
 

 

 

 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 
Nr naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-337/19 

 
 

 

  

 

 Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 w dniu 
06.05.2015 r. (Uchwała nr 2/15 KM RPO WD ze zmianami) obowiązujących w naborze 

RPDS.03.03.04-IP.03-02-337/191 
  

  

    

 

 

 

                                                           
1 W brzmieniu ustalonym uchwałą 97/18 KM RPO WD 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2018 r.   
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Rodzaje kryteriów: 

 Obligatoryjne - spełnienie kryterium obligatoryjnego jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania 

 Fakultatywne –premiujące- spełnienie kryterium fakultatywnych -premiujących nie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania 
 

Zasady ogólne: 
 
1. Do dofinansowania wybierane będą projekty które, spełnią kryteria wyboru projektów, uzyskają nie mniej niż 15% punktów możliwych do zdobycia na 
podstawie  kryteriów merytorycznych ogólnych dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR, a w przypadku, gdy kwota 
przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, uzyskały kolejno największą 
liczbę punktów. 
Dodatkowo w przypadku niektórych działań/schematówz Osi 1 - do dofinansowania wybierane będą projekty które uzyskają nie mniej niż 25% punktów 
możliwych do zdobycia na podstawie kryteriów merytorycznych specyficznych. 

2. W przypadku zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP) 
nie obejmującego swoim zakresem obszaru odwołującego się do danego kryterium konkurs będzie realizowany na aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu 
wersji SZOOPu.   

  

1. Kryteria formalne dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR – tryb konkursowy 

 

a. Kryteria formalne ogólne – dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR  

 
(Do oceny formalnej zostaną dopuszczone projekty, które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs w terminie określonym w regulaminie konkursu) 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
1. Wnioskodawca złożył w danym 

konkursie jeden wniosek 
W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy w ramach 
danego naboru Wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek o 
dofinansowanie lub jeśli złożył więcej niż jeden czy jest to 
pierwszy złożony Wniosek. 
 
Kryterium to będzie weryfikowane jeśli w zapisach regulaminu konkursu wskazano, iż w 

Tak/Nie/Nie dotyczy 
 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 
dofinansowania). Niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie wniosku  
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ramach danego konkursu Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden projekt. Kolejne 
wnioski złożone przez tego samego Wnioskodawcę zostaną odrzucone. 

 
Brak możliwości korekty 

2. Kwalifikowalność typu projektu W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy 
-  projekt jest zgodny z typem projektów wskazanym  
w regulaminie danego konkursu. 
 
W regulaminie konkursu Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) nie może 
podać innych typów projektów niż określone w SZOOP RPO WD 2014 
2020 obowiązujących na dzień przyjęcia kryteriów. 
 
IOK w regulaminie konkursu ma prawo zawęzić katalog typów projektów 
ze względu na specyfikę konkursu. 
 

Kryterium nie dotyczy działań/poddziałań/schematów w których 
ocena kwalifikowalności typu projektu jest dokonywana w ramach 
oceny formalnej specyficznej.   

Tak/Nie/Nie dotyczy 
 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
niezbędne dla możliwości otrzymania 

dofinansowania).  
 

Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  

 
Brak możliwości korekty 

 

3. Kwalifikowalność 
wnioskodawcy/beneficjenta 
 

W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy 
wnioskodawca/beneficjent oraz partnerzy (jeśli dotyczy)  są 
uprawnieni do ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego 
konkursu (zgodnie z katalogiem wnioskodawców/beneficjentów 
określonym w regulaminie danego konkursu) 
 
 
W regulaminie konkursu IOK nie może podać innych typów 
beneficjentów/wnioskodawców niż określone w SZOOP RPO WD 
2014-2020 obowiązujących na dzień  przyjęcia kryteriów. 
 
IOK ma prawo w regulaminie konkursu zawęzić katalog 
beneficjentów/wnioskodawców ze względu na specyfikę danego 
konkursu. 

Tak/Nie 
 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie 
jest niezbędne dla możliwości 
otrzymania dofinansowania).  

