Załącznik do uchwały Nr 36/2018
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
z dnia 26.09.2018 r.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej
Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne
Typ projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych na terenie
województwa podlaskiego
Kryteria formalne I stopnia
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji, gdy
dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu).
Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami formalnymi II stopnia jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych I stopnia. Niespełnienie któregokolwiek
kryterium formalnego I stopnia skutkuje negatywną oceną projektu i jego odrzuceniem.
Lp.
1.

1

Nazwa kryterium
Kwalifikowalność
Wnioskodawcy
i projektu

Definicja kryterium
WARUNEK nr 1: TYP WNIOSKODAWCY
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca
znajduje się w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się
o wsparcie w ramach konkursu:
 podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem
jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki
organizacyjne,
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
posiadające osobowość prawną,

1

Ocena
TAK/NIE

2

Możliwość dokonania korekty
Brak możliwości korekty na etapie złożenia
o dofinansowanie.

wniosku

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji projektu
i okresu trwałości projektu może wynikać ze:
 zmiany struktury organizacyjno-prawnej,
 zmiany statusu Beneficjenta,
 innych zmian organizacyjnych wynikających z naturalnego

W przypadku możliwości wprowadzenia poprawy lub uzupełnienia zgodnie z dopuszczalnym zakresem zmian określonym w kolumnie Możliwość dokonania korekty, projekty, które nie
zostaną poprawione lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia lub poprawy, podlegają odrzuceniu.
2
Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020.

 podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
(z wyłączeniem towarzystw budownictwa społecznego),
 podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
 kościoły i związki wyznaniowe,
 organizacje pozarządowe.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U.
2015, poz. 2009).
Ponadto w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie weryfikowane:
 czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie i wobec niego nie orzeczono zakazu dostępu do
środków funduszy europejskich na podstawie:
a) art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych,
b) 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,
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary,
d) 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?
 czy Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu
unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności art.
2 pkt 18 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)? (dotyczy
podmiotów objętych pomocą publiczną)
 czy na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną
z prawem lub rynkiem wewnętrznym?

rozwoju Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

WARUNEK nr 2: TYP PROJEKTU

TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy typ projektu wpisuje
się w założenia programowe, tj. czy przedmiot projektu dotyczy:
1. kompleksowej (tzw. głębokiej modernizacji wykraczającej poza
minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej
opartej o system monitorowania i zarządzania energią) modernizacji
energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych
budynków mieszkalnych na terenie województwa podlaskiego, w tym:
 modernizacji przegród zewnętrznych budynków obiektu
polegającej głównie na: izolacji ścian, podłóg i dachów,
zastosowaniu podwójnych lub potrójnych szyb, zapewnieniu
szczelności,
 wymianie wyposażenia na energooszczędne m.in. wymianie
okien, drzwi zewnętrznych oraz źródeł światła i systemów
zarządzania/sterowania,
 przebudowie systemów grzewczych wraz z wymianą
i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła
opalanych węglem), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz
wynikającej z niej potrzeby przebudowy/podłączenia do
systemów wodno-kanalizacyjnych.
2. audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako obowiązkowy
element wszystkich typów projektów inwestycyjnych, które pozwolą
m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.
Do obowiązku Wnioskodawcy należy jednoznaczne i przejrzyste określenie
przedmiotu projektu, tak by na podstawie przedstawionych informacji
ocenić, czy zaplanowane działania obejmują wyłącznie obszary wsparcia,
które mogą być objęte dofinansowaniem.
WARUNEK nr 3: DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy przedmiot projektu nie
dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania
wsparcia, o których mowa w:
 art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L
187/1), (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną),
 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

Brak możliwości
o dofinansowanie.

korekty

na

etapie

złożenia

wniosku

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń w trakcie realizacji
projektu oraz w okresie trwałości może wynikać ze:
 zmiany technicznej i/lub technologicznej w stosunku do
założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie,
 zmiany rodzaju nabytych środków trwałych/wartości
niematerialnych i prawnych, w tym ich parametrów
technicznych przy zachowaniu co najmniej nie gorszych
parametrów od założonych pierwotnie,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

TAK/NIE

Brak możliwości
o dofinansowanie.

korekty

na

etapie

złożenia

wniosku

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.



Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE z 24.12.2013 r. L
352/1),
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) (Dz. Urz. UE z 20.12.2013 r. L 347/289)?

Ocena warunku nastąpi poprzez weryfikację kodu PKD/EKD pod kątem czy
działalność, której dotyczy projekt, może być wspierana w ramach
konkursu. Oprócz odpowiedniego zaznaczenia/oświadczenia we wniosku
o dofinansowanie, Wnioskodawca powinien także scharakteryzować
(opisać) projekt w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.
Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz
samodzielną weryfikację przez IZ RPOWP.
WARUNEK nr 4: LOKALIZACJA PROJEKTU

TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt będzie
realizowany w granicach administracyjnych województwa podlaskiego.

Brak możliwości
o dofinansowanie.

korekty

na

etapie

złożenia

wniosku

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku
o dofinansowanie,
które
powinno
znajdować
potwierdzenie
w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu
np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na
terenie województwa podlaskiego znajduje potwierdzenie w odpowiednim
rejestrze.

2.

Wartość i poziom
dofinansowania

W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie, wszystkie podmioty
uczestniczące w projekcie muszą spełniać warunek posiadania
siedziby/oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na
terenie woj. podlaskiego, co powinno znaleźć potwierdzenie
w dokumentach rejestrowych wszystkich partnerów projektu.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy:
 wartość pomocy nie przekracza wartości alokacji przeznaczonej na
konkurs, tj. 80 mln PLN;
 poziom dofinansowania, w przypadku projektów realizowanych
z pomocą publiczną (nie dotyczy pomocy de minimis), został ustalony
zgodnie z warunkami określonymi w przepisach właściwego
rozporządzenia pomocowego obowiązującego na moment ogłoszenia
konkursu, tj. nie przekracza progów określonych w art. 38 ust. 4-6

TAK/NIE

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Możliwość jednorazowej korekty w zakresie zmniejszenia
wartości dofinansowania projektu o 5 % w stosunku do
pierwotnego poziomu zadeklarowanego w dokumentacji
aplikacyjnej.

