniosku jest wynikiem oczywistych omyłek tj. błędnych
obliczeń arytmetycznych np. sumowania wydatków.
Ocena zasadności i racjonalności wydatków projektu polega na stwierdzeniu, czy dana
pozycja budżetowa jest niezbędna i czy wartość tej pozycji jest racjonalna? Czy
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wydatki kwalifikowane służą bezpośrednio realizacji celów projektu, czy są
ekonomicznie uzasadnione, czy są efektem świadomego wyboru, analizy opcji? Czy
nie można zrealizować projektu, zakresu rzeczowego tańszym kosztem?
Kryterium jest sprawdzane w szczególności na podstawie zaprezentowanych informacji
we wniosku o dofinansowanie (pkt. IV i VII).
4.

Wykonalność techniczna projektu
Wymogi kryterium:
Czy wnioskodawca posiada niezbędne prawa własności, pozwolenia, licencje itp.
niezbędne w realizacji projektu lub czy uzyskanie odpowiednich praw, pozwoleń,
licencji itp. zostało w projekcie uwzględnione i jest prawdopodobne?*
Czy wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do
prawidłowej realizacji projektu lub czy wiarygodnie opisał sposób pozyskania tych
zasobów?*
Czy harmonogram realizacji projektu jest racjonalny i wykonalny?*
Czy dołączona do wniosku dokumentacja OOŚ jest kompletna oraz została sporządzona
zgodnie z dyrektywami UE, prawem krajowym oraz wytycznymi krajowymi w tym
zakresie (jeśli dotyczy)?
Czy projekt będący przedmiotem złożonego wniosku o dofinansowanie nie został
ukończony lub zrealizowany, zgodnie z Art. 65 ust. 6 Rozporządzenia 1303/2013, przed
złożeniem tego wniosku?
Czy w dokumentacji projektowej w odniesieniu do planowanej infrastruktury
uwzględniono ryzyka związane ze zmianami klimatu, w szczególności zagrożenie
powodzią i sposób zarządzania tym ryzykiem (jeśli dotyczy)?
W ramach kryterium weryfikowana jest wykonalność techniczna projektu: czy
Wnioskodawca posiada wszystkie niezbędne z punktu widzenia procesu
inwestycyjnego pozwolenia, koncesje, decyzje, prawa własności, licencje itp. W
przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich niezbędnych decyzji,
pozwoleń i praw własności powinien w sposób wiarygodny opisać i uzasadnić we
wniosku o dofinansowanie z jakich powodów wystąpiły opóźnienia oraz podać termin
uzyskania przedmiotowych dokumentów. Oceniający w ramach niniejszego kryterium
ocenia kompletność dokumentacji, a w przypadku dostarczenia niepełnej dokumentacji,
weryfikuje wiarygodność uzasadnienia. W przypadku nieposiadania lub braku
uprawdopodobnienia uzyskania przez Wnioskodawcę niezbędnych praw własności,
decyzji, pozwoleń, koncesji i licencji projekt nie spełnia niniejszego kryterium.
Jedynym dokumentem, którego dostarczenie na etapie składania wniosku nie jest
obligatoryjne, jest prawomocne pozwolenia na budowę - dopuszcza się jego
dostarczenie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jednakże powinno to zostać
opisane we wniosku o dofinansowanie.
Przykładem niespełnienia powyższego wymogu może być brak planu
zagospodarowania terenu i jednoczesny brak decyzji o warunkach zabudowy, w
sytuacji kiedy projekt dotyczy inwestycji budowlanej w konkretnej lokalizacji. Nie ma
pewności, że odpowiedni obiekt może w tej lokalizacji powstać, nie ma też pewności,
kiedy ta kwestia zostanie uregulowana.
Innym przykładem może być założenie, że Wnioskodawca nabędzie nieruchomość
w przetargu publicznym. Charakter przetargu nie gwarantuje pewności nabycia
nieruchomości akurat przez Wnioskodawcę.
15

W ramach kryterium ocenie podlega także zasadność zaproponowanych w projekcie
rozwiązań technicznych (parametry techniczne urządzeń, technologia, innowacyjność,
materiały itp.). To samo dotyczy planowanego harmonogramu działań itd. Może się
zdarzyć, że Wnioskodawca założy nierealne terminy realizacji projektu. Może się
zdarzyć, że koncepcja projektu zostanie oparta o uwarunkowania prawne, których
jeszcze nie ma, lub które zostaną zmienione w najbliższej przyszłości.
W tym miejscu oceniana jest także zdolność Wnioskodawcy do realizacji projektu tzn.
czy Wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby techniczne i kadrowe do
zrealizowania swoich zamierzeń. Wnioskodawca nie musi posiadać wszystkich
zasobów w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Część z nich może
pozyskać w trakcie realizacji projektu, co zobowiązany jest opisać we wniosku wraz z
określeniem wymogów stawianych osobom/podmiotom, które zaangażowane zostaną
do udziału w projekcie.
W ramach kryterium weryfikowana jest także kompletność dokumentacji dotyczącej
procedury przeprowadzonego postępowania związanego z oddziaływaniem projektu na
środowisko, a także jej zgodność z dyrektywami UE, prawem krajowym oraz
wytycznymi w tym zakresie. Oceniający weryfikuje także zgodność pozwolenia na
budowę (jeśli zostało dołączone) z dokumentacją środowiskową. W przypadku, gdy
Wnioskodawca na etapie składania wniosku błędnie założył, iż inwestycja zawarta
w projekcie nie jest zaliczana ani do I ani do II grupy przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko i/lub nie dołączył wymaganej dokumentacji, na
etapie oceny w oparciu o kryteria merytoryczne nie ma możliwości uzupełniania
dokumentacji i przedłożenia decyzji środowiskowej, co skutkuje niespełnieniem
kryterium i odrzuceniem projektu.
Oceniający sprawdza także, czy inwestycja zapisana w projekcie nie została fizycznie
zakończona lub w pełni zrealizowana przed złożeniem do IOK wniosku
o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami z Art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 tego typu projekt nie może zostać wybrany do
wsparcia.
W szczególnych przypadkach realizacja założeń projektu powinna również
uwzględniać problematykę łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Realizacja
projektów powinna obejmować stosowanie, już na etapie projektowania, odpowiednich
rozwiązań zapewniających odporność wspieranej infrastruktury na zjawiska związane
ze zmianami klimatu i powiązane z tym zagrożenia klęskami i katastrofami
naturalnymi (zwiększone ryzyko powodziowe, susze, upały, ekstremalne zjawiska
powodziowe itp.). Ważne w kontekście wspieranej infrastruktury jest również jej
powiązanie z działaniami prowadzonymi na rzecz zapobiegania i zarządzania
ryzykiem.
Weryfikacji podlegają informacje uwzględnione przede wszystkim we wniosku o
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dofinansowanie (pkt. III.6, IV, V).
5.