 
Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku  
 

Brak możliwości korekty 

 

4. Złożenie projektu  do 
odpowiedniego konkursu   

W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy projekt został 
złożony w odpowiedzi na właściwy konkurs (horyzontalny /OSI 
lub dla poszczególnych ZIT-ów). 

Tak/Nie 
 

Kryterium obligatoryjne  
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 
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 otrzymania dofinansowania).  
 

Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  

 
Brak możliwości korekty 

5. Adekwatność zapisów i spójność 
wewnętrzna projektu 

 

W ramach tego kryterium weryfikowana jest spójność 
wewnętrzna projektu pomiędzy poszczególnymi polami, sekcjami 
Wniosku o dofinansowanie (WNOD) i załącznikami, oraz 
prawidłowość przedstawionych w nich treści w odniesieniu w 
szczególności do zapisów Instrukcji wypełniania WNOD i 
Regulaminu Konkursu. 
 
Kryterium nie dotyczy poprawności załączonych do wniosku analiz 
finansowych. 
 
 
 

 
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.     
 

Możliwości jednorazowej korekty 

6. Zgodność analiz finansowych  
z treścią wniosku o dofinansowanie   

W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy podane  
w analizie finansowej/założeniach finansowych wielkości 
dotyczące: 
 

- całkowitej wartości projektu 
- łącznej wartości wydatków kwalifikowanych 
- wnioskowanej kwoty dofinansowania 
- kwoty wkładu własnego  
 

są zgodne z wielkościami podanymi w treści wniosku o 
dofinansowanie? 

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 
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Kryterium nie obejmuje poprawności analizy finansowej pod 
kątem przyjętej metodologii i wyliczeń 

odrzuceniem.     
 

 

Możliwość jednorazowej korekty 
7. 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. 
 
W ramach tego kryterium weryfikowane będzie, czy wszystkie typy wydatków 
przedstawione do dofinansowania  w ramach projektu nie przekraczają określonych 
limitów, zgodnie z właściwymi przepisami UE, krajowymi i IZ RPO (np. SZOOP)  
 
 

Kryterium weryfikowane na etapie oceny projektu oraz w czasie 
realizacji projektu zgodnie z zasadami ujętymi w SZOOP RPO WD 
2014-2020 obowiązującym na dzieńprzyjęcia kryteriów . 

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.     
 

Możliwości jednorazowej korekty  
8. Niepodleganie wykluczeniu z 

możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej na podstawie: 
 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary . 

 
Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie 
podpisanego oświadczenia 
 

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 

9. 

 

Prawidłowość wyboru partnerów w 
projekcie 

W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy wybór 
partnerów został dokonany w sposób prawidłowy, to znaczy: 
 

Tak/Nie/Nie dotyczy 
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- wybór partnerów został dokonany przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie. 
 
- jeśli inicjującym projekt partnerski jest podmiot, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, sprawdzane jest czy wybór partnerów spośród 
podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej 
ustawy, został dokonany z zachowaniem zasady przejrzystości i 
równego traktowania, w szczególności zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 
 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku  
o dofinansowanie oraz dokumentów załączonych do wniosku potwierdzających: 
 

 prawidłowość przeprowadzonego postępowania, o którym mowa w 
art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz/lub 

 wybór partnera przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 
 

Zakres weryfikowanych informacji we wniosku o dofinansowanie jak  
i dokumentów koniecznych do dołączenia do wniosku zostanie określony  
w regulaminie konkursu. 
 
Instytucja Ogłaszająca Konkurs dopuszcza możliwość analizy dokumentacji 
zawartej na stronie internetowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie 
dotyczącej wyboru partnera.  
 
Kryterium weryfikowane na etapie oceny projektu oraz w czasie realizacji 
projektu z zastrzeżeniem art. 33 ust. 3a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020. 
 
Kryterium dotyczy tylko projektów partnerskich.  
 
