Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
KRYTERIA DOSTĘPOWE
Lp.
1

2

Nazwa kryterium
Miejsce, forma i termin
złożenia wniosku

Kompletność wniosku i
poprawność wpisanych danych

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowane będzie czy wniosek został złożony:
• w formie wskazanej w ogłoszeniu o konkursie
• w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o konkursie/piśmie dot.
poprawy wniosku
• wg właściwości terytorialnej, tj.
- w Urzędzie Miejskim w Bolkowie (dla nieruchomości z terenu miasta i
gminy Bolków),
- w Urzędzie Gminy Krotoszyce (dla nieruchomości z terenu gminy
Krotoszyce),
- w Urzędzie Gminy Mściwojów (dla nieruchomości z terenu gminy
Mściwojów),
- w Urzędzie Gminy Paszowice (dla nieruchomości z terenu Gminy
Paszowice),
- w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie (dla nieruchomości z terenu gminy
Wądroże Wielkie)

Opis znaczenia kryterium
Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania
dofinansowania).
Brak możliwości korekty
Niespełnienie kryterium skutkuje jego
odrzuceniem (pozostałe kryteria nie są
oceniane).

Tak/Nie
W ramach kryterium weryfikowane będzie czy:
• wniosek w wersji papierowej zawiera wszystkie strony?
• wszystkie wymagane pola wniosku i załączników zostały wypełnione?
• wniosek wraz z załącznikami jest podpisany przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy? - podpis należy
złożyć także pod Oświadczeniami
• kopie dokumentów dołączonych do wniosku są potwierdzone za
zgodność z oryginałem (przez osobę upoważnioną)?

Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania
dofinansowania).
Dopuszcza się skierowanie wniosku do
poprawy / uzupełnienia w zakresie
skutkującym spełnianiem kryterium.

•

zachowana jest spójność wewnętrzna pomiędzy poszczególnymi polami
Wniosku o udzielenie grantu i załącznikami, oraz czy przedstawione w
nich treści są prawidłowe i zgodne z Regulaminem konkursu

Niespełnienie kryterium po wezwaniu
do uzupełnienia / poprawy skutkuje
jego odrzuceniem.
Możliwość jednorazowej korekty
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Kwalifikowalność
wnioskodawcy

W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy wnioskodawca jest
uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego
konkursu (zgodnie z katalogiem wnioskodawców
określonym w regulaminie danego konkursu)

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania
dofinansowania).
Dopuszcza się skierowanie wniosku do
poprawy / uzupełnienia w zakresie
skutkującym spełnianiem kryterium.
Niespełnienie kryterium po wezwaniu
do uzupełnienia / poprawy skutkuje
jego odrzuceniem.
Możliwość jednorazowej korekty
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Prawo do dysponowania
nieruchomością na cele
realizacji projektu

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy Wnioskodawca posiada prawo do
dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, obejmujące okres
trwałości projektu
Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:
- własność
- współwłasność
- inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością
Weryfikacja na podstawie Oświadczenia do wniosku o przyznanie grantu.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania
dofinansowania).
Dopuszcza się skierowanie wniosku do
poprawy / uzupełnienia w zakresie
skutkującym spełnianiem kryterium.

Niespełnienie kryterium po wezwaniu
do uzupełnienia / poprawy skutkuje
jego odrzuceniem.
Możliwość jednorazowej korekty
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Zobowiązania finansowe oraz
wykluczenie z możliwości
otrzymania dofinansowania.

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy Wnioskodawca nie posiada
jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec gminy, do której aplikuje
o grant.
Weryfikacja na podstawie danych posiadanych przez Gminę.
W ramach kryterium weryfikowane będzie również czy Wnioskodawca nie jest
podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania, weryfikacja
na podstawie Oświadczenia do wniosku o przyznanie grantu.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania
dofinansowania).
Dopuszcza się skierowanie wniosku do
poprawy / uzupełnienia w zakresie
skutkującym spełnianiem kryterium.
Niespełnienie kryterium po wezwaniu
do uzupełnienia / poprawy skutkuje
jego odrzuceniem.
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Ocena występowania pomocy
publicznej/pomoc de minimis