Wykonalność finansowa projektu
Wymogi kryterium:
Czy prognozy finansowe nie zawierają istotnych błędów rachunkowych?
Czy prognozy finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji konkursowej?
Czy w prognozach finansowych prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe elementy
projektu?*
Czy źródła finansowania projektu są jednoznaczne oraz wiarygodne?*
Czy zapewniona jest płynność finansowa realizacji projektu?*
Czy wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość przychodów, kosztów,
składników majątku i pasywów) są wiarygodnie uzasadnione?*
W ramach kryterium weryfikowana jest wykonalność finansowa projektu. Ocena
wykonalności i wiarygodności projektu oparta jest na analizie prezentowanych założeń
finansowych oraz prognoz finansowych projektu. Zaprezentowana analiza powinna
uwzględniać również uwarunkowania rynkowe danej branży oraz specyfikę projektu
ujmując ilościowe i jakościowe skutki realizacji projektu w oparciu o wszystkie istotne
środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty prezentując je, jeżeli to możliwe
w kategoriach ilościowych. Wnioskodawca powinien być świadomy, że jeżeli
zaprezentowane informacje finansowe zawierają elementarne błędy, to ocena
wykonalności finansowej może nie być miarodajna lub może być nie możliwa.
W praktyce mogą występować błędy poważne i drobne uchybienia. Do oceniającego
należy ocena, czy i w jakim stopniu występujące błędy wpływają na wiarygodność
prognoz finansowych i na realną wykonalność projektu w zakresie oraz terminach
opisanych we wniosku. Możliwe są sytuacje, kiedy oceniający stwierdzi, że pomimo
wystąpienia drobnych błędów (np. arytmetycznych), realizacja projektu nie jest
zagrożona. Jeżeli Wnioskodawca w prognozach finansowych nie uwzględni
zasadniczych finansowych elementów projektu, oceniający może stwierdzić, że projekt
jest niewykonalny lub nie jest możliwa obiektywna ocena wykonalności projektu. To
samo dotyczy przypadków, kiedy odpowiednie wartości zostaną uwzględnione w innej
wysokości niż wynika to z informacji podanych we wniosku (np. budżet projektu,
źródła finansowania projektu itp.). Na etapie oceny prognoz finansowych może zostać
również ujawniona sprzeczność odnośnie terminów ponoszenia wydatków
(niezgodność z harmonogramem realizacji projektu).
Odrębną kwestią, poza błędami mogącymi wystąpić w analizie i prognozie finansowej,
jest ocena wiarygodności przedstawionych informacji (założeń).
Prognoza finansowa może być sporządzona formalnie poprawnie, jednak może opierać
się na niewiarygodnych założeniach. Zatem Wnioskodawca w dokumentacji
aplikacyjnej powinien opisać je w sposób szczegółowy, uprawdopodobniający
osiągniecie wykazanych wielkości/efektów. Brak powyższych informacji może
skutkować, iż nie będzie możliwa ocena wiarygodności założeń, a tym samym nie
będzie można potwierdzić wykonalności finansowej.
Na potrzeby stwierdzenia wiarygodności analiz i prognoz finansowych weryfikowana
jest spójność danych finansowych, ich wzajemna zależność oraz uzasadnienie przyjęcia
poszczególnych wartości wpływów, wydatków, przychodów, kosztów, składników
majątku i źródeł finansowania majątku. Szczególną uwagę przy uzasadnieniu
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przyjętych wartości należy zwrócić na pozycje, które ulegają istotnym zmianom
w stosunku do danych historycznych.
Zarówno poprawność prezentowanych prognoz finansowych jak również ich
wiarygodność mają wpływ na potwierdzenie wykonalności finansowej projektu.
W ramach kryterium weryfikacji poddana zostanie również, czy analiza finansowa
projektu została wykonana z uwzględnieniem metodologii określonej w Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 18 marca 2015 r. w zakresie zagadnień związanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód
i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
Należy pamiętać, iż w przypadku projektów generujących dochód, zgodnie z art.
61 ust. 1 oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację są
traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane równoważnym
zmniejszeniem dotacji na działalności.
W ramach kryterium ocenie podlega realność oraz wiarygodność źródeł finansowania
projektu oraz płynność realizacji projektu. Błędy w prognozie finansowej mogą
wskazywać, że Wnioskodawca nie będzie miał płynności, pomimo, że ją deklaruje.
Wniosek w ramach niniejszego kryterium podlega ocenie na podstawie między innymi
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie (pkt. VII), modelu finansowym
(załącznik do studium wykonalności) oraz w niektórych dodatkowych załącznikach.
6.

Wnioskodawca zapewni trwałość projektu (jeśli dotyczy)
Wymogi kryterium:
Czy wnioskodawca dokonał analizy czynników ryzyka dotyczących utrzymania
trwałości projektu i czy zaplanował odpowiednie działanie w przypadku ich
wystąpienia?*
Czy z przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu
zostaną utrzymane po zakończeniu jego realizacji oraz że projekt nie będzie poddany
znaczącym modyfikacjom?
W ramach kryterium oceniający sprawdza, czy z przedstawionych przez
Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele i rezultaty projektu zostaną utrzymane po
zakończeniu jego realizacji w wymaganym okresie. W okresie tym projekt nie może
być poddany znaczącym modyfikacjom. Trwałość rozpatrujemy w aspekcie trwałości
instytucjonalnej podmiotu (Beneficjenta), zasobów technicznych, ludzkich i
finansowych. Bezwzględnie Beneficjent nie może zakończyć swojej działalności w
okresie trwałości, a dofinansowana infrastruktura powinna pełnić swoją funkcję
zgodnie z projektem i nie może zmienić się charakter jej własności.
Brak trwałości może wynikać z wielu przesłanek: braku finansowania, braku
odpowiednich zasobów technicznych oraz ludzkich, braku koniecznych uwarunkowań
prawnych itp.
W ramach kryterium oceniający sprawdza czy Wnioskodawca dokonał analizy ryzyka
(analiza wrażliwości) i czy jest zdolny do odpowiedniego przeciwdziałania
w przypadku wystąpienia zagrożeń. W przypadku nie spełnienia kryterium, tzn. kiedy
Wnioskodawca nie poda wymaganych informacji lub kiedy z informacji tych będzie
wynikać brak możliwości zapewnienia trwałości projektu w wymaganym okresie,
wniosek zostanie odrzucony. Oceniający powinien wówczas wskazać, co w jego ocenie
decyduje o braku trwałości projektu jakie informacje bądź ich brak przesądził o wyniku
oceny. Wnioskodawca powinien mieć świadomość, iż w przypadku wystąpienia ryzyk
wskazanych we wniosku o dofinansowanie IZ RPOWP może polecić wdrożenie
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działań zaradczych przedstawionych w analizie ryzyka przy uwzględnieniu
uwarunkowań zewnętrznych.
Niniejsze kryterium nie dotyczy wszystkich typów projektów bowiem obowiązek
zachowania trwałości istnieje w odniesieniu do dofinansowanej infrastruktury lub
inwestycji produkcyjnych.
7.

Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz
w RPOWP na lata 2014-2020
Wymogi kryterium:
Czy wpływ projektu na realizację wszystkich zasad horyzontalnych (zrównoważony
rozwój, równość szans i zapobieganie dyskryminacji, równość płci, przeciwdziałanie
zmianom klimatu i ład przestrzenny, współpraca) jest neutralny lub pozytywny?
Kryterium weryfikuje deklaratywny i faktyczny wpływ projektu na realizację zasad
horyzontalnych. Wnioskodawca powinien wykazać związek projektu z zasadami
horyzontalnymi wynikającymi z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz RPOWP 2014-2020.
Ocena wpływu projektu jest dokonywana na podstawie informacji podanych przez
Wnioskodawcę, które powinny być użyteczne i wiarygodne. Samo stwierdzenie
Wnioskodawcy, że projekt jest zgodny z tą czy inną zasadą jest niewystarczające.
Są projekty, które z uwagi na swój rodzaj i charakter nie wpływają pozytywnie, a ich
wpływ na daną zasadę horyzontalną jest przynajmniej neutralny. Takie projekty są
zgodne z wymogami niniejszego kryterium.
Trzeba jednak pamiętać, że oceniający nie poprzestanie jedynie na przyjęciu deklaracji
oraz uzasadnieniach Wnioskodawcy. Deklaracje Wnioskodawcy mogą bowiem być
sprzeczne z innymi informacjami zawartymi we wniosku, innymi dokumentami,
stanem prawnym, powszechną praktyką, zdrowym rozsądkiem itp.
W przypadku negatywnego oddziaływania na zasady horyzontalne projekt nie
powinien być realizowany a co za tym idzie zostanie odrzucony.
Zasady horyzontalne są wymienione i szczegółowo opisane w art. 7 i 8 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. jak
również w Programie RPOWP 2014-2020. Zarówno dla Wnioskodawców jak
i osób oceniających powyższe zapisy, w związku z oceną kryterium są wiążące.
Zasada zrównoważonego rozwoju ma odzwierciedlenie w wyborze inwestycji
minimalizujących wpływ człowieka na środowisko, w tym nakierowanych na
spełnienie acquis w obszarze środowiska. Niedozwolone jest współfinansowanie
projektów, które będą wywierać negatywny wpływ na obszary chronione, w tym
obszary Natura 2000, z wyjątkiem projektów, dla których, zgodnie z art. 81 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3
października 2008 r., zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zasada zrównoważonego rozwoju przejawia się
w planowanych obszarach interwencji dotyczących w szczególności ochrony
środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami.
Realizacja projektów powinna obejmować stosowanie, już na etapie projektowania,
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odpowiednich rozwiązań zapewniających odporność wspieranej infrastruktury na
zjawiska i problematykę spełnienia wymogów ochrony środowiska, wydajności
zasobów, dostosowania do zmiany klimatu i łagodzenia jego skutków, odporności na
klęski żywiołowe oraz zapobieganiu ryzyku i zarządzania ryzykiem. Ponadto
w odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków
EFRR, na etapie wdrażania preferowane będą inwestycje ograniczające energoi materiałochłonność. Przy wyborze projektów do dofinansowania nie będą brane pod
uwagę wyłącznie koszty budowy/modernizacji infrastruktury, ale koszt związany
z całym cyklem życia inwestycji. Promowane są rozwiązania, które będą
minimalizować koszty eksploatacji inwestycji w pespektywie długookresowej (wybór
wariantu inwestycji efektywnego energetycznie, minimalizującego koszty niezbędne do
utrzymania powstałej infrastruktury). Zastosowanie będzie miała zasada
„zanieczyszczający płaci”, która oznacza, że pełne koszty działań mających na celu
likwidację zanieczyszczenia powinien ponosić zanieczyszczający (sprawca, który
spowodował szkodę w środowisku lub zagrożenie powstania szkody). Dotyczy to
głównie inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, transportu i energetyki.
W przypadku inwestycji w zakresie budynków, zwłaszcza publicznych, preferowane
będą rozwiązania typu brownfield.
Równość szans i zapobiegania dyskryminacji, która gwarantuje poszanowanie praw
jednostki niezależnie od pochodzenia etnicznego lub narodowego, religii lub
bezwyznaniowości, niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej, rasy czy
statusu społeczno-ekonomicznego. Oznacza to w praktyce równy i sprawiedliwy dostęp
do dóbr i usług, zapewnienie wszystkim takich samych możliwości rozwoju oraz zakaz
dyskryminacji i jej przeciwdziałanie.
Promowanie równości wyraża się w konkretnym zakresie: promowania włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa przez zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć,
rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub
orientację seksualną. Wsparcie uzyskają ponadto interwencje ograniczające
nierówności w zakresie dostępu do niedrogich i wysokiej jakości usług. Ponadto,
instrumentem przyczyniającym się do wyrównania szans tej grupy Beneficjentów
wsparcia będzie mechanizm cross-financing, ukierunkowany między innymi na
dostosowywanie pomieszczeń i miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Również infrastruktura powstająca w ramach projektów finansowanych z EFRR, w
ramach wszystkich działań RPOWP 2014-2020, powinna być dostosowana do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, tj. tworzona zgodnie z zasadą
uniwersalnego projektowania. Poprzez eliminację zdefiniowanych barier fizycznych,
finansowych, socjalnych czy psychologicznych, utrudniających lub zniechęcających do
brania pełnego udziału w życiu społeczeństwa należy dążyć do umożliwienia
wszystkim osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem.
Należy zauważyć, że pozytywny wpływ na zasady horyzontalne polega na podjęciu
określonych działań, które przyczynią się do założonych efektów – postawa czynna,
a nie bierna.
Równość płci - zasada równości kobiet i mężczyzn jest jedną z zasad horyzontalnych
polityk Unii Europejskiej zgodnie z zapisami Traktatu Amsterdamskiego (art. 2 i 3).
Obecna sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy nadal jest różna – istnieją duże
dysproporcje w zakresie dostępu do zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego
czy wysokości wynagrodzenia za taką samą pracę. Wciąż aktywne stereotypy związane
z płcią kulturowo-społeczną – zwłaszcza w kwestii postrzegania przez pracodawców
kobiet jako mniej dyspozycyjnych i produktywnych pracowników (w związku
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z potencjalnym lub faktycznym macierzyństwem) – oraz relatywnie niska partycypacja
mężczyzn w dzieleniu obowiązków domowych (pomimo wprowadzenia nowych
rozwiązań legislacyjnych, np. urlop ojcowski), zwiększają ryzyko występowania
nierówności w pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Z drugiej strony mężczyźni
również doświadczają stereotypowych zachowań i postaw związanych z postrzeganiem
ich jako osób, od których wymaga się większej mobilności i dyspozycyjności, co
często utrudnia godzenie życia zawodowego z prywatnym.
Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ład przestrzenny – kwestia adaptacyjności do
zmian klimatu jest traktowana w RPOWP 2014-2020 jako horyzontalna, a działania
realizujące cele klimatyczne będą adresowane do poszczególnych rodzajów inwestycji
wspieranych w ramach poszczególnych celów tematycznych. Przykładem może być
zastosowanie kryteriów środowiskowych podczas zakupów urządzeń, technologii,
wykorzystanie technologii oszczędzających w eksploatacji energię, wodę i surowce.
Działania podejmowane w poszczególnych osiach programu będą bezpośrednio lub
pośrednio przyczyniały się do przejścia na niskoemisyjną/niskowęglową i odporną na
zmianę klimatu gospodarkę oraz wspierały lepsze zarządzanie w zakresie klimatu i
środowiska. Z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym łączy się zasada
horyzontalna poszanowania i ochrony krajobrazu. Niekontrolowane przekształcanie
przez człowieka krajobrazu powoduje zahamowanie migracji gatunków, , brak
ciągłości ekologicznej formacji roślinnych, niedrożność korytarzy ekologicznych, tak
rzecznych, jak i leśnych, małe nasycenie krajobrazu elementami przyrodniczymi,
mogącymi stanowić „wyspy środowiskowe” dla poszczególnych gatunków. Wszelka
interwencja o charakterze infrastrukturalnym powinna w sposób pośredni lub
bezpośredni, pogarszać stanu ekosystemów na danym obszarze. Operacje powinny być
dostosowane do rodzaju ekosystemu, w którym będą usytuowane i na który będą miały
wpływ. Przy czym wpływ interwencji będzie różny w zależności od tego, czy będzie
ona umiejscowiona w ekosystemie naturalnym, półnaturalnym, rolniczym, czy
sztucznym.
Współpraca - współpraca i partnerstwo to dwie wartości, które z uwagi na ich
znaczenie w systemie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku
2020zostały wskazane jako zasady horyzontalne dla RPOWP 2014-2020.
Partnerstwo
rozumiane
jest
jako
współudział,
współdecydowanie
i współodpowiedzialność podmiotów publicznych i niepublicznych w realizacji
wspólnych przedsięwzięć przyczyniających się do osiągnięcia założonych celów
Strategii, a także w monitorowaniu i ewaluacji podejmowanych działań
interwencyjnych. We współuczestniczeniu, współdecydowaniu muszą brać udział
podmioty publiczne, prywatne i społeczne, których decyzje mają największy wpływ na
przebieg procesów rozwojowych w regionie. Partnerzy społeczni i gospodarczy
włączani są od samego początku i na każdym etapie na równorzędnych prawach.
Współpraca - ma przyczyniać się do powstawania w regionie kultury współpracy
opartej na zaufaniu różnorodnych podmiotów i instytucji, włączających się w realizację
celów rozwojowych regionu. Z punktu widzenia rozwoju regionu ważne jest przy tym
rozwijanie wszelkich form współpracy i powiązań sieciowych w układach
zewnętrznych, poprzez ciągłe komunikowanie się, wymianę informacji, wiedzy,
dobrych praktyk oraz tworzenie mniej czy bardziej sformalizowanych powiązań.
Dlatego wspierane będą wszelkie formy współpracy, co znajdzie wyraz np. w
dopuszczeniu tam gdzie to możliwe możliwości realizacji projektów partnerskich oraz
premiowanie inicjatyw wspólnych, w szczególności partnerstw międzysektorowych.
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Weryfikacji będą poddane przede wszystkim informacje przedstawione we wniosku o
dofinansowanie w punkcie III.7.
8.