 Kryterium nie dotyczy projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ust. 1 

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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ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 

10. Zgodność z przepisami 
art. 65 ust. 6 i art. 125 
ust. 3 lit. e) i f) 
Rozporządzenia 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. 

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy:  
 
- projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6, 
 
Zgodnie z zapisami art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. operacje nie mogą zostać 
wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni 
zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o 
dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy 
wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta. 
  

- projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa 
wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień 
publicznych (m.in. jeśli realizacja projektu zgłoszonego do objęcia 
dofinansowaniem rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o 
dofinansowanie, w okresie tym przy jego realizacji przestrzegano 
przepisów prawa), lub jeśli projekt jest zgodny z przepisami 
prawa wspólnotowego i krajowego, jednakże dla  określonego 
zakresu wykryto uchybienia to czy Wnioskodawca zobowiązał się 
poddać ewentualnym konsekwencjom finansowym z tytułu ww. 
uchybień oraz wyłączyć z kwalifikowalności właściwą część 
wydatków  odpowiadającą uchybieniom. 
 
Zgodnie z zapisami art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. instytucja 
zarządzająca upewnia się, że jeżeli operacja rozpoczęła się przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie do instytucji zarządzającej, przestrzegano 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji. 

 
- projekt nie dotyczy przedsięwzięć będących częścią operacji, 
które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą 
odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303 w 
następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar 
objęty programem 

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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Zgodnie z zapisami art. 125 ust. 3 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. instytucja 
zarządzająca zapewnia, aby operacje wybrane do dofinansowania z funduszy nie 
obejmowały przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub 
powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 w 
następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty 
programem; 

 
 

Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie 
podpisanych oświadczeń Wnioskodawcy 

11. 

 

Zakaz podwójnego finansowania W ramach tego kryterium weryfikowane będzie czy w wyniku 
otrzymania przez projekt dofinansowania we wnioskowanej 
wysokości, na określone we wniosku o dofinansowanie wydatki 
kwalifikowalne, nie dojdzie w projekcie do podwójnego 
dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia Wnioskodawcy we 
wniosku o dofinansowanie. 

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.     
 

Możliwości jednorazowej korekty  

 

12. Kwalifikowalność  wydatków w 
ramach projektu 

Wszystkie  typy wydatków przedstawione do dofinansowania  w 
ramach projektu są kwalifikowane. 
 
W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wydatki wskazane w 
projekcie wpisują się w rodzaje wydatków dopuszczalnych do 
dofinansowania zgodnie z SZOOP RPO WD 2014-2020 obowiązującym 
na dzień przyjęcia kryteriów, Krajowymi wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Tak/Nie 
 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 
 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 
poprawy/uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium.  
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Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020, oraz 
odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju określającymi zasady 
udzielania pomocy publicznej. 
 
W trakcie realizacji projektu w uzasadnionych sytuacjach za zgodą IOK 
możliwe jest wprowadzenie wydatków, które na etapie oceny kryterium 
były niekwalifikowalne, jeśli możliwość taka wynika wprost ze zmiany 
przepisów prawa lub wytycznych. 

 
Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego 
odrzuceniem.     

 
Możliwości jednorazowej korekty 

13. Maksymalna kwota dofinansowania 
projektu 

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy wnioskowana  
w projekcie wartość dofinansowania (przeliczona po kursie 
wskazanym w regulaminie danego konkursu) nie przekracza 
alokacji przeznaczonej na dany konkurs (w tym również na dane 
OSI, jeśli alokacja została podzielona na poszczególne OSI 
/schemat jeśli alokacja została podzielona na poszczególne 
schematy). 
 
W sytuacji gdy w regulaminie danego konkursu zostało 
przewidziane zabezpieczenie środków na procedurę odwoławczą 
to wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania nie może 
być większa niż alokacja przeznaczona na dany konkurs 
pomniejszona o kwotę przeznaczoną na procedurę odwoławczą. 
 
Weryfikacja tego kryterium tylko na etapie oceny formalnej. 
 