W ramach tego kryterium zostanie zweryfikowane czy Wnioskodawca prawidłowo
zakwalifikował projekt pod kątem występowania pomocy publicznej / pomocy de
minimis.
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis na poziomie grantobiorcy
zostanie zweryfikowane czy całkowita kwota pomocy de minimis dla danego
podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej
kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł)
nie przekracza równowartości 200 000 euro.
W trakcie oceny weryfikowana będzie informacja o otrzymanej przez grantobiorcę
pomocy de minimis w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP. Stwierdzenie
przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało

Możliwość jednorazowej korekty
Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania
dofinansowania).
Dopuszcza się skierowanie wniosku do
poprawy / uzupełnienia w zakresie
skutkującym spełnianiem kryterium.

zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku
o przyznanie grantu.
Ponowna weryfikacja poziomu otrzymanej pomocy de minimis przez grantobiorcę
będzie występowała na etapie podpisywania umowy o udzielenie grantu.
W ramach kryterium weryfikowane będzie również czy projekt nie dotyczy
działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 3
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
2014-2020.

Niespełnienie kryterium po wezwaniu
do uzupełnienia / poprawy skutkuje
jego odrzuceniem.
Możliwość jednorazowej korekty w
zakresie zakwalifikowania projektu pod
kątem występowania pomocy
publicznej/de minimis

Kryterium niespełnione jeśli:
• Wnioskodawca nieprawidłowo zakwalifikował projekt pod kątem
występowania pomocy publicznej / de minimis;
• Projekt dotyczy działalności wykluczonych z możliwości uzyskania
pomocy na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z 19 marca 2015 w sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.

7

Maksymalny limit
dofinansowania

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane jest czy wyrażony procentowo (%)
poziom dofinansowania nie przekracza maksymalnego limitu.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o zapisy wniosku o przyznanie grantu.
W przypadku zadań nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de
minimis maksymalny limit dofinansowania środków EFRR wynosi 85% wydatków
kwalifikowalnych. W przypadku pomocy udzielanej na podstawie GBER – zgodnie
z limitem z rozporządzenia.
W przypadku pomocy de minimis weryfikowany będzie limit dla danego podmiotu
w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty
pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) który nie
może przekroczyć równowartości 200 000 euro.
Kryterium niespełnione jeśli:
• przekroczony został wyrażony procentowo poziom dofinansowania
zadania oraz

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania
dofinansowania).
Dopuszcza się skierowanie projektu do
poprawy / uzupełnienia w zakresie
skutkującym spełnianiem kryterium.
Niespełnienie kryterium po wezwaniu
do uzupełnienia / poprawy skutkuje
jego odrzuceniem.
Możliwość jednorazowej korekty

•
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Limit kwotowy na źródło ciepła

Maksymalne progi wskaźnika
energii pierwotnej EP H+W

przekroczona została kwota limitu dla podmiotu otrzymującego pomoc
de minimis (grantodawcy)

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy w ramach zadania wartość
grantu na dom jednorodzinny / mieszkanie nie przekracza kwoty 20 000 zł
niezależnie od liczby źródeł ciepła podlegających modernizacji (lub iloczynu tej
kwoty i liczby mieszkań, jeśli grantobiorcą będzie podmiot inny niż osoba fizyczna,
np. wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa).
Np. w domu jednorodzinnym, w którym kocioł węglowy zastępowany jest kotłem
gazowym, wysokość grantu nie może przekroczyć w/w limitu.
W budynku wielorodzinnym, w którym w 10 mieszkaniach znajduje się 20 źródła
ciepła (np. po 2 piece kaflowe w mieszkaniu) zastępowane 10 kotłami gazowymi
(po jednym na mieszkanie) limit wynosi 10 x 20 000 zł = 200 000 zł.
W budynkach jednorodzinnych / mieszkaniach ogrzewanych źródłami zbiorczymi
wartość grantu nie przekracza kwoty 20 000 zł na każde zbiorcze źródło ciepła
podlegające wymianie.
Kwota 20 000 zł nie jest ryczałtem. W trakcie realizacji projektu rozliczeniu
podlegają rzeczywiście poniesione wydatki.
W ramach kryterium będzie weryfikowane czy wszystkie budynki jednorodzinne
lub mieszkania w budynkach jednorodzinnych / wielorodzinnych spełniają przed
realizacją projektu maksymalną wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 · rok)], który
określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię
pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej.
Wartość współczynnika przed realizacją projektu nie może być wyższa niż 450
kWh/(m2 · rok)
Weryfikacja na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej / audytów
energetycznych / uproszczonych audytów energetycznych sporządzonych zgodnie
z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs.
W przypadku budynków historycznych warunki powyższe mogą nie zostać
spełnione, jeżeli w budynku / mieszkaniu przeprowadzono minimalne inwestycje
na rzecz efektywności energetycznej, obejmujące co najmniej jeden z poniższych
elementów:
• wymianę w domu / mieszkaniu będącym przedmiotem projektu (w
pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o lepszej

Tak/Nie/Nie dotyczy
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania dofinansowania)
Dopuszcza się skierowanie wniosku do
poprawy / uzupełnienia w zakresie
skutkującym spełnianiem kryterium.
Niespełnienie kryterium po wezwaniu
do uzupełnienia / poprawy skutkuje
jego odrzuceniem.
Możliwość jednorazowej korekty

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania)
Dopuszcza się skierowanie wniosku do
poprawy / uzupełnienia w zakresie
skutkującym spełnianiem kryterium.
Niespełnienie kryterium po wezwaniu
do uzupełnienia / poprawy skutkuje
jego odrzuceniem.
Możliwość jednorazowej korekty

charakterystyce tj. nie gorszej niż Uk (max) = 2,2 [W/(m2*K)] i
potwierdzonej audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej
lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.). W przypadku
braku dokumentacji, należy posłużyć się uproszczoną metodą
szacowania w oparciu o poniższą tabelę:
Rok wymiany/produkcji okna
Uk (max) okna [W/(m2*K)]
1995 - 1998
2,0 - 2,2
1998 - 2002
1,9 - 2,2
2003 - 2008
1,6 - 2,2
2009 - 2013
1,5 - 1,7
2014 - 2017
1,3 - 1,5
2018
1,1 - 0,9
•

•
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Zgodność z RPO

ocieplenie stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna,
styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne - jeśli projekt
dotyczy całego budynku i/lub pojedynczych mieszkań na najniższych
(podłogi nad gruntem, stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i
najwyższych kondygnacjach,
zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła.

Warunek ten musi być spełniony we wszystkich budynkach historycznych /
mieszkaniach w budynkach historycznych będących przedmiotem zadania.
Przez budynek historyczny należy rozumieć konkretny budynek indywidualnie
wpisany do rejestru zabytków lub wpisany do wykazu zabytków Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Budynek nie wpisany
indywidualnie do rejestru / wykazu zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie
jest budynkiem historycznym, nawet jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
Aktualny link do rejestru zabytków / wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków we Wrocławiu: https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=2589
W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy:
1) projekt realizowany jest w domach jednorodzinnych i/lub
wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2) w każdym budynku / mieszkaniu wymianie podlega dotychczasowe
wysokoemisyjne źródło ciepła;

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania dofinansowania)

3)

4)

5)
6)

wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła w zadaniu prowadzi do
redukcji emisji CO2 (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa)– nie
dotyczy sieci ciepłowniczej;
wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła w zadaniu prowadzi
do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5– nie dotyczy sieci
ciepłowniczej;
w każdym budynku / mieszkaniach istnieje lub przewidziano instalację
systemu zarządzania energią;
moc instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE obliczona została
tak aby zaspokajać wyłącznie potrzeby budynku / mieszkania, w którym
wymianie podlega źródło ciepła (dopuszcza się oddawanie nadwyżek
energii do sieci w okresach, kiedy moc instalacji nie jest wykorzystywana)
– jeśli dotyczy.

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolnostojący albo budynek w
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
Budynek wielorodzinny – budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek wolno
stojący albo budynek w zabudowie szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne.
Budynek powinien pełnić wyłącznie funkcje mieszkalne, lokale użytkowe muszą
być wyłączone z projektu lub z kwalifikowalności, np. odrębny lokal użytkowy,
ogrzewany odrębnym źródłem ciepła.
Mieszkanie – zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne
wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt
ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.
Lokal użytkowy – jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone
stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem
technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.
Pozostałe definicje, np. pomieszczenia technicznego – zgodnie z definicjami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, w

Dopuszcza się skierowanie projektu do
poprawy / uzupełnienia w zakresie
skutkującym spełnianiem kryterium.
Niespełnienie kryterium po wezwaniu
do uzupełnienia / poprawy skutkuje
jego odrzuceniem.
Możliwość jednorazowej korekty
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2

Zgodność z audytem

Wymiana źródła ciepła

szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wysokoemisyjne źródło ciepła – źródło ciepła nie spełniające norm emisyjnych
ekoprojektu1 obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 52, emitujące do
atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM
2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw.
System zarządzania energią – urządzenia i systemy mające na celu zmniejszenie
zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego
zapotrzebowania (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności,
sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, urządzenia
pomiarowe, liczniki ciepła, chłodu, CWU, zawory podpionowe itp.).
W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy wnioskodawca zapewnił
zgodność zapisów we wniosku o przyznanie grantu z danymi z uproszczonych
audytów energetycznych w zakresie:
• wartości emisji CO2 (przed i po realizacji inwestycji, na którą przyznany
ma być grant);
• wartości emisji pyłów PM 10 (przed i po realizacji inwestycji, na którą
przyznany ma być grant ;
• wartości emisji pyłów PM 2,5 (przed i po realizacji inwestycji, na którą
przyznany ma być grant ).
Powyższe dane powinny wynikać z uproszczonego audytu energetycznego
sporządzonego zgodnie z metodologią wskazaną przez Grantodawcę. Dopuszcza
się korzystanie ze świadectw charakterystyki energetycznej lub audytów
energetycznych już posiadanych przez Wnioskodawcę i sporządzonych
(zaktualizowanych) nie wcześniej niż w dniu publikacji Ogłoszenia Grantodawcy o
przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.
Wartość redukcji emisji CO2 i pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 należy
wyszacować zgodnie z metodologią wskazaną przez Grantodawcę, tak aby dane
do wskaźników rezultatu pozyskiwane były zgodnie z tą samą metodologią.
W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy wymiana wysokoemisyjnego
źródła ciepła spełnia następujące warunki:

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania dofinansowania)
Dopuszcza się skierowanie projektu do
poprawy / uzupełnienia w zakresie
skutkującym spełnianiem kryterium.
Niespełnienie kryterium po wezwaniu
do uzupełnienia / poprawy skutkuje
jego odrzuceniem.
Możliwość jednorazowej korekty

Tak/Nie

określonych 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.
według normy PN-EN 303-5:2012

1) polega na zastąpieniu kotła / pieca podłączeniem do sieci ciepłowniczej (sieć
ciepłownicza może być jednocześnie siecią chłodniczą); jeśli tak – kryterium
jest spełnione; jeśli nie, kryterium jest niespełnione, chyba że podłączenie do
sieci ciepłowniczej nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub ekonomicznie
nieuzasadnione3 - wówczas należy przejść do pkt 2, 3 lub 4;
2) wysokoemisyjne źródło ciepła będzie zastąpione instalacją źródła ciepła
wykorzystującego OZE (Odnawialne Źródła Energii);
3) polega na wymianie kotła / pieca na inny kocioł / miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń jeśli spełnione są łącznie poniższe warunki:
• kocioł / piec wymieniany może być zastąpiony wyłącznie przez kocioł /
miejscowy ogrzewacz pomieszczeń spalający biomasę lub paliwa gazowe
(nie dopuszcza się wymiany dotychczas użytkowanych kotłów / pieców
na kotły węglowe lub olejowe; wymianie nie podlegają również
dotychczas użytkowane kotły gazowe i olejowe);
• wymiana kotła / pieca musi skutkować obniżeniem emisji CO2 w stosunku
do stanu sprzed inwestycji; w przypadku zmiany kotła skutkującego
zamianą spalanego paliwa zmniejszenie emisji CO2 musi wynieść co
najmniej 30%;
• wymiana źródła ciepła skutkuje zmniejszeniem emisji PM 10 i PM 2,5;
• wspierane urządzenia do ogrzewania muszą 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 z dnia 21
października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wszystkie
kotły wymienione w ramach projektu będą wyposażone w automatyczny
podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały
rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
Kryterium jest spełnione, jeśli kocioł spełnia ww. warunki. Na etapie
składania wniosku wymagane jest złożenie oświadczenia o zapewnieniu
spełnienia powyższego wymogu w czasie realizacji projektu.

3

Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania dofinansowania)
Dopuszcza się skierowanie projektu do
poprawy / uzupełnienia w zakresie
skutkującym spełnianiem kryterium.
Niespełnienie kryterium po wezwaniu
do uzupełnienia / poprawy skutkuje
jego odrzuceniem.
Możliwość jednorazowej korekty

W przypadku wskazania na brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej z przyczyn technicznych lub ekonomicznych, należy podać uzasadnienie potwierdzające zadeklarowany stan rzeczy. Uzasadnienie należy
oprzeć na danych z uproszczonego audytu i/ lub gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, ewentualnie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i/lub innego dokumentu (np. korespondencji z właściwym miejscowo zakładem
ciepłowniczym).

4) dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła może być zastąpione źródłem (ami) zasilanymi energią elektryczną do bezpośredniego ogrzewania lub
ogrzewania czynnika w instalacji CO (np. kable lub maty grzejne, elektryczne kotły
CO) i z założenia zasilaną z instalacji wykorzystującej OZE – np. instalacją
fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji lub instalacją fotowoltaiczną już
istniejącą; nie dopuszcza się źródeł elektrycznych zasilanych z sieci energetycznej
(za wyjątkiem „odbierania” z sieci nadwyżki, np. uzyskanej w miesiącach letnich).
Kryterium jest spełnione, jeśli ogrzewanie elektryczne spełnia ww. warunki.
Środki wykonawcze do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla
produktów związanych z energią to w szczególności:
• rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w
odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe;
• rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w
odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń;
• rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w
odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo
stałe.
Powyższy katalog nie jest kompletnym wykazem, każdorazowo należy upewnić się
o stosowaniu właściwych i aktualnych przepisów.
Możliwe jest stosowanie rozwiązań hybrydowych, łączących rozwiązania z
punktów 2, 3 i 4 pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich warunków
dotyczących poszczególnych źródeł ciepła opisanych w punktach 2, 3 i 4 np.
pompy ciepła zintegrowane z kotłami gazowymi – jeśli łącznie spełniają wymogi
dla OZE i kotłów.
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli uzyskano odpowiedź twierdzącą na co
najmniej jeden z punktów od 1 – 4).
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Zgodność z limitami dla
określonych kategorii kosztów

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy we wniosku o dofinansowanie
nie przekroczono limitów dla określonych kategorii kosztów.
Wydatki związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach, w
których dokonywana jest modernizacja źródła ciepła, nie mogą przekraczać
połowy wartości grantu.
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Okres realizacji projektu

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy:
-projekt nie został zakończony
-w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – czy projekt nie rozpoczął
się przed złożeniem wniosku o udzielenie grantu (dopuszczalne jest poniesienie
wydatków na dokumentację - uproszczony audyt energetyczny, przed złożeniem
wniosku o udzielenie grantu, lecz nie przed datą publikacji Ogłoszenia
Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego)
- w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – czy projekt nie
rozpoczął się przed datą publikacji ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do
realizacji projektu grantowego
-planowane zakończenie projektu nie przekracza daty 30. września 2022r.

Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania dofinansowania)
Dopuszcza się skierowanie projektu do
poprawy / uzupełnienia w zakresie
skutkującym spełnianiem kryterium.
Niespełnienie kryterium po wezwaniu
do uzupełnienia / poprawy skutkuje
jego odrzuceniem.
Możliwość jednorazowej korekty
Tak/Nie
Kryterium obligatoryjne
(spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania dofinansowania)
Dopuszcza się skierowanie projektu do
poprawy / uzupełnienia w zakresie
skutkującym spełnianiem kryterium.
Niespełnienie kryterium po wezwaniu
do uzupełnienia / poprawy skutkuje
jego odrzuceniem.
Możliwość jednorazowej korekty

KRYTERIA RANKINGUJĄCE
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Poprawa jakości powietrza –
emisja pyłów

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy inwestycja przyczynia się do
poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji pyłów PM 10 i/lub PM 2,5 oraz
czy redukcja odbywa się na obszarach szczególnie dotkniętych emisją pyłów.
Wniosek otrzymuje:

0 pkt - 4 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)

•

•

•

•

0 punktów, jeżeli przyczynia się do redukcji pyłów PM 10 i/lub PM2,5 ale
realizowany jest na obszarze gminy, dla której w aktualnej na dzień
składania wniosku o dofinansowanie ocenie jakości powietrza na terenie
województwa dolnośląskiego nie stwierdzono przekroczenia w ocenie
rocznej w zakresie żadnej grupy zanieczyszczeń;
2 punkty, jeżeli przyczynia się do redukcji pyłów PM 10 i/lub PM2,5 i
realizowany jest na obszarze gminy, dla której w aktualnej na dzień
składania wniosku o dofinansowanie ocenie jakości powietrza na terenie
województwa dolnośląskiego stwierdzono przekroczenie wykazane w
ocenie rocznej w zakresie jednej grupy zanieczyszczeń;
3 punkty, jeżeli przyczynia się do redukcji pyłów PM 10 i/lub PM2,5 i
realizowany jest na obszarze gminy, dla której w aktualnej na dzień
składania wniosku o dofinansowanie ocenie jakości powietrza na terenie
województwa dolnośląskiego stwierdzono przekroczenie wykazane w
ocenie rocznej w zakresie dwóch grup zanieczyszczeń;
4 punkty, jeżeli przyczynia się do redukcji pyłów PM 10 i/lub PM2,5 i
realizowany jest na obszarze gminy, dla której w aktualnej na dzień
składania wniosku o dofinansowanie ocenie jakości powietrza na terenie
województwa dolnośląskiego stwierdzono przekroczenie wykazane w
ocenie rocznej w zakresie trzech grup zanieczyszczeń.

Aktualna dla danego konkursu ocena jakości powietrza na terenie województwa
dolnośląskiego oraz właściwa tabelę służąca do weryfikacji niniejszego
kryterium: http://www.dip.dolnyslask.pl/images/zdj/11_Załącznik_numer_9
_do_Regulaminu_ocena_roczna_2017_.pdf
Przez grupę zanieczyszczeń należy rozumieć:
• PM 10 / średnia roczna
• PM 10 / liczba dni
• PM 2,5 / średnia roczna (II faza).
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Preferowany system grzewczy

Punktowaniu podlega wskazanie przekroczenia dla danej grupy zanieczyszczeń.
W ramach kryterium zostanie zweryfikowane, czy w projekcie dotychczasowe
główne źródła ciepła zostaną zastąpione źródłami ciepła wykorzystującymi OZE.
Wniosek otrzymuje:

0 pkt - 7 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)

•

•
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Elementy termomodernizacyjne

7 punktów, jeśli dotychczasowe główne źródło ciepła zostanie zastąpione
źródłem ciepła wykorzystującym OZE i źródło ciepła wykorzystujące OZE
pozostaje nadal głównym źródłem ciepła
6 punktów, jeśli we wniosku przewidziano wykorzystanie OZE
uzupełniająco, np. do produkcji CWU, energii elektrycznej na potrzeby
domu / mieszkania.

Jeżeli w budynku / mieszkaniu przeprowadzono minimalne inwestycje na rzecz
efektywności energetycznej obejmujące:
• wymianę w domu / mieszkaniu będącym przedmiotem wniosku (w
pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o lepszej
charakterystyce tj. nie gorszej niż Uk (max) = 2,2 [W/(m2*K)] i
potwierdzonej audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej
lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.). W przypadku
braku dokumentacji, należy posłużyć się uproszczoną metodą
szacowania w oparciu o poniższą tabelę:

•

•

Rok wymiany/produkcji okna
Uk (max) okna [W/(m2*K)]
1995 - 1998
2,0 - 2,2
1998 - 2002
1,9 - 2,2
2003 - 2008
1,6 - 2,2
2009 - 2013
1,5 - 1,7
2014 - 2017
1,3 - 1,5
2018
1,1 - 0,9
- wniosek otrzymuje 1 punkt;
ocieplenie stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna,
styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne - jeśli wniosek
dotyczy całego budynku i/lub pojedynczych mieszkań na najniższych
(podłogi nad gruntem, stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i
najwyższych kondygnacjach - projekt otrzymuje 1 punkt;
ocieplenie ścian warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian)
przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne - jeśli projekt dotyczy
całego budynku - wszystkich ścian lub ścian wokół pojedynczych
mieszkań, jeśli są przedmiotem projektu - projekt otrzymuje 1 punkt;

0 pkt – 4 pkt
przyznanie punktów w tym kryterium
może oznaczać odrzucenie wniosku o ile
projekt nie spełnia warunków z
kryterium Maksymalne progi wskaźnika
energii pierwotnej EP H + W)

•

zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła - projekt otrzymuje 1 punkt.

Punkty można sumować. Punkty przyznawane są, jeżeli ocieplane są wszystkie
stropy / dachy / podłogi / ściany / wymieniane okna / instalowana wentylacja z
odzyskiem ciepła – dla całego budynku objętego projektem oraz ocieplane stropy
/ dachy / podłogi / ściany / wymieniane okna / instalowana wentylacja z
odzyskiem ciepła dla poszczególnych mieszkań, jeśli pojedyncze mieszkania objęte
są projektem. Izolacja stropów / dachów dotyczy mieszkań na skrajnych
kondygnacjach (izolacja ma bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na energię w
mieszkaniu). Ocieplenie ściany lub stropu w mieszkaniu nie będącym
przedmiotem projektu albo ocieplenie niektórych ścian / stropów lub ich
fragmentu w przypadku, gdy cały budynek jest obiektem projektu nie stanowi
podstawy do przyznania punktu. Analogicznie należy rozstrzygać w przypadku
okien i wentylacji.
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Wielkość grantu

Wielkość redukcji CO2 [%]

W ramach kryterium zweryfikowana będzie wielkość wnioskowanego grantu.
Punkty przydzielane będą wg przedziałów:
Wnioskowana wielkość grantu
Liczba punktów
15 000 - 20 000 zł
1
10 000 - 14 999 zł
2
5 000 - 9 999 zł
3
Poniżej 5 000
4
Premiowane będą projekty, które w największym stopniu wpłyną na redukcję
emisji CO2. Ranking w oparciu o wartość wskaźnika zawartego w Uproszczonym
Audycie Energetycznym.
Wyższą punktację otrzymają projekty z większą redukcją CO2 w stosunku do stanu
sprzed realizacji projektu.
Wielkość redukcji emisji CO2 [%]
≥30% < 50%
≥50% < 60%
≥60% < 70%
≥70% < 80%
≥80%

Liczba punktów
0
1
2
3
4

1 pkt – 4 pkt

0 pkt – 4 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)
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Budynki historyczne

Premiowane będą projekty, które zlokalizowane są w budynku historycznym.
Wniosek otrzymuje:
• 1 punkt, jeśli lokalizacja projektu znajduje się w budynku historycznym
• 0 punktów jeśli lokalizacja projektu nie znajduje się w budynku
historycznym

0 pkt – 1 pkt
(0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia wniosku)

Przez budynek historyczny należy rozumieć konkretny budynek indywidualnie
wpisany do rejestru zabytków lub wpisany do wykazu zabytków Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Budynek nie wpisany
indywidualnie do rejestru / wykazu zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie
jest budynkiem historycznym, nawet jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

SUMA PUNKTÓW
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W przypadku uzyskania przez 2 lub więcej projektów tej samej ilości punktów, decydująca o miejscu na liście rankingowej będzie ilość zmniejszonej emisji CO2
t/rok tj. im większe zmniejszenie tym wyżej na liście.