Pomoc publiczna w projekcie
Wymogi kryterium:
Czy wnioskodawca przeprowadził test pomocy publicznej i prawidłowo zakwalifikował
projekt pod względem występowania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)?
Czy wnioskodawca zastosował właściwe rozporządzenie/rozporządzenia pomocowe
w przypadku gdy projekt jest objęty pomocą publiczną (jeśli dotyczy)?
Czy wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające z rozporządzeń
pomocowych krajowych i unijnych (jeśli dotyczy)?
W ramach niniejszego kryterium oceniający sprawdza czy zgodnie z art. 107 ust. 1
TFUE zasady pomocy państwa (pomocy publicznej) mają zastosowanie do
Wnioskodawcy, odbiorcy pomocy będącego „przedsiębiorstwem” w myśl przepisów
unijnych. O stosowaniu zasad pomocy publicznej nie decyduje to, czy dany podmiot
utworzono w celu generowania zysków ale przede wszystkim fakt oferowania na rynku
towarów i usług.
Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzenia testu pomocy publicznej zaś
szczegółowy opis analizy w tym zakresie należy zawrzeć w studium wykonalności
i przedstawić jego wynik we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli wynik testu jest
pozytywny i projekt jest objęty pomocą publiczną oceniający sprawdza czy
Wnioskodawca zastosował właściwe rozporządzenie/rozporządzenia regulujące pomoc
publiczną oraz czy projekt spełnia wszystkie wymogi z nich wynikające.
Ponadto oceniający weryfikuje nie tylko czy udzielane wsparcie będzie zgodne
z programem pomocowym wydanym przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ale również zgodne z zapisami SZOOP 2014-2020
(w odniesieniu do poszczególnych działań/poddziałań), Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 i
Regulaminu konkursu.
Kryterium będzie oceniane przede wszystkim na podstawie informacji zamieszczonych
we wniosku o dofinansowanie ( pkt. III.4, III.4.2), studium wykonalności.

4 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE
W
RAMACH
RPOWP
DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ:

2014-2020

DLA

POSZCZEGÓLNYCH

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach
użyteczności publicznej
Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym
budownictwo komunalne
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4.1

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne

W ramach poszczególnych Działań/Poddziałań kryteria merytoryczno – techniczne
dopuszczające szczególne są zróżnicowane w zależności od typów projektów oraz charakteru
Wnioskodawców. W ramach tej grupy kryteriów ocena polega na określeniu stopnia
zgodności projektu z celami, założeniami i preferencjami określonymi dla poszczególnych
Działań/Poddziałań wynikającymi bezpośrednio z treści RPOWP 2014-2020 oraz Umowy
Partnerstwa. Poprzez zastosowanie zerojedynkowej oceny kryteriów (z przypisanymi
wartościami logicznymi „Tak”, „Nie” lub w sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe
nie dotyczy danego typu projektu „Nie dotyczy”), mamy pewność, że dofinansowane nie
zostaną projekty, które albo są sprzeczne z celami programu albo nie przyczyniają się do
osiągnięcia założonych wskaźników – są neutralne. Poszczególne kryteria uznaje się za
spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi
kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie
dotyczy danego typu projektu). Według założeń systemu wyboru projektów wnioski, które są
zgodne z kryteriami dopuszczającymi szczególnymi posiadają minimalną akceptowaną jakość
– są zgodne z celami osi priorytetowej i przyczyniają się do realizacji tych celów.
Kryteria/pytania cząstkowe oznaczone (*) dodatkowo
zewnętrznego.

L.p.
1.

podlegają ocenie przez eksperta

Kryterium
Zgodność projektu z dyrektywami w zakresie efektywności energetycznej*
Wymogi kryterium:
Czy inwestycja będzie realizowana z zachowaniem wymogów określonych w
dyrektywie: 2006/32/WE oraz 2012/27/WE?
Opis kryterium:
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z wymogami:
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz
uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG, tj. zgodność realizowanej inwestycji z
unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska, doprowadzenie do
bardziej efektywnego zużycia energii przez użytkowników końcowych, poprzez
wspieranie rozwoju sprawnie działającego, uzasadnionego ekonomicznie i
konkurencyjnego rynku opłacalnych kosztowo sposobów podnoszenia efektywności
energetycznej oraz osiągnięcie do 2016 roku w skali kraju oszczędności energii finalnej
o 9% w stosunku do średniego zużycia z lat 2001-2005. Sektor publiczny powinien
pełnić kluczową rolę w dążeniu do poprawy efektywności energetycznej, dawać dobry
przykład w zakresie inwestycji, utrzymania i innych wydatków na urządzenia
zużywające energię, usługi energetyczne i inne środki poprawy efektywności
energetycznej.
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/WE dnia 25 października 2012
r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE
oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE, tj. zgodność realizowanej
inwestycji z unijnymi standardami i przepisami w zakresie wspierania efektywności
energetycznej w UE, a także usunięcia barier na rynku energii i zapewnienie jego
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2.

prawidłowego działania.
Kryterium będzie oceniane przede wszystkim na podstawie informacji zamieszczonych
w studium wykonalności oraz z przedłożonego audytu energetycznego.
Wykorzystanie wytworzonej ze źródeł odnawialnych energii elektrycznej na własne
potrzeby (jeśli dotyczy)*
Wymogi kryterium:
Czy ilość energii wykorzystanej na potrzeby własne jest dominująca w stosunku do
całości energii wytworzonej w instalacjach OZE i potwierdzona audytem
energetycznym?
Czy zastosowane w ramach projektu urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych są dostosowane do rocznego zapotrzebowania wnioskodawcy na
energię elektryczną lub energię cieplną?
Opis kryterium:
W ramach kryterium ocenie podlega ilość energii wykorzystanej na potrzeby własne.
Zgodnie z zapisami programu RPOWP 2014-2020 dla Działania 5.3 „Efektywność
energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej” ilość
energii wykorzystanej na własne potrzeby powinna być dominująca w stosunku do
ilości wytworzonej w urządzeniach do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w
modernizowanych budynkach i potwierdzona audytem energetycznym ex ante.
Jednocześnie moc urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
zastosowanych w projekcie powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania
Wnioskodawcy na energię elektryczną i/lub cieplną, tak aby wytworzona energia
elektryczna i/lub cieplna pokrywała istniejące zapotrzebowanie Wnioskodawcy.
Należy pamiętać, iż zaproponowane do realizacji w ramach projektu instalacje OZE
powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w przedłożonym wraz z wnioskiem o
dofinansowanie audytem energetycznym ex ante.
Kryterium będzie oceniane przede wszystkim na podstawie dokumentu jakim jest
audyt energetyczny ex ante, jak również na podstawie informacji zamieszczonych we
wniosku o dofinansowanie w pkt. IV.3.

3.

Indywidualne liczniki ciepła, ciepłej wody, chłodu, termostaty i zawory podpionowe
(jeśli dotyczy)
Wymogi kryterium:
Czy wnioskodawca przewidział w ramach projektu montaż indywidualnych liczników
ciepła, ciepłej wody, chłodu oraz termostatów i zaworów podpionowych w przypadku
takiego wymogu wynikającego z audytu energetycznego?
Opis kryterium:
W ramach kryterium ocenie podlega spełnienie obowiązku montażu w ramach projektu
indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody, chłodu oraz termostatów i zaworów
podpionowych, jeśli zalecenie wynika z audytu energetycznego ex ante. Zgodnie z
zapisami programu RPOWP 2014-2020 dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna w
sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej” powyższe wymogi
muszą być spełnione aby otrzymać wsparcie. W przypadku, gdy termomodernizowany
budynek wyposażony jest w przedmiotowe mierniki, Wnioskodawca powinien opisać
(w studium wykonalności) w jakim stopniu, kiedy zamontowano oraz kiedy upływa
okres ważności zainstalowanych przyrządów pomiarowych.
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4.

Zmniejszenie emisji CO2 w wyniku zmiany spalanego paliwa (jeśli dotyczy)
Wymogi kryterium:
Czy w odniesieniu do istniejących instalacji w modernizowanym budynku, wymiana
źródeł ciepła przyniesie znaczące (co najmniej 30%) zmniejszenie emisji CO2 ?
Warunkiem spełnienia
monitorowania.

kryterium

jest

wybór

odpowiedniego

wskaźnika

do

Opis kryterium:
W ramach kryterium ocenie podlega zmniejszenie emisji CO2 w wyniku wymiany
źródła ciepła. Zgodnie z zapisami programu RPOWP 2014-2020 dla Działania 5.3
Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności
publicznej” istnieje konieczność spełnienia wymogu zmniejszenia emisji CO2 o co
najmniej 30% w przypadku, gdy w modernizowanym budynku zalecana jest
(potwierdzona audytem energetycznym ex ante) wymiana źródła ciepła. Oceniający
weryfikuje, czy instalowane w ramach projektu źródła ciepła charakteryzują się lepszą
sprawnością, tj. mniejszym zużyciem paliwa na jednostkę energii cieplnej oraz niższą
emisją CO2 do atmosfery. Zaleca się wymianę źródeł ciepła na wykorzystujące paliwa
o mniejszej zawartości węgla niż stosowane przed modernizacją.
Warunkiem spełnienia kryterium jest wybór odpowiedniego wskaźnika do
monitorowania, np. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych.
5.

Efektywność energetyczna*
Wymogi kryterium:
Czy projekt dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej?
Czy zaplanowane zwiększenie efektywności energetycznej, wynikające z audytu
energetycznego wyniesie co najmniej 25% (projekty o niższej efektywności nie będą
kwalifikowały się do wsparcia)?
Warunkiem spełnienia
monitorowania.

kryterium

jest

wybór

odpowiedniego

wskaźnika

do

Opis kryterium:
W ramach kryterium ocenie podlega wzrost efektywności energetycznej w wyniku
realizacji projektu. Określenie efektywność energetyczna oznacza stosunek uzyskanej
wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w
typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii
pierwotnej przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do
uzyskania tego efektu. Zgodnie z zapisami programu RPOWP 2014-2020 dla
Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach
użyteczności publicznej” działania związane z modernizacją energetyczną budynków
muszą być prowadzone w sposób kompleksowy (tzw. głęboka modernizacja
wykraczająca poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej
oparta o system monitorowania i zarządzania energią). W przypadku, gdy
Wnioskodawca w ramach przedmiotowego projektu ubiega się o wsparcie na działania
stanowiące uzupełnienie wcześniej przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych
(np. ze środków własnych) wymóg kompleksowej modernizacji energetycznej uznaje
się za spełniony. Należy pamiętać, iż w takim przypadku audyt energetyczny ex ante
25

powinien
uwzględnić
zakres
dotychczas
przeprowadzonych
prac
termomodernizacyjnych i potwierdzić zasadność zgłaszanych do dofinansowania
działań uzupełniających kompleksową modernizację energetyczną. Jednocześnie
istnieje konieczność spełnienia wymogu wzrostu efektywności energetycznej
modernizowanego budynku o co najmniej 25%. Projekty zwiększające efektywność
energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do wsparcia.
Warunkiem spełnienia kryterium jest wybór odpowiedniego wskaźnika do
monitorowania, np. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
i/lub Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków.
Kryterium będzie oceniane przede wszystkim na podstawie informacji zamieszczonych
we wniosku o dofinansowanie w pkt. IV.3, studium wykonalności oraz audycie
energetycznym ex ante.
6.

Koordynacja zakresu projektu dotyczącego wymiany źródeł ciepła z planami rozwoju
sieci ciepłowniczej dla danego obszaru (jeśli dotyczy)*
Wymogi kryterium:
Czy w przypadku projektów dotyczących wymiany źródeł ciepła wnioskodawca
przeprowadził analizę możliwości przyłączenia budynku/-ów objętych projektem do
sieci ciepłowniczej?
Czy projekt uwzględnia konieczność podłączenia do sieci ciepłowniczej jeżeli istnieje
taka możliwość?
Opis kryterium:
W przypadku wymiany źródeł ciepła, w ramach kryterium ocenie podlega analiza
możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku/-ów objętych modernizacją
energetyczną oraz uwzględnienie w projekcie możliwości przyłączenia do sieci
ciepłowniczej. Wnioskodawca powinien opisać w studium wykonalności istniejące
sieci ciepłownicze (lokalizację sieci, rodzaj sieci itp.) lub ich brak i szczegółowo
opisać/uzasadnić tj. wskazać aspekty techniczne lub ekonomiczne uniemożliwiające
lub wskazujące na brak uzasadnienia przyłączenia do sieci. W przypadku gdy
planowana jest budowa nowych lub rozbudowa dotychczasowych sieci ciepłowniczych
należy wskazać czy Wnioskodawca przewiduje przyłączenie do nich budynku/-ów
podlegającego/-ych modernizacji w ramach przedmiotowego projektu.

7.

Audyt energetyczny ex ante i ex post
Wymogi kryterium:
Czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie audyt energetyczny
określający koszty kwalifikowalne (optymalny zakres działań) przedmiotowego
projektu?*
Czy Wnioskodawca zobowiązał się i potwierdził adekwatnym wskaźnikiem przedłożenie
najpóźniej wraz ze złożeniem końcowej płatności audytu ex post, potwierdzającego
osiągnięcie zamierzonych rezultatów?
Opis kryterium:
W ramach kryterium ocenie podlega dokument, tj. audyt energetyczny (ex ante)
sporządzony zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z
dnia 25 października 20112 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw
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2009/125/WE i 2010/30/WE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.
Oceniający weryfikuje czy audyt energetyczny ex ante zawiera systematyczną
procedurę, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego
zużycia energii pierwotnej danego budynku lub zespołu budynków, działalności lub
instalacji przemysłowej bądź handlowej lub usługi prywatnej lub publicznej,
określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej
oszczędności energii, oraz poinformowanie o wynikach. Ponadto czy określono i
skwantyfikowano możliwości realizacji inwestycji prowadzących do uzyskania
opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych. Audyt poza funkcją
identyfikacji potencjału w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia energii
pierwotnej, przy zachowaniu parametrów użytkowych i funkcji obiektu budowlanego,
instalacji przemysłowej, czy energetycznej, powinien dostarczać również informacji o
efektywności ekonomicznej przedsięwzięć usprawniających, służących poprawie
efektywności energetycznej. Ponadto audyt energetyczny ex ante powinien
potwierdzić, iż zastosowane w ramach przedmiotowego projektu działania są
niezbędne nie tylko z punktu widzenia zwiększenia efektywności energetycznej ale
również uzasadnione ekonomicznie. Należy dodatkowo podkreślić, iż audyt
energetyczny ex ante powinien odnosić się do budynku/-ów objętych wnioskiem o
dofinansowanie. Ponadto wydatki kwalifikujące się do dofinansowania w ramach
projektu muszą wynikać z przeprowadzonych pomiarów/analiz, których zasadność ich
poniesienia ma potwierdzać dokument w postaci audytu energetycznego ex ante.
Jednocześnie w celu potwierdzenia osiągnięcia rezultatów założonych w projekcie,
Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia najpóźniej wraz z płatnością końcową
dokumentu w postaci audytu energetycznego ex post. Warunkiem uznania
niniejszego kryterium za spełnione jest potwierdzenie adekwatnym własnym
wskaźnikiem rezultatu złożenie audytu energetycznego ex post. W przypadku tego
wskaźnika wartość docelowa wskazana w polu „Rok docelowy” powinna być mierzona
w momencie zakończenia finansowego projektu. IZ RPOWP zastrzega sobie prawo
zlecenia wykonania audytów energetycznych ex post. W związku z powyższym,
Beneficjent zobligowany jest odpowiednio wcześniej poinformować IZ RPOWP o
zamiarze złożenia wniosku o płatność końcową. Należy pamiętać, że
współfinansowanie UE będzie podlegało pomniejszeniu proporcjonalnie do
nieosiągniętych wartości docelowych wskaźników/celów projektu w sposób określony
w Umowie o dofinansowanie projektu.
Kryterium będzie oceniane przede wszystkim na podstawie informacji zamieszczonych
w przedłożonym audycie energetycznym ex ante oraz we wniosku o dofinansowanie w
pkt. IV.3, VI.
8.

Zakres przedmiotowy projektu*
Wymogi kryterium:
Czy przyjęta w ramach projektu technologia spełnia obowiązujące wymagania prawne,
wynikające m.in. z Dyrektywy 2009/125/WE oraz Dyrektywy 2012/27/EU?
Czy w przypadku wymiany indywidualnych źródeł ciepła istnieje uzasadniona pilna
potrzeba lub prowadzi ona do zwiększenia efektywności energetycznej? (jeśli dotyczy)
Opis kryterium:
W ramach kryterium ocenie podlega spełnienie przez projekt wymogów:
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października
2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla
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produktów związanych z energią, w zakresie nabywanych urządzeń do ogrzewania.
W/w produkty czy technologie powinny od początku okresu programowania
charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem
efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone
w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE, - Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/27/WE dnia 25 października 2012 r. w sprawie
efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz
uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE, tj. zgodność realizowanej inwestycji z
unijnymi standardami i przepisami w zakresie wspierania efektywności energetycznej
w UE, a także usunięcia barier na rynku energii i zapewnienie jego prawidłowego
działania.
Ponadto oceniający weryfikuje zasadność wymiany indywidualnych źródeł ciepła w
modernizowanym budynku. Wymiana powinna być uzasadniona pilnymi potrzebami
lub prowadzić do wzrostu efektywności energetycznej. Zasadność wymiany
indywidualnego źródła ciepła powinna wynikać z przedłożonego audytu
energetycznego ex ante sporządzonego na potrzeby realizacji projektu.
Kryterium będzie oceniane przede wszystkim na podstawie informacji zamieszczonych
we wniosku o dofinansowanie w pkt. IV.3.
4.2

Kryteria merytoryczno-techniczne szczegółowe (różnicujące).

Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) mają charakter punktowy.
Warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie
wszystkich kryteriów merytorycznych dopuszczających. Ocena poszczególnych kryteriów
skutkuje przyznaniem projektowi określonej liczby punktów. Celem oceny w ramach tej
grupy kryteriów jest uszeregowanie projektów według ilości uzyskanych punktów w stosunku
do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania dla danego typu projektu (od tych,
które uzyskały największą liczbę punktów do najniżej ocenionych).
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co
najmniej 60% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w Karcie oceny formalnomerytorycznej.
Kryteria/pytania cząstkowe oznaczone „*” dodatkowo podlegają ocenie przez eksperta
zewnętrznego.
L.p.
1.

Kryterium

Maksymalna
ilość
punktów

Efektywność kosztowa ograniczenia zużycia energii elektrycznej i
energii cieplnej

25

Ocena kryterium:
Oceniający sprawdza relację wnioskowanego dofinansowania UE do
ilości zaoszczędzonej energii (zł/MWh). W zależności od obliczonej
wartości wskaźnika (w zaokrągleniu do pełnych złotych) oceniający
przyznaje punkty odpowiednio:
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8 pkt – wartość wskaźnika wynosi 175% i więcej najniższej wartości
wśród ocenianych projektów
14 pkt – wartość wskaźnika wynosi między 150% a 174% najniższej
wartości wśród ocenianych projektów
20 pkt – wartość wskaźnika wynosi między 125% a 149% najniższej
wartości wśród ocenianych projektów
25 pkt – wartość wskaźnika wynosi od 100% do 124% najniższej
wartości wśród ocenianych projektów
Oceniający dokonuje obliczeń na podstawie danych zawartych w
audycie energetycznym. Wartość najniższa, do której odnosi się
oceniający w ramach kryterium jest ustalana na poziomie konkursu
jako najlepsza relacja wnioskowanego dofinansowania UE do ilości
zaoszczędzonej energii (zł/MWh) na podstawie danych pochodzących z
projektów spełniających kryteria dopuszczające.
Opis kryterium:
Oceniający w oparciu wielkości przedstawione w audycie
energetycznym ex ante dokonuje obliczeń kosztu jednostkowego
zaoszczędzonej energii. Najniższa wartość, do której odnosi się
oceniający w ramach niniejszego kryterium jest ustalona na poziomie
konkursu jako najlepsza relacja wnioskowanego dofinansowania UE
do ilości zaoszczędzonej energii (zł/MWh). Obliczony jednostkowy
koszt uwzględnia dane uzyskane z projektów spełniających wszystkie
kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające (ogólne i szczególne).
Maksymalną liczbę punktów otrzymają projekty wykazujące redukcję
charakteryzującą się kosztem jednostki zaoszczędzonej energii w
przedziale 100-124% najniższego kosztu jednostki zaoszczędzonej
energii. Pozostałe projekty, odpowiednio do redukcji obliczonego
kosztu jednostkowego, zgodnie ze skalą punktową.
2.

Kompleksowość projektu w zakresie działań zwiększających
efektywność energetyczną z jednoczesnym wykorzystaniem OZE
Ocena kryterium:
Oceniający weryfikuje kompleksowość projektu w zakresie
oszczędności energii elektrycznej, ciepła, wody – preferowane będą
projekty, które w sposób kompleksowy poprawią energooszczędność
budynków z jednoczesnym wykorzystaniem OZE.
Punktowane będą:
5 pkt - oszczędności energii cieplnej (tylko termomodernizacja) lub
energii elektrycznej
5 pkt - oszczędności ciepła i energii elektrycznej (termomodernizacja i
zabiegi modernizacyjne zmniejszające zużycie energii elektrycznej) bez
zastosowania OZE
5 pkt - oszczędności ciepła, energii elektrycznej i wykorzystanie
instalacji OZE lub rekuperacja
5 pkt - dodatkowo za zastosowanie w ramach projektu biogazowni o
mocy do 40kW wykorzystującej jako wsadu frakcji organicznej
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odpadów komunalnych lub poprzemysłowych
W ramach kryterium punkty podlegają sumowaniu. Punkty przyznaje
się także w przypadku uzupełnienia wcześniej zrealizowanych
inwestycji, dla których przedmiot projektu warunkuje uzyskanie
kompleksowego efektu.
0 pkt – projekt nie spełnia żadnego z w/w warunków
Opis kryterium:
W ramach kryterium ocenia się kompleksowość projektów w zakresie
oszczędności energii elektrycznej, ciepła, wody jak również poprawę
energooszczędności budynków z jednoczesnym wykorzystaniem
instalacji OZE lub rekuperacji (odzysk ciepła z powietrza usuwanego z
pomieszczeń).
5 pkt otrzyma projekt, w którym Wnioskodawca w wyniku realizacji
projektu (termomodernizacji) osiągnie tylko oszczędność energii
cieplnej lub tylko energii elektrycznej. Ocena będzie oparta o
zapisy/informacje przedstawione w audycie energetycznym ex ante
oraz studium wykonalności.
5 pkt otrzyma projekt, w którym Wnioskodawca w wyniku realizacji
projektu uzyska łącznie oszczędność energii cieplnej oraz energii
elektrycznej
(termomodernizacja
i
zabiegi
modernizacyjne
zmniejszające zużycie energii elektrycznej) bez zastosowania OZE.
Ocena oparta będzie o zapisy/informacje przedstawione w audycie
energetycznym ex ante oraz studium wykonalności.
5 pkt otrzyma projekt, w którym Wnioskodawca w wyniku realizacji
projektu uzyska oszczędność ciepła, energii elektrycznej z
jednoczesnym wykorzystaniem instalacji OZE lub rekuperacji. Ocena
oparta będzie o zapisy/informacje przedstawione w audycie
energetycznym ex ante oraz studium wykonalności.
5 pkt otrzyma projekt, w którym Wnioskodawca w ramach operacji w
celu zwiększenia efektywności energetycznej, dodatkowo zastosuje
biogazownię o mocy do 40kW wykorzystują jako wsad frakcję
organiczną odpadów komunalnych lub poprzemysłowych. Zasadność
jak również wielkość (moc) powinna być potwierdzona audytem
energetycznym ex ante oraz opisana w studium wykonalności.
Punkty przyznaje się także w przypadku uzupełnienia wcześniej
zrealizowanych inwestycji, dla których przedmiot projektu warunkuje
uzyskanie kompleksowego efektu, tj. jeżeli projekt stanowi dopełnienie
kompleksowej modernizacji w zakresie zwiększenia efektywności
energetycznej przyznaje się punkty za każdy wcześniej zrealizowany
zakres prac, np.: jeżeli Wnioskodawca wcześniej przeprowadził prace
prowadzące
do
oszczędności
energii
cieplnej
(tylko
termomodernizacja) lub energii elektrycznej, a w ramach projektu
zamierza zrealizować działania dające oszczędności ciepła, energii
elektrycznej, z wykorzystaniem OZE lub odzysku ciepła, otrzyma
30