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 

14. Dochód generowany przez projekt  W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy prawidłowo 
zastosowano zasady/przepisy dotyczące dochodu generowanego 
przez projekt 
 
W ramach kryterium sprawdzane jest: 
 
1. Czy podano prawidłowy kurs euro2 

Tak/Nie 
 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 
 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

                                                           
2 Należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych walut obcych w złotych  Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich 
sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie www: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html   
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2. Czy wybór opcji w polu „Projekt generujący dochód” jest prawidłowy, tj:   
 

 dla projektu, którego całkowity koszt kwalifikowalny > 1 mln euro oraz który 
generuje dochód  (lub projektu częściowo objętego pomocą publiczną, dla 
którego część wydatków kwalifikowalnych nieobjęta pomocą publiczną 
przewyższa koszt 1 mln euro i generuje dochód),), czy właściwie zaznaczono 
„Tak”  

 dla projektu, którego całkowity koszt kwalifikowalny > 1 mln euro oraz który 
nie generuje dochodu tj. koszty przewyższają przychody, (lub projektu 
częściowo objętego pomocą publiczną, dla którego część wydatków 
kwalifikowalnych nieobjęta pomocą publiczną przewyższa koszt 1 mln euro i 
nie generuje dochodu)  czy właściwie zaznaczono „Nie” 

 dla projektu spełniającego jedną z przesłanek wymienionych w art. 61 ust. 7 
Rozporządzenia nr 1303/2013, projektu, dla którego nie można obiektywnie 
określić przychodu z wyprzedzeniem zgodnie z art. 61 ust. 6 
ww. Rozporządzenia oraz projektu objętego pomocą publiczną lub pomocą de 
minimis (art. 61 ust. 8 ww. Rozporządzenia), czy właściwie zaznaczono „Nie 
dotyczy”3  

 
3. Czy wartość wygenerowanego dochodu wskazana we wniosku o dofinansowanie 
odpowiada wartości uzyskanej w  analizie finansowej . 

 

poprawy/uzupełnienia w zakresie 
skutkującym spełnianiem kryterium. 

 
Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego 
odrzuceniem. 

 
Możliwości jednorazowej korekty 

 

15. Miejsce realizacji projektu W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy projekt jest 
realizowany w granicach administracyjnych województwa 
dolnośląskiego.  
 
 
Kryterium nie dotyczy projektów w ramach działania 1.4 oraz  typu projektu 4.1 B, 4.5 A i B 
oraz 5.2 C. 

Tak/Nie/Nie dotyczy 
 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 
 

                                                           
3 Zgodnie z art. 61 ust. 7 Rozporządzenia nr 1303/2013, zmienionego 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, zmieniające 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 uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (tzw. rozporządzenie Omnibus), do 
kategorii projektów generujących dochód nie zalicza się:  
a) operacji lub części operacji finansowanych wyłącznie z Europejskiego Funduszu Społecznego;  
b) operacji, których całkowity kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 rozporządzenia 2018/1046 nie przekracza 1 000 000 EUR;  
c) pomocy zwrotnej udzielonej z zastrzeżeniem obowiązku spłaty w całości ani nagród;  
d) pomocy technicznej;  
e) wparcia udzielanego instrumentom finansowym lub przez instrumenty finansowe;  
f) operacji, dla których wydatki publiczne przyjmują postać kwot ryczałtowych lub standardowych stawek jednostkowych;  
g) operacji realizowanych w ramach wspólnego planu działania. 
Zgodnie z art. 61 ust. 8 ww. rozporządzenia do kategorii projektów generujących dochód nie zalicza się również operacji, dla których wsparcie w ramach programu stanowi pomoc państwa. 
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Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy/uzupełnienia w zakresie 
skutkującym spełnianiem kryterium.  

 
Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego 
odrzuceniem.     

 
Możliwości jednorazowej korekty 
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b. Kryteria formalne specyficzne – dla poszczególnych działań RPO WD 2014-2020 – zakres EFR 
 

OŚ PRIORYTETOWA 3 – Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 

 
3.3.C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w 

budynkach użyteczności publicznej 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Czy projekt wynika z  Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej  
 

W ramach kryterium należy zweryfikować czy projekt wynika z Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej.  
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powinien zostać przyjęty do realizacji 
uchwałą rady gminy, właściwej dla miejsca realizacji projektu. Jeśli 
projekt realizowany jest na obszarze kilku gmin, powinien być ujęty w 
planach właściwych gmin. 
 
Ocena dokonywana jest na podstawie zaświadczenia / potwierdzenia / 
oświadczenia* wydanego przez właściwy urząd gminy. Dokument 
obligatoryjnie zawiera:  

 informację  o tym że projekt wynika z Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej, przyjętego do realizacji uchwałą rady gminy; 

 krótkie uzasadnienie merytoryczne; 

 numer uchwały przyjmującej PGN do realizacji.  
 
W przypadku zaświadczeń wydawanych na podstawie Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego uzasadnienie nie jest wymagane. 
 

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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* Oświadczenie - dopuszczalne tylko w przypadku projektów własnych 
gminy. 
Zaświadczenie/potwierdzenie musi być wystawione najpóźniej z datą 
złożenia wniosku o dofinansowanie. Jeśli wnioskodawca nie otrzymał na 
czas zaświadczenia / potwierdzenia może w dniu złożenia wniosku o 
dofinansowanie dołączyć  kopię wniosku do właściwego urzędu gminy o 
wydanie zaświadczenia / potwierdzenia złożonego przed datą złożenia 
wniosku o dofinansowanie.  Uzupełnienie w/w załączników na wezwanie 
IOK jest możliwe, o ile powyższy warunek dotyczący dat został spełniony 
(wnioskodawca posiadał w/w dokumenty w dniu złożenia wniosku ale ich 
nie dołączył). Właściwe zaświadczenie / potwierdzenie wniosek o jego 
wydanie powinno zostać dostarczone w terminie wskazanym przez IOK. 

2.  

 
 
 
 
 
 

Ocena występowania pomocy 
publicznej/pomoc de minimis 

W ramach tego kryterium należy zweryfikować czy Wnioskodawca 
prawidłowo zakwalifikował projekt pod kątem występowania pomocy 
publicznej / pomocy de minimis.  
 
Pomoc publiczna może przyjąć formę pomocy de minimis lub pomocy 
inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych 
(art. 37 GBER), pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność 
energetyczną (art. 38 GBER) ewentualnie pomocy inwestycyjnej na 
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 41 GBER).   
 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis należy 
zweryfikować 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 
Wnioskodawcę pomocy de minimis w oparciu o dane dostępne w 
systemie SUDOP. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty 
pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania 
lub odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku. 

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.     
 

Możliwości jednorazowej korekty 
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Ponowna weryfikacja poziomu otrzymanej pomocy de minimis przez 
Wnioskodawcę będzie występowała na etapie podpisywania umowy o 
dofinansowanie. 
 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną w ramach tego 
kryterium będzie weryfikowane czy projekt nie rozpoczął się przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie – „efekt zachęty” (jeżeli dotyczy). W 
przypadku projektów „mieszanych” konieczność spełnienia „efektu 
zachęty” oznacza rozpoczęcie realizacji części projektu objętej pomocą 
publiczną po złożeniu wniosku o dofinansowanie. 

 
Kryterium niespełnione jeśli Wnioskodawca nieprawidłowo 
zakwalifikował projekt pod kątem występowania pomocy publicznej / 
de minimis 

3.  Wnioskodawca wybrał wszystkie 
wskaźniki obligatoryjne dla danego 
typu projektu 

W ramach tego kryterium należy zweryfikować, czy wniosek o 
dofinansowanie projektu zawiera wszystkie wskaźniki obligatoryjne 
(adekwatne) dla danego typu projektu. 
W ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i 
sektorze mieszkaniowym, dostępne są następujące wskaźniki:  
 
Wskaźniki produktu: 

1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 
termomodernizacji [m2]  

2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
3. Liczba budynków uwzględniających standardy budownictwa 

pasywnego [szt.] - wskaźnik agregujący 
a. Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem 

standardów budownictwa pasywnego [szt.] 
b. Liczba przebudowanych budynków z uwzględnieniem 

standardów budownictwa pasywnego [szt.] 

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 



15 
 

4. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]  
5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE [szt.] 
6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z 

OZE [szt.] 
7. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] 
8. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] 
9. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne (TIK) [szt.] 
10. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie 

kompetencji cyfrowych O/K/M [os.] 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) 
[tony równoważnika CO2] – programowy 

2. Roczny spadek emisji PM 10 [tony] 
3. Roczny spadek emisji PM 2,5 [tony] 
4. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 
5. ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 
6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych (CI 32) [kWh/rok] 
7. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż 

przedsiębiorstwa) O/K/M [EPC] 
8. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] 
9. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] 

Projekt musi obowiązkowo realizować wskaźniki Szacowany roczny 
spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) [tony równoważnika CO2], 
Roczny spadek emisji PM 10 [tony], Roczny spadek emisji PM 2,5 [tony]. 
 
Przez źródło ciepła należy rozumieć urządzenie (lub zestaw urządzeń) do 
wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania pomieszczeń poprzez 
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spalanie paliw i będące jednocześnie źródłem emisji zanieczyszczeń oraz 
CO2.  
Źródło ciepła może jednocześnie dostarczać ciepłą wodę użytkową 
(CWU), jednak urządzenie dostarczające wyłącznie CWU nie jest źródłem 
ciepła. 

4.  Maksymalny limit dofinansowania W ramach tego kryterium należy zweryfikować czy wyrażony procentowo 
(%) poziom dofinansowania projektu nie przekracza maksymalnego 
limitu. 
W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych 
pomocą de minimis maksymalny limit dofinansowania środków EFRR 
wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (z ewentualnym 
uwzględnieniem dochodu).  
 
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 projektu oraz 

 przekroczona została kwota limitu dla podmiotu otrzymującego 
pomoc de minimis / pomoc publiczną / projektu przynoszącego 
dochód. 

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 

5.   
Wartość wnioskowanego 
dofinansowania 

W ramach kryterium należy zweryfikować czy całkowita wartość 
wnioskowanego dofinansowania projektu nie jest niższa niż 500 000 PLN.  
Kryterium jest weryfikowane jednorazowo, wyłącznie na etapie oceny 
wniosku o dofinansowanie.  
 

Tak/Nie 
 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 



17 
 

W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji projektu dopuszczalne 
jest zmniejszenie za zgodą IOK wnioskowanego dofinansowania (np. 
spadek wartości projektu po przetargu, wycofanie się partnera itp.).  

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 

 

2. Kryteria merytoryczne dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR – tryb konkursowy 

 

a. Kryteria merytoryczne ogólne dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014 -2020 – zakres EFRR 
Ocena finansowo-ekonomiczna projektu 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy Wnioskodawca/ 
partnerzy (jeśli dotyczy) nie jest/nie są przedsiębiorstwem znajdującym 
się w trudnej sytuacji  w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014 
z późn. zm.). 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji aplikacyjnej (m.in. 
sprawozdań finansowych). 
 
Kryterium weryfikowane podczas oceny oraz przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie. 

Tak/Nie/Nie dotyczy 
 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 
dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

2. Sytuacja finansowa  
Wnioskodawcy 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy sytuacja finansowa 
wnioskodawcy/podmiotu wdrażającego/partnera (jeśli dotyczy) 
gwarantuje możliwość realizacji projektu (z uwzględnieniem innych zadań 
inwestycyjnych) – w zależności od typu wnioskodawcy i z 
uwzględnieniem odpowiednich zapisów ustawowych, np. ustawy o 
finansach publicznych. 