3.

Termin i okres
realizacji projektu

Rozporządzenia KE (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 z 26.06.2014 r., nr L
187/1) (jeśli dotyczy);
 w przypadku pomocy de minimis udzielanej zgodnie z Rozporządzeniem
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, maksymalny udział środków UE (EFRR)
nie przekracza 85% (jeśli dotyczy);
 w przypadku projektów realizowanych bez pomocy publicznej, poziom
dofinansowania nie przekracza 85% kosztów kwalifikowalnych (jeśli
dotyczy)?
WARUNEK nr 1: TERMIN I OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie zmniejszenia
poziomu lub wartości pomocy w projekcie w celu zastosowania
wymogów
właściwego
rozporządzenia
pomocowego
adekwatnego do rodzaju projektu, jednak nie więcej niż
odpowiednio: 5 p. p. lub 5 % w stosunku do pierwotnego
poziomu lub wartości zadeklarowanych w dokumentacji
aplikacyjnej.

TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega:
 czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i zakończenia
realizacji projektu jest zgodny z ramami czasowymi kwalifikowalności,
o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014 – 2020 obowiązującymi na moment ogłoszenia konkursu, tj. nie
wykracza poza daty graniczne 01 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2023 r.?
 czy okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy?

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.
Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji projektu
może wynikać z:
 braku wyłonienia wykonawców/dostawców z przyczyn
niezależnych od Beneficjenta,
 innych zdarzeń losowych nie leżących po stronie
Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

Przez zakończenie finansowe projektu należy rozumieć datę dokonania
przez Beneficjenta ostatniego wydatku w ramach Projektu.
Do oceny ww. okresu nie uwzględnia się wcześniej podjętych działań
przygotowawczych typu: opracowanie niezbędnej dokumentacji
technicznej, Studium wykonalności lub innych ekspertyz.
WARUNEK nr 2: ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PRZED ZŁOŻENIEM
WNIOSKU
W ramach niniejszego warunku, ocenie podlega, czy projekt jest
realizowany zgodnie z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego

Możliwość jednorazowej korekty na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie w przypadku przekroczenia terminu o okres
nie dłuższy niż 3 miesiące w stosunku do terminu
rozpoczęcia/zakończenia określonego w Regulaminie konkursu.

TAK/NIE

Brak możliwości korekty.
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, tj.: czy projekt nie
został fizycznie zakończony (w przypadku dostaw i usług) lub w pełni
zrealizowany (w przypadku robót budowlanych) przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy
publicznej?
Przez projekt zakończony lub zrealizowany należy rozumieć projekt, dla
którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór
ostatnich robót, dostaw lub usług, niezależnie od tego, czy wszystkie
dotyczące tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane.

Kryteria formalne II stopnia
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji, gdy
dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego projektu).
Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi ogólnymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych II stopnia. Niespełnienie
któregokolwiek kryterium formalnego II stopnia skutkuje negatywną oceną wniosku i jego odrzuceniem.
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Zgodność
wspieranych
projektów
z przepisami
dotyczącymi
emisji
zanieczyszczeń
i efektywności
energetycznej*

Definicja kryterium
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy:
- w wyniku realizacji projektu osiągnięto co najmniej poziom
oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, obowiązujący od
1 stycznia 2021 r. (w przypadku budynków zajmowanych przez władze
publiczne oraz będących ich własnością od 1 stycznia 2019 r.),
określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.);
- projekty wykorzystujące urządzenia do ogrzewania (dotyczy projektów,
w efekcie których wymienione/zmodernizowane zostaną indywidualne
źródła ciepła), charakteryzują 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 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla
produktów związanych z energią;
- w projektach, w których nie przewidziano wymiany/modernizacji

Ocena

Możliwość dokonania korekty

TAK/NIE

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w zakresie
uzupełnienia
brakującego
uzasadnienia/deklaracji
w zakresie adekwatnym do wymagań niniejszego kryterium.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

2.

3.

3

Audyt
energetyczny ex
ante

Efektywność

indywidualnego źródła ciepła w obiekcie będącym przedmiotem
termomodernizacji wykorzystuje się już urządzenia do ogrzewania,
3
które spełniają obowiązujące normy dotyczące emisji zanieczyszczeń ;
- w odniesieniu do obiektów ujętych w rejestrze zabytków, gminnej
ewidencji zabytków lub znajdujących się w strefie ochrony wyznaczonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo
wskazanych w decyzji o warunkach zabudowy, wskazanych w kolumnie
pn. Konserwator zabytków, zakres prac termomodernizacyjnych będzie
prowadzony zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi (jeżeli dotyczy)?
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy Wnioskodawca
dołączył do wniosku o dofinansowanie audyt energetyczny określający
koszty kwalifikowalne (optymalny zakres działań) przedmiotowego
projektu?
Oceniający weryfikuje czy audyt energetyczny ex ante zawiera
systematyczną procedurę, której celem jest uzyskanie odpowiedniej
wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii pierwotnej i końcowej 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.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy:

TAK/NIE

Brak możliwości korekty.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

TAK/NIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w zakresie
uzupełnienia
brakującego
uzasadnienia/deklaracji

energetyczna*

w zakresie adekwatnym do wymagań niniejszego kryterium.

 projekt dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej;
 zaplanowane zwiększenie efektywności energetycznej wynikające
z audytu energetycznego, wyniesie co najmniej 25% (projekty
o mniejszej efektywności nie będą kwalifikowały się do wsparcia);
 w przypadku wymiany indywidualnych źródeł ciepła istnieje
uzasadniona pilna potrzeba lub prowadzi ona do zwiększenia
efektywności energetycznej;
 wymiana indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem
gazowym lub biomasą przeprowadzana jest jednocześnie
z termomodernizacją lub taka termomodernizacja została już
wykonana?