łącznie 10 pkt (po 5 za każdy spełniony warunek).
W ramach kryterium punkty podlegają sumowaniu w zależności od
spełnionych powyższych warunków.
3.

Lokalizacja inwestycji

15

Ocena kryterium:
Podstawą oceny kryterium będzie lokalizacja projektu uzależniona od
wartości dochodu podatkowego gminy za ostatni rok, za który dostępne
są dane w przeliczeniu na mieszkańca w stosunku do średniej w
województwie podlaskim.
Skala punktowa:
Powyżej 120% - 0 pkt
(90%- 120%> - 3 pkt
(80% - 90%> - 6 pkt
(70% - 80%> - 9 pkt
(60% - 70%> - 12 pkt
60% i mniej – 15 pkt
Opis kryterium:
Punkty przyznawane są w zależności od wartości dochodu
podatkowego gminy (w której zlokalizowano przedsięwzięcie) za
ostatni rok w przeliczeniu na mieszkańca w stosunku do wartości
średniej dochodu w województwie podlaskim. Wartość dochodu
podatkowego gminy oblicza się na podstawie dokumentu Ministerstwa
Finansów Wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych na 1
mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na
(ostatni dostępny rok) r." Przedmiotowe zestawienie stanowi załącznik
nr 6 do Regulaminu konkursu.
4.

Zwiększenie efektywności energetycznej w wyniku realizacji
projektu*
Ocena kryterium:
Oceniający weryfikuje wzrost efektywności energetycznej budynków
poddanych kompleksowej termomodernizacji w ramach projektu:
poniżej 30% - 2,5 pkt
<30%-35) - 5,0 pkt
<35%-40%) - 7,5 pkt
<40%-45%) -10,0 pkt
<45%-50%) - 12,5 pkt
<50%-55%) - 15,0 pkt
<55%-60%) - 17,5 pkt
<60%-65%) - 20 pkt
powyżej 65% - 25,0 pkt
Opis kryterium:
W ramach kryterium ocenia się wzrost efektywności energetycznej w
wyniku realizacji projektu. Wnioskodawca w dokumentacji
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aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności, audyt
energetyczny ex ante) powinien wykazać w oparciu o dane/zapisy
przedstawione w audycie energetycznym ex ante, o ile procent
wzrośnie
efektywność
energetyczna
budynku
poddanego
kompleksowej termomodernizacji w ramach projektu zgłaszanego do
dofinansowania.

5.

Wkład własny

15

Ocena kryterium:
Ocenie podlega podwyższenie wkładu własnego:
0,75 punktu za 1 p.p. podwyższenia wkładu własnego beneficjenta w
odniesieniu do minimalnego wymaganego wkładu określonego w
ogłoszeniu o konkursie (maksymalnie 15 pkt.)
Opis kryterium:
Z punktu widzenia RPOWP 2014-2020 zwiększenie wkładu własnego
w realizowanych inwestycjach przyczynia się w do większej
efektywności wsparcia tych inwestycji. Im większy będzie udział
środków własnych w realizowanych projektach, tym większa będzie
całkowita wartość zrealizowanych inwestycji z udziałem wsparcia z
RPOWP 2014-2020. Zrealizowana zostanie również większa liczba
projektów dotyczących podniesienia efektywności energetycznej w
budynkach publicznych w tym budownictwa komunalnego.
Przykład (dla projektów nie objętych pomocą publiczną):
Jeśli maksymalny poziom dofinansowania został określony na
poziomie 85%, to Wnioskodawca musi zadeklarować co najmniej 15%
wkładu własnego. Może jednak zwiększyć swój udział w finansowaniu
projektu, za co otrzyma dodatkowe punkty, a tym samym zwiększy
prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania. Jeżeli wnioskowany
poziom dotacji zostanie zmniejszony z 85% do 75% kosztów
kwalifikowalnych, czyli o 10%, w ramach tego kryterium projekt
uzyska 7,5 pkt (10*0,75=7,5).
Przykład (dla projektów objętych pomocą publiczną na podstawie
jednego rozporządzenia pomocowego):
Jeżeli projekt będzie realizowany, np.: w oparciu o art. 38
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w którym maksymalna
intensywność pomocy została określona na poziomie 30% a
Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, w przypadku
zmniejszenia poziomu dotacji z 30% do 25% kosztów
kwalifikowalnych Wnioskodawca otrzyma 3,75 pkt (5*0,75=3,75).
Przykład (dla projektów objętych pomocą publiczną na podstawie
więcej niż jednego rozporządzenia pomocowego):
Przykład jw. w tym, kosztem kwalifikowalnym jest audyt energetyczny
ex ante. Projekt jest, np.: realizowany w oparciu o art. 38 i 49
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w którym maksymalna
intensywność pomocy została określona na poziomie odpowiednio
30% i 50% a dotację zmniejszono odpowiednio z poziomu 30% do
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25% i z 50% do 40% kosztów kwalifikowalnych.
Udział poszczególnych kosztów w całkowitych kosztach
kwalifikowalnych przedstawia się następująco:
75% koszty wspierające efektywność energetyczną, 25% audyt
energetyczny ex ante, punkty będą liczone jak niżej:
[0,75*(5*0,75)+0,25*(10*0,75)]=[0,75*3,75+0,25*7,5]=4,69
RAZEM

100
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