Tak4/Nie 
 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 
dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

3. Plan finansowy W ramach kryterium będzie sprawdzane czy przedstawiony plan 
finansowy, w tym montaż finansowy projektu (źródła finansowania 
projektu) dają gwarancje realizacji inwestycji. Weryfikacji podlegać 
będzie poprawność montażu finansowego (np. czy możliwe jest 
przedstawione we wniosku o dofinansowanie połączenie różnych 
środków pomocowych, w tym UE i środków krajowych) w przypadku 
łączenia pomocy publicznej weryfikacji podlegać będzie, czy nie 
przekroczono dopuszczalnej intensywności pomocy.  

Tak/Nie 
 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 
dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

4. Zachowanie trwałości  W ramach kryterium będzie sprawdzane czy posiadane przez 
Wnioskodawcę zasoby finansowe zapewniają utrzymanie projektu w 
okresie trwałości i przyjętym horyzoncie czasowym (nieujemny 
skumulowany cash-flow w każdym roku okresu odniesienia). 
 
Kryterium dotyczy projektów inwestycyjnych. 

Tak/Nie/Nie dotyczy 
 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 
dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

5. Prawidłowość zastosowania W ramach kryterium będzie sprawdzane czy metodologia analizy 
finansowej i/lub ekonomicznej  została zastosowana prawidłowo. 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

Kryterium obligatoryjne 

                                                           
4   Dołączenie do wniosku o dofinansowanie promesy kredytowej, zawartej umowy kredytowej, promesy leasingowej na minimalną kwotę równą wartości dofinansowania, oznaczać będzie 
spełnienie kryterium. W pozostałych przypadkach dokonana zostanie ocena sytuacji  finansowej. 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

metodologii  
W ramach tego kryterium przeanalizowana zostanie: 
 

– poprawności założeń do prognoz finansowych i ekonomicznych; 
– poprawność przyjęcia okresu odniesienia; 
– poprawności wyliczenia poziomu dofinansowania, w tym luki 

finansowej (jeśli dotyczy);  
– poprawności wyliczenia wskaźników efektywności finansowej i 

ekonomicznej (jeśli dotyczy) 
 

Badanie zgodności założeń i metodologii z Wytycznymi MIiR i wymogami 
IZ RPO WD, w tym m.in. zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” 
oraz zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowania (w 
zależności od zapisów regulaminu naboru). 
 
Nie dotyczy projektów z zakresu doradztwa oraz internacjonalizacji i 
promocji oraz kampanii informacyjno-edukacyjnych. 
 

(spełnienie jest niezbędne dla 
możliwości otrzymania 

dofinansowania). 
Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

6. Analiza opcji (rozwiązań 

alternatywnych) 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy spodziewane rezultaty będą 

uzyskiwane w sposób optymalny: 

 nie przedstawiono innych  opcji realizacji inwestycji, lub 
przedstawiono inne opcje bez właściwego uzasadnienia, że 
realizacja projektu jest wariantem optymalnym (0 pkt.) 

 przedstawiono (wraz z uzasadnieniem) inne opcje i stosunek 
relacji kosztów do rezultatów w wybranej opcji jest optymalny 
lub uzasadniono, że nie ma innych wariantów realizacji 
inwestycji, (3 pkt.) 

0-3pkt 
 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku) 

SUMA: 3 pkt 
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Ocena projektu pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych ogólnych 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zasadność i adekwatność wydatków W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wszystkie planowane 

wydatki kwalifikowane w ramach projektu są konieczne do osiągnięcia 

jego celów oraz czy proponowana wysokość wydatków jest adekwatna 

do wdrożenia zaplanowanych działań 

KOP może rekomendować korektę kosztów kwalifikowalnych  poszczególnych projektów do 
wysokości 10% ich łącznej wartości i dopiero pod tym warunkiem uznać kryterium „Zasadności 
i adekwatność  wydatków” za spełnione.  
Rekomendacja korekty kosztów kwalifikowalnych do wysokości 10% oznacza sytuację, w 
której  członkowie KOP uznają, że określony wydatek nie jest wydatkiem koniecznym do 
osiągnięