Załącznik do uchwały Nr 39/2015
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
z dnia 29 października 2015 r.

Kryteria oceny projektów w trybie pozakonkursowym
Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne
Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF
Typ projektu – modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej oraz budowa mikroinstalacji prokonsumenckich
wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych
Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne – 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).
Ocena
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Zgodność projektu z dyrektywami w
zakresie efektywności energetycznej*

2.

Zgodność z planem gospodarki
niskoemisyjnej oraz programem ochrony
powietrza *
Wpływ projektu na spadek emisji gazów
cieplarnianych* (dotyczy modernizacji
indywidualnych źródeł ciepła)

3.

Opis kryterium
Wymogi kryterium:
Czy inwestycja będzie realizowana z zachowaniem wymogów określonych w dyrektywie: 2006/32/WE oraz 2012/27/WE?
Czy w przypadku wymiany indywidualnych źródeł ciepła istnieje uzasadniona pilna potrzeba lub prowadzi ona do zwiększenia
efektywności energetycznej?
Wymogi kryterium:
Czy inwestycja wynika z opracowanego i przyjętego planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru realizacji projektu?
Czy inwestycja jest zgodna z programem ochrony powietrza dla aglomeracji białostockiej (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 kryterium jest wybór odpowiedniego wskaźnika do monitorowania.
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TAK/NIE

TAK/NIE/ NIE
DOTYCZY
TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

4.

Wpływ projektu na spadek emisji gazów
cieplarnianych* (dotyczy budowy nowych
mikroinstalacji)

Wymogi kryterium:
Czy wykazano, że wybrany wariant realizacji projektu jest optymalny ze względu na kosztową efektywność redukcji emisji CO 2??

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

5.

Poprawa efektywności energetycznej*

Wymogi kryterium:
Czy w wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego na poziomie
określonym we wniosku o dofinansowanie projektu? (dotyczy modernizacji indywidualnych źródeł ciepła)
Czy wykazano, że wybrany wariant realizacji projektu jest optymalny ze względu na kosztowy aspekt poprawy efektywność
energetycznej? (dotyczy budowy nowych mikroinstalacji)
Czy projekt zakłada instalację indywidualnych źródeł ciepła w budynkach, w których nastąpi zwiększenie efektywności
energetycznej i ograniczy zapotrzebowanie na energię w tych budynkach?

TAK/NIE/ NIE
DOTYCZY

7.

Efektywność technologiczna i ekologiczna
przyjętych w projekcie rozwiązań w zakresie
produkcji i wykorzystania energii*

Wymogi kryterium:
Czy Wnioskodawca zakłada wykorzystanie w projekcie technologii innowacyjnych, o wysokiej sprawności zarówno w kontekście
efektywności energetycznej, jak i zdolności do eliminacji zanieczyszczeń?

TAK/NIE

8.

Koordynacja zakresu projektu dotyczącego
wymiany źródeł ciepła z planami rozwoju
sieci ciepłowniczej dla danego obszaru*

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?
W przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła realizacja inwestycji może być wspierana jedynie w sytuacji, gdy podłączenie
do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie, w szczególności Wnioskodawca powinien
zweryfikować czy nieruchomość, której dotyczy projekt znajduje się w zasięgu oddziaływania planu rozwoju sieci ciepłowniczej.

TAK/NIE

9.

Uwarunkowania prawne w zakresie
ekoprojektu- dla projektów dotyczących
wymiany urządzeń do ogrzewania* (dotyczy
modernizacji indywidualnych źródeł ciepła)

Wymogi kryterium:
Czy projekt dotyczący wymiany urządzeń do ogrzewania, charakteryzuje się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym
poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do
Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009?

10.

Zgodność z normą PN EN 303- 5:2012 dotyczy projektów zakładających zakup
indywidualnego urządzenia grzewczego na
paliwa stałe*
Audyt energetyczny ex ante i ex post *
(dotyczy modernizacji indywidualnych źródeł
ciepła)

11.

12.

Negatywne efekty ekologiczne

Wymogi kryterium:
Czy w przypadku projektów, w których zaplanowano zakup urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, urządzenia te
spełniają wymagania co najmniej klasy 5 normy PN EN 303-5:2012?
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?
Wymogi kryterium:
Czy przewidywana inwestycja nie dotyczy kotłów spalających węgiel?



kryterium/pytanie cząstkowe do oceny przez ekspertów zewnętrznych
** kryterium/pytanie cząstkowe do oceny przez pracowników IP ZIT BOF
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TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

TAK/NIE