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

Warunkiem spełnienia wymogu jest wybór odpowiednich wskaźników do
monitorowania, tj. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej
w budynkach publicznych oraz Liczba zmodernizowanych energetycznie
budynków.

4.

5.

Indywidualne
liczniki ciepła,
ciepłej wody,
chłodu,
termostaty
i zawory
podpionowe*

Wymiana źródła
ciepła*
(jeśli dotyczy)

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 przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację,
niezbędnej do uzyskania tego efektu. Przy wyliczaniu oszczędności energii
elektrycznej należy ująć oszczędność wynikającą z likwidacji podgrzewaczy
elektrycznych oraz wymiany oświetlenia na energooszczędne. Nie należy
uwzględniać energii pozyskanej z OZE.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, 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?
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.
WARUNEK nr 1: ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy w odniesieniu do
istniejących instalacji w modernizowanym budynku, wymiana źródeł
ciepła przyniesie znaczące (co najmniej 30%) zmniejszenie emisji CO2?
Oceniający weryfikuje, czy instalowane w ramach projektu źródła ciepła
charakteryzują się lepszą sprawnością, tj. mniejszym zużyciem paliwa na

TAK/NIE

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w zakresie
uzupełnienia
brakującego
uzasadnienia/deklaracji
w zakresie adekwatnym do wymagań niniejszego kryterium.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w zakresie uzupełnienia brakującego wskaźnika oraz sposobu jego
wyliczenia.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

jednostkę energii cieplnej oraz niższą emisją CO2 do atmosfery.
Warunkiem spełnienia kryterium jest wybór odpowiedniego wskaźnika do
monitorowania, tj. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wartości emisji CO2 w roku
bazowym tj. pierwszym pełnym przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie (2017).
Informacje dotyczące wskaźników emisyjności poszczególnych paliw
zostały określone w dokumencie Wartości opałowe (WO) i wskaźniki
emisji CO2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2018 dostępnym na stronie:
http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/monitor
owanie_raportowanie_weryfikacja_emisji_w_eu_ets/WO_i_WE_do_stoso
wania_w_SHE_2018.pdf
WARUNEK nr 2: KOORDYNACJA ZAKRESU PROJEKTU Z PLANAMI
ROZWOJU SIECI CIEPŁOWNICZEJ DLA DANEGO OBSZARU

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w zakresie
uzupełnienia
brakującego
uzasadnienia/deklaracji
w zakresie adekwatnym do wymagań niniejszego warunku.

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy:
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia wniosku
o dofinansowanie.

 w przypadku projektów dotyczących wymiany źródeł ciepła
Wnioskodawca przeprowadził analizę możliwości przyłączenia
budynku/-ów objętych projektem do sieci ciepłowniczej;
 projekt uwzględnia konieczność podłączenia do sieci ciepłowniczej
jeżeli istnieje taka możliwość?

6.

Wykorzystanie
wytworzonej ze
źródeł

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 audycie energetycznym ex ante 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.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy:
 ilość energii elektrycznej wykorzystanej na potrzeby własne jest

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie
w zakresie
uzupełnienia
brakującego
uzasadnienia/deklaracji
w zakresie adekwatnym do wymagań niniejszego kryterium.

7.

odnawialnych
energii
elektrycznej na
własne potrzeby*
(jeśli dotyczy)
Inwestycje
w obszarze
ochrony zdrowia
(jeśli dotyczy)

dominująca w stosunku do całości energii wytworzonej w instalacjach
OZE i potwierdzona audytem energetycznym;
 zastosowane w ramach projektu urządzenia do wytwarzania energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych są dostosowane do rocznego
zapotrzebowania Wnioskodawcy na energię elektryczną?
WARUNEK nr 1: ZGODNOŚĆ Z POTRZEBAMI ZDROWOTNYMI W
REGIONIE

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

Brak możliwości korekty.

TAK/NIE/
NIE
DOTYCZY

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie uzupełnienia brakujących
zapisów w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej z jednoczesnym
zachowaniem niezmienionego zakresu rzeczowego projektu.

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy:
 w przypadku inwestycji dotyczących budynków, w których prowadzona
jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego posiadająca
uzasadnienie w kontekście map potrzeb zdrowotnych, projekt jest
zgodny z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych aktualną na dzień
ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu;
 w przypadku inwestycji dotyczących budynków, w których prowadzona
jest działalność lecznicza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ) lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) projekt posiada
uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie, tj.
Wnioskodawca posiada zawartą umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
WARUNEK nr 2: ZGODNOŚĆ Z ZASADĄ DEINSTYTUCJONALIZACJI
W ramach nieniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt, który
4
dotyczy inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych ,
świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych,
osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki
rodzicielskiej jest zgodny z horyzontalną zasadą deinstytucjonalizacji. W
ramach kryterium weryfikacji podlega, czy w placówkach, o których mowa
powyżej rozpoczęto proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej
do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie
rozpoczęty w okresie realizacji projektu.

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

Kryterium nie dotyczy projektów realizowanych w rodzaju leczenie
szpitalne. Kryterium dotyczy tylko projektów realizowanych w pozostałych
obszarach tj. opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej
i hospicyjnej. W przypadku realizacji projektu zarówno w ramach struktur
4

Rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.

szpitalnych, jak i pozostałych obszarach, tj. opieki długoterminowej oraz
opieki paliatywnej i hospicyjnej spełnienie warunku dotyczy wyłącznie
opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Pomocnym przy analizie działań ukierunkowanych na rozwój
zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem będzie np.
dokument Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki
instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych
społeczności. Wytyczne w zakresie wdrażania i wspierania trwałego
przejścia od opieki instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań
rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności
w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze
zdrowiem psychicznym oraz osób starszych w Europie.

kryterium do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych

Kryteria merytoryczne ogólne
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji, gdy
dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu).
Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi różnicującymi/rozstrzygającymi jest spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych.
Niespełnienie któregokolwiek kryterium merytorycznego ogólnego skutkuje negatywną oceną projektu i jego odrzuceniem.
Lp.
1.

Nazwa kryterium
Uzasadnienie
konieczności
realizacji projektu

Definicja kryterium
WARUNEK nr 1: UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy:
 uzasadniono konieczność realizacji projektu?
Analizowane będzie przedstawione uzasadnienie potrzeby realizacji
projektu. W ocenie brane pod uwagę będzie czy:
 projekt
stanowi
odpowiedź
na
zidentyfikowane
problemy/potrzeby Wnioskodawcy,
 planowane działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy,
 planowane działania umożliwią realizację projektu,
 potrzeby Wnioskodawcy wynikają ze szczegółowej analizy,

5

5

Ocena
TAK/NIE

6

Możliwość dokonania korekty
Brak możliwości korekty.

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

W przypadku możliwości wprowadzenia poprawy lub uzupełnienia zgodnie z dopuszczalnym zakresem zmian określonym w kolumnie „Możliwość dokonania korekty”, projekty, które nie
zostaną poprawione lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia lub poprawy, podlegają odrzuceniu.
6
Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020.

 projekt rozwiązuje w pełni zidentyfikowane problemy,
 uzasadniono potrzebę finansowania projektu środkami publicznymi?
WARUNEK nr 2: CELE REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy określone przez
Wnioskodawcę cele realizacji projektu są zbieżne z celami Osi
Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działaniem 5.3 Efektywność
energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności
publicznej, Poddziałaniem 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych w tym budownictwo komunalne?
WARUNEK nr 3: WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU

TAK/NIE

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy:

2.

Kwalifikowalność
wydatków
projektu*

 wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu?
Określone przez Wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu
powinny być adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów oraz
powinny zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie
realizacji projektu,
 wybrano wskaźniki obligatoryjne dla danego rodzaju projektu?
Każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru następujących
wskaźników tj. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków oraz
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych.
 wskazano metodologię wyliczenia wskaźników, tj. opis szacowania,
pomiaru i monitorowania wskaźnika?
Przedstawiona metodologia powinna być weryfikowalna i oparta
o wiarygodne założenia.
WARUNEK nr 1: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W KONTEKŚCIE
ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki
kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania projektu
w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działaniem 5.3
Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach
użyteczności publicznej, Poddziałaniem 5.3.1 Efektywność energetyczna
w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Weryfikacja
kwalifikowalności poszczególnych pozycji zaplanowanych w budżecie
będzie oparta o zapisy:
 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Brak możliwości korekty.

Możliwość korekt w zakresie uzupełnienia wskaźników we
wniosku/skorygowania ich wartości docelowych do poziomu
uzasadnionego zapisami dokumentacji aplikacyjnej oraz
wyjaśnieniami na etapie oceny projektu. W przypadku braku
obligatoryjnych wskaźników we wniosku o dofinansowanie,
Wnioskodawca zostanie wezwany do ich wprowadzenia.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Możliwość odstępstwa od założonych wartości docelowych
i terminu ich osiągnięcia w trakcie realizacji projektu oraz
w okresie trwałości może wynikać z wystąpienia siły wyższej nie
leżącej po stronie Beneficjenta, przy czym każda zmiana powinna
być uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ
RPOWP.

TAK/NIE

Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia wartości kosztów
kwalifikowalnych na poziomie danego wydatku przy
jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zwiększonych wydatków
niekwalifikowalnych
ze
środków
własnych.
Decyzja
o dopuszczeniu korekty podejmowana jest każdorazowo przez
IOK po uwzględnieniu wpływu zmiany na spełnienie innych
kryteriów wyboru projektów, lecz ostateczny jej poziom nie może
przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu, przy czym decydujące
jest ujęcie wydatków kwalifikowalnych stricte związanych z realizacją
przedmiotu projektu;
 Rozporządzeń pomocowych, w oparciu o które założono realizację
projektu, w tym: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje
wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 i/lub Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system
ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 i/lub 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 (jeśli dotyczy).
Za niekwalifikowalne uznaje się wydatki związane z:
 przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu, Studium
wykonalności,
 działaniami informacyjno-promocyjnymi, np. koszty promocji projektu
w postaci tablic informacyjnych,
 administrowaniem projektu,
 kosztami pośrednimi.
WARUNEK nr 2: IDENTYFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki
kwalifikowane projektu są precyzyjnie określone - są identyfikowalne i są
wystarczająco szczegółowe w stosunku do rodzaju i zakresu projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego zaprezentowania
wydatków zarówno co do zakresu rzeczowego, jak i finansowego, co
powinno znaleźć potwierdzenie w przedłożonej dokumentacji technicznej,
audycie energetycznym ex ante oraz kosztorysach inwestorskich.
WARUNEK nr 3: METODOLOGIA SZACOWANIA WYDATKÓW
W ramach niniejszego warunku, ocenie podlega, czy wydatki
kwalifikowalne projektu zostały prawidłowo oszacowane. Wartość
zadeklarowanych wydatków w budżecie projektu powinna zostać należycie
udokumentowana i potwierdzona – poprzez dołączenie kosztorysów oraz
audytu energetycznego ex ante dla wszystkich pozycji. Dodatkowo,
wymaga się załączenia dokumentacji pozyskanej w trakcie

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie w
zakresie doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu rzeczowego
projektu w stosunku do informacji wykazanych w pierwotnej
dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

TAK/NIE

Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia brakującej
dokumentacji
potwierdzającej
wartość
wydatków
kwalifikowalnych wskazanych w budżecie projektu, przy czym
przedstawione dokumenty powinny być ważne na moment
złożenia pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej i nie mogą
prowadzić do zwiększenia wartości.

przeprowadzenia analizy cen rynkowych lub dokumentacji z
rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia – jeżeli
przeprowadzono.

WARUNEK nr 4: NIEZBĘDNOŚĆ WYDATKÓW

Możliwość odstępstwa od założonych wartości docelowych
w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości może
wynikać ze zmiany wartości wydatków kwalifikowalnych po
przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawców/dostawców,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki
kwalifikowane projektu są niezbędne do realizacji celów projektu.
Ocenie podlega, czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są
niezbędne do celów realizacji projektu – zarówno co do ich zasadności, jak
i racjonalności. Weryfikacja polega na stwierdzeniu, czy:
 dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest
racjonalna,
 wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów projektu,
 wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są
efektem świadomego wyboru, analizy opcji,
 wydatki
kwalifikowalne
wynikają
z
przeprowadzonych
analiz/pomiarów, których zasadność poniesienia ma potwierdzać
audyt energetyczny ex ante?

3.

Wykonalność
techniczna
projektu*

WARUNEK nr 1: ZASOBY LUDZKIE I TECHNICZNE
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca
posiada zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji
projektu lub czy wiarygodnie opisał sposób pozyskania tych zasobów.
Należy scharakteryzować zarówno zasoby ludzkie, jak i techniczne
gwarantujące prawidłową realizację projektu pod względem
administracyjnym i stricte związanym z przedmiotem projektu.

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie w
zakresie zmniejszenia wartości kosztów kwalifikowalnych na
poziomie danego wydatku przy jednoczesnym zapewnieniu
pokrycia zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych ze
środków własnych. Decyzja o dopuszczeniu korekty
podejmowana jest każdorazowo przez IOK po uwzględnieniu
wpływu zmiany na spełnienie innych kryteriów wyboru
projektów, lecz ostateczny jej poziom nie może przekroczyć 25%
kosztów kwalifikowalnych projektu.
Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń w trakcie realizacji
projektu oraz w okresie trwałości może wynikać ze:
 zmiany rodzaju nabytych środków trwałych/wartości
niematerialnych i prawnych, w tym ich parametrów
technicznych przy zachowaniu co najmniej nie gorszych
parametrów od założonych pierwotnie,
 zmiany technicznej i/lub technologicznej w stosunku do
założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

TAK/NIE

Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie w
zakresie doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu rzeczowego
projektu w stosunku do informacji wykazanych w pierwotnej
dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada wszystkich zasobów
w momencie składania wniosku o dofinansowanie, to istnieje możliwość
ich pozyskania w trakcie realizacji projektu, co należy opisać
w dokumentacji aplikacyjnej.
WARUNEK nr 2: PRAWA WŁASNOŚCI I POZWOLENIA

TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca
posiada prawa własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne do realizacji
projektu lub czy uzyskanie tych praw, pozwoleń, licencji itp. zostało
w projekcie uwzględnione i jest prawdopodobne.

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich
niezbędnych decyzji, pozwoleń i praw własności powinien w sposób
wiarygodny opisać stan zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz
podać termin uzyskania przedmiotowych dokumentów.

WARUNEK nr 3: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy harmonogram
realizacji projektu jest racjonalny i wykonalny.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wykonalność projektu według
planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, złożoności procedur
przetargowych.
Przy szacowaniu harmonogramu należy zwrócić uwagę na konieczność
uwzględnienia zakresu rzeczowego projektu, czasu niezbędnego do
przeprowadzenia postępowań przetargowych (jeżeli nie dokonano wyboru

Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie w
zakresie doprecyzowania/uszczegółowienia zakresu rzeczowego
projektu w stosunku do informacji wykazanych w pierwotnej
dokumentacji aplikacyjnej.

TAK/NIE

Możliwość odstępstwa w trakcie realizacji projektu oraz w okresie
trwałości może wynikać z:
 wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym projektu
skutkujących koniecznością uzyskania praw, pozwoleń,
licencji itp.,
 wprowadzenia zmian w zakresie rozwiązań budowlanych
zastosowanych
w
infrastrukturze,
jednakże
nie
powodujących zmian funkcjonalno-użytkowych obiektu
budowlanego, wymagających uzyskania nowej decyzji lub
oświadczenia
Projektanta
dotyczącego
zgody
na
wprowadzenie proponowanych zmian przez Beneficjenta,
 zmiany rozmieszczenia środków trwałych/wartości
niematerialnych i prawnych w wyniku realizacji projektu
bez zmiany granic administracyjnych województwa,
 innych zdarzeń nieleżących po stronie Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.
Możliwość odstępstwa na etapie realizacji projektu może wynikać
z:
 braku wyłonienia wykonawców/dostawców z przyczyn
niezależnych od Beneficjenta,
 innych zdarzeń losowych nieleżących po stronie
Beneficjenta,

na moment aplikowania), maksymalnego terminu realizacji projektu oraz
innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu.
WARUNEK nr 4: KWESTIE ŚRODOWISKOWE

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
TAK/NIE

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy dołączona do
wniosku dokumentacja OOŚ jest zgodna z przedmiotem projektu przy
jednoczesnym uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych w tym
zakresie.

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

Obowiązkowym załącznikiem dla wszystkich projektów jest Formularz
w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (Załącznik nr 3 Ia).

Możliwość odstępstwa od warunku na etapie realizacji projektu
może wynikać z wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym
projektu skutkujących koniecznością przeprowadzenia ponownej
procedury OOŚ, przy czym każda zmiana powinna być
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

W przypadku dostarczenia pozwolenia na budowę, weryfikacji podlega
zgodność decyzji z dokumentacją środowiskową (jeśli projekt wymaga
uzyskania decyzji środowiskowej).

4.

Wykonalność
finansowa
i ekonomiczna*

WARUNEK nr 1: POPRAWNOŚĆ ANALIZY FINANSOWO-EKONOMICZNEJ

TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy prognozy nie zawierają
istotnych błędów rachunkowych.
WARUNEK nr 2: ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA ANALIZ
FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega:
 czy prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi we
właściwych przepisach?
Przy opracowaniu części finansowej należy uwzględnić zapisy:
 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
zagadnień
związanych
z
przygotowaniem
projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 obowiązujących na
moment ogłoszenia konkursu,
 obowiązujących przepisów i zasad rachunkowości,
 ogólnie
przyjętych
metod
analiz
finansowych
i ekonomicznych.
 czy w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe
elementy projektu?
 czy wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość

Możliwość
korekt
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie przedłożenia prawidłowej
dokumentacji adekwatnej do zakresu rzeczowego projektu, przy
czym dokumenty te muszą być ważne na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

TAK/NIE

Możliwość
korekty
w
zakresie
rachunkowych/arytmetycznych.

poprawy

błędów

Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Możliwość
korekty
na
etapie
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w zakresie:
 skorygowania okresu odniesienia w ramach analizy
finansowej, przy czym nie dotyczy to okresu trwałości
projektu,
 wielkości zastosowanej stopy dyskontowej,
 wielkości przyjętych stawek amortyzacyjnych,
 uzupełnienia brakujących tabel finansowych w układzie
Wnioskodawca z Projektem,
 ujęcia rozliczenia dofinansowania w przedstawionych
prognozach finansowych,
 wyjaśnień w zakresie przyjętych wielkości oraz założeń.
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

przychodów, kosztów, składników majątku i pasywów) są uzasadnione?
Prognozy finansowe i ekonomiczne powinny być oparte o wiarygodne
założenia uprawdopodabniające osiągnięcie wykazanych efektów. Brak
powyższych informacji może skutkować tym, iż nie będzie możliwa ocena
wiarygodności założeń, a tym samym nie będzie można potwierdzić
wykonalności finansowej. Szczególną uwagę przy uzasadnieniu przyjętych
wartości należy zwrócić na pozycje, które ulegają istotnym zmianom
w stosunku do danych historycznych. Dokonanie rzetelnej analizy opartej
o wiarygodne założenia ma kluczowe znaczenie przy określeniu poziomu
intensywności, a tym samym kwoty dofinansowania.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(WE)nr 1083/2006 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii,
zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE)
nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013,
(UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także
uchylającym rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 oszczędności
kosztów operacyjnych wygenerowane przez daną operację, z wyjątkiem
oszczędności kosztów wynikających z wdrożenia środków w zakresie
efektywności energetycznej, traktuje się jako dochód, chyba że są
skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność.
Weryfikacji dokonuje się na podstawie informacji podanych w tabelach
finansowych oraz w części opisowej do analizy finansowej.
WARUNEK nr 3: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy źródła finansowania
projektu są jednoznaczne oraz wiarygodne.
Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła

TAK/NIE

Możliwość
jednorazowej
korekty
na
etapie
w zakresie wskazania źródeł finansowania projektu.

oceny

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.

finansowania oraz potwierdzić, że posiada środki na realizację projektu lub
wiarygodnie wykazać sposób ich pozyskania.
WARUNEK nr 4: PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU

TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy zapewniona jest
płynność finansowa realizacji projektu.
5.

Trwałość projektu

WARUNEK nr 1: UTRZYMANIE CELÓW PROJEKTU

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.
TAK/NIE

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy z przedstawionych
przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu zostaną
utrzymane po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości oraz że
projekt nie będzie w tym czasie poddany znaczącym modyfikacjom?

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca
dokonał analizy ryzyk dotyczących utrzymania trwałości projektu i czy
zaplanował odpowiednie działania w przypadku ich wystąpienia.
Wnioskodawca powinien dokonać analizy ryzyka wraz z podaniem

Brak możliwości korekty.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Odstępstwa od warunku w okresie trwałości projektu muszą być
zgodne z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r., tzn. nie mogą prowadzić do powstania następujących
okoliczności:
 zmiany własności elementu infrastruktury, która daje
przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne
korzyści;
 istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele
lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

Sprawdzeniu podlega możliwość zapewnienia przez Wnioskodawcę
trwałości operacji, zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego 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
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE)nr 1083/2006.
Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca posiada zdolność do utrzymania
rezultatów projektu pod względem organizacyjnym, finansowym
i technicznym przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz
Beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy
publicznej. Ocenie podlegać będzie także to, czy Wnioskodawca planuje
wykorzystywać produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem, a projekt
w pełni spełnia założone w nim cele.
WARUNEK nr 2: ANALIZA RYZYKA

Istnieje możliwość zmiany źródeł finansowania na etapie realizacji
projektu, przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Brak możliwości korekty.

TAK/NIE

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie uzupełnienia
brakujących zapisów w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

informacji, czy jest zdolny do
w przypadku wystąpienia zagrożeń.
6.

7.

Zgodność projektu
z zasadami
horyzontalnymi

Pomoc publiczna
w projekcie
(jeśli dotyczy)

odpowiedniego

przeciwdziałania

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada,
zgodnie z przepisami art. 7 i art. 8 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego 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
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006:
 pozytywny wpływ w zakresie zrównoważonego rozwoju?
 pozytywny wpływ w zakresie równości szans i niedyskryminacji?
Poprzez pozytywny wpływ należy zrozumieć zapewnienie dostępności
infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów
projektów dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami
dostępności, stanowiącymi załącznik do Wytycznych zakresie realizacji
zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 co najmniej neutralny wpływ w zakresie równości płci?
 pozytywny wpływ w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i ładu
przestrzennego?
 co najmniej neutralny wpływ w zakresie współpracy?
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 daną zasadą horyzontalną jest niewystarczające. Należy pamiętać, że
zaproponowanie działań wynikających jedynie z wymogów prawnych
świadczy o neutralnym wpływie. Należy zaznaczyć, że pozytywny wpływ
polega na podjęciu określonych działań, które przyczynią się do założonych
efektów – postawa czynna, nie bierna.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega czy:
 Wnioskodawca właściwie przeprowadził test pomocy publicznej
i prawidłowo zakwalifikował projekt pod względem występowania
pomocy publicznej?

TAK/NIE

Możliwość korekty w zakresie uzupełnienia brakujących zapisów
w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

TAK/NIE/
NIE DOTYCZY

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie uzupełnienia
brakującego testu pomocy publicznej, przy czym wynik testu nie
może prowadzić do zmiany pierwotnej deklaracji we wniosku o
dofinansowanie, co do wystąpienia/nie wystąpienia pomocy
publicznej w projekcie.

 projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
stosowania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis wydanymi na
podstawie 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 oraz
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis?
 Wnioskodawca i projekt spełnia wszystkie wymogi wynikające
z rozporządzeń pomocowych krajowych i unijnych?
 w odniesieniu do obiektów, w których obok działalności statutowej nie
mającej charakteru komercyjnego jest również prowadzona działalność
gospodarcza, prawidłowo zastosowano przepisy o pomocy publicznej?
Obowiązek zastosowania tzw. mechanizmu monitorowania i wycofania
w odniesieniu do działalności prowadzonej na infrastrukturze otrzymującej
finansowanie publiczne uregulowano w Pkt. 207 Komunikatu Komisji,
Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu
art. 107 ust. 1 TFUE (2016/C 262/01).
W rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej o pomocy publicznej
w przypadku obiektów, w których obok działalności statutowej nie mającej
charakteru komercyjnego jest również prowadzona działalność
gospodarcza, pod warunkiem, że użytkowanie do celów działalności
gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy, stanowi to wyjątek od
obowiązku stosowania przepisów pomocowych. Działalność gospodarcza
wynikająca z wykorzystania infrastruktury całkowicie zachowa swój
dodatkowy charakter, w sytuacji, gdy wydajność przydzielona co roku na
taką działalność nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności
infrastruktury.
Wkład własny w projektach objętych pomocą publiczną (nie dotyczy
projektów objętych pomocą de minimis) powinien być pozbawiony
znamion środków publicznych, co będzie każdorazowo weryfikowane
przez osoby sprawdzające dany wniosek. Za wkład własny jednostek
samorządu terytorialnego nie mogą być uznane daniny publiczne, do
których zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych zalicza
się: podatki, składki, opłaty, a także inne świadczenia pieniężne, których
obowiązek ponoszenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz
innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw.
Natomiast za wkład własny można uznać między innymi takie dochody jak:

Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.

8.

Informacje zawarte
w różnych
częściach wniosku
oraz załączników
są ze sobą spójne i
jednoznaczne*

dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od
gminnych zakładów budżetowych, dochody z majątku gminy, spadki,
zapisy i darowizny na rzecz gminy czy też odsetki od pożyczek udzielanych
przez gminę, odsetki od środków finansowych gromadzonych na
rachunkach bankowych gminy.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy informacje niezbędne
do dokonania oceny projektu i sposobu jego realizacji zawarte
w dokumentach złożonych w ramach konkursu są jednoznaczne i spójne
oraz czy możliwe jest dokonanie na ich podstawie 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.

kryterium/pytanie cząstkowe do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych

TAK/NIE

Możliwość korekt w zakresie wyjaśnienia/skorygowania
rozbieżności występującej w ramach złożonej dokumentacji
aplikacyjnej w odpowiedzi na wezwanie/-a IZ RPOWP, o ile nie
wpłynie to na ocenę kryteriów różnicujących/rozstrzygających.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest do zakończenia oceny
projektu.

Kryteria różnicujące/rozstrzygające
W przypadku projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu, o pozycji na liście rankingowej będą decydować kryteria rozstrzygające określone poniżej.
7
Lp.
Nazwa kryterium
Definicja kryterium
Maksymalna liczba punktów
Możliwość dokonania korekty
1.
Efektywność
W ramach kryterium ocenie podlega relacja wnioskowanego
25
Brak możliwości korekty.
kosztowa
dofinansowania UE do ilości zaoszczędzonej energii (zł/MWh/rok).
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment
ograniczenia
W zależności od obliczonej wartości wskaźnika (w zaokrągleniu do
złożenia wniosku o dofinansowanie.
zużycia energii
pełnych złotych) Oceniający przyznaje punkty w następujący sposób:
elektrycznej
 8 pkt. – wartość wskaźnika mieści się w przedziale powyżej 175%
i energii cieplnej
najniższej wartości wśród ocenianych projektów;
 14 pkt. – wartość wskaźnika mieści się w przedziale powyżej 150% do
175% najniższej wartości wśród ocenianych projektów;
 20 pkt. – wartość wskaźnika mieści się w przedziale powyżej 125% do
150% najniższej wartości wśród ocenianych projektów;
 25 pkt. – wartość wskaźnika mieści się w przedziale od 100% do 125%
najniższej wartości wśród ocenianych projektów.
Obliczenia dokonywane są na podstawie danych zawartych w audycie
energetycznym. Wartość najniższa, do której odnosi się Oceniający
7

Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014
- 2020.

2.

Kompleksowość
projektu w zakresie
działań
zwiększających
efektywność
energetyczną
z jednoczesnym
wykorzystaniem
OZE

w ramach kryterium jest ustalana na poziomie konkursu jako najlepsza
relacja wnioskowanego dofinansowania UE do ilości zaoszczędzonej
energii (zł/MWh/rok) na podstawie danych pochodzących z projektów
spełniających kryteria formalne I i II stopnia. Obliczony jednostkowy
koszt uwzględnia dane uzyskane z projektów spełniających wszystkie
kryteria formalno-merytoryczne ogólne. Maksymalną liczbę punktów
otrzymają projekty wykazujące redukcję charakteryzującą się kosztem
jednostki zaoszczędzonej energii w przedziale 100-125% najniższego
kosztu jednostki zaoszczędzonej energii. Pozostałe projekty,
odpowiednio do redukcji obliczonego kosztu jednostkowego, zgodnie ze
skalą punktową.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega kompleksowość
projektów w zakresie oszczędności energii elektrycznej, ciepła, wody, jak
również poprawy energooszczędności budynków z jednoczesnym
wykorzystaniem instalacji OZE lub rekuperacji (odzysk ciepła z powietrza
usuwanego z pomieszczeń). Preferowane będą projekty, które w sposób
kompleksowy poprawią energooszczędność budynków z jednoczesnym
wykorzystaniem OZE. Punktowane będą:
 oszczędności energii cieplnej lub energii elektrycznej – 5 pkt.;
 oszczędności energii cieplnej i energii elektrycznej bez zastosowania
OZE – 10 pkt.;
 oszczędności energii cieplnej, energii elektrycznej i wykorzystanie
instalacji OZE lub CHP (kogeneracja) lub rekuperacja – 15 pkt.;
 oszczędności energii cieplnej, energii elektrycznej i wykorzystanie
instalacji OZE lub CHP (kogeneracja) lub rekuperacja oraz dodatkowo
za zastosowanie w biogazowni o mocy do 40kW wykorzystującej jako
wsadu
frakcji
organicznej
odpadów
komunalnych
lub
poprzemysłowych – 20 pkt.

20
Kryterium rozstrzygające nr 2
W przypadku
nierozstrzygnięcia kolejności
na liście w wyniku
zastosowania kryterium
rozstrzygającego nr 1, analizie
zostanie poddana
kompleksowość projektu.
Wyższą pozycję uzyska
projekt, który uzyskał większą
liczbę punktów za
kompleksowość działań
zwiększających efektywność
energetyczną z jednoczesnym
wykorzystaniem OZE.

Brak możliwości korekty.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości projektu.

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.

3.

Lokalizacja
inwestycji

Punkty w ramach kryterium nie podlegają sumowaniu.
Podstawą oceny niniejszego kryterium jest lokalizacja projektu
uzależniona od wartości dochodu podatkowego gminy za ostatni rok, za
który dostępne są dane w przeliczeniu na mieszkańca w stosunku do

12

Brak możliwości korekty.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment

średniej w województwie podlaskim. Skala punktowa:





złożenia wniosku o dofinansowanie.

powyżej 120% - 3 pkt.;
(100%- 120%> - 6 pkt.;
(80% - 100%> - 9 pkt.;
80% i mniej - 12 pkt.

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 2017 r.
Przedmiotowe zestawienie dostępne jest pod linkiem:
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finansepubliczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/kwoty-iwskazniki

4.

Zwiększenie
efektywności
energetycznej
w wyniku realizacji
projektu*

W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest wzrost efektywności
energetycznej kilku budynków zlokalizowanych w różnych gminach,
punkty należy liczyć z wykorzystaniem formuły średniej ważonej
w następujący sposób: Koszty kwalifikowalne budynku 1/koszty
kwalifikowalne całkowite x liczba punktów przyznanych za wartości
dochodu podatkowego gminy w przeliczeniu na mieszkańca w stosunku
do średniej w województwie podlaskim budynku 1 (np. powyżej 120%) 3 pkt.) + koszty kwalifikowalne budynku N/koszty kwalifikowalne
całkowite x liczba punktów przyznanych za wartości dochodu
podatkowego gminy w przeliczeniu na mieszkańca w stosunku do
średniej w województwie podlaskim budynku N (np. (80% - 100%> - 9
pkt.) = obliczona wartość punktowa dla „n” lokalizacji.
W ramach nieniejszego kryterium ocenie podlega wzrost efektywności
energetycznej budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji
w ramach projektu. Punkty przyznawane będą w następujący sposób:







<25 % - 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.;

25
Kryterium rozstrzygające nr 1
W przypadku
nierozstrzygnięcia kolejności
na liście w wyniku
zastosowania kryteriów,
analizie zostanie poddany
wzrost efektywności

Brak możliwości korekty.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości projektu.

 <55 % - 60 %) - 17,5 pkt.;
 powyżej 60 % - 25,0 pkt.
Wnioskodawca w dokumentacji 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 tj. stosunek
uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia
technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub
eksploatacji, do ilości zużycia energii końcowej budynku poddanego
kompleksowej termomodernizacji w ramach projektu zgłaszanego do
dofinansowania. W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest wzrost
efektywności energetycznej kilku budynków, punkty należy liczyć
z wykorzystaniem formuły średniej ważonej w następujący sposób:

5.

6.

Liczba budynków
poddanych
modernizacji
energetycznej

Korzyści dla
regionu

Koszty kwalifikowalne budynku 1/koszty kwalifikowalne całkowite x
liczba punktów z odpowiedniego przedziału procentowego budynku 1
(np. <45%-50%) - 12,5 pkt) + Koszty kwalifikowalne budynku N/koszty
kwalifikowalne całkowite x liczba punktów z odpowiedniego przedziału
procentowego budynku N (np. <30%-35) - 5,0 pkt) = obliczona wartość
punktowa dla „n” lokalizacji.
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega liczba budynków, które
zostaną poddane modernizacji energetycznej w ramach projektu, tj.:

energetycznej budynków
poddanych
termomodernizacji. Wyższą
pozycję uzyska projekt
o wyższym poziomie
efektywności.

3

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości.

 1 budynek – 1 pkt;
 2 budynki – 2 pkt.;
 3 i więcej budynków – 3 pkt.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jako budynek
należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.
W ramach niniejszego kryterium premiowane są projekty realizowane w
ramach zawiązanych inicjatyw lokalnych, tj.:
 projekt jest ujęty w strategiach klastrów energii wymienionych
w załączniku 1b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa
Podlaskiego – 15 pkt.;
 projekt nie jest ujęty w strategiach klastrów energii wymienionych
w załączniku 1b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa
Podlaskiego – 0 pkt.
Razem

Brak możliwości korekty.

15

Brak możliwości korekty.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment
złożenia wniosku o dofinansowanie.

100



kryterium/pytanie cząstkowe do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych

Projekt otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w ramach kryteriów różnicujących/rozstrzygających.
UWAGA: Dopuszczenie możliwości dokonania korekt na etapie oceny formalno-merytorycznej projektu w ramach danego kryterium może jednocześnie w sposób bezpośredni przełożyć
się na informacje podlegające ocenie w ramach innych kryteriów wyboru projektów. W związku z powyższym, Wnioskodawca zobowiązany jest do rzetelnego i starannego skorygowania
pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej w niezbędnym zakresie wynikającym z wezwania IZ RPOWP do poprawy przy jednoczesnym wskazaniu zakresu wprowadzonych zmian w piśmie
przewodnim.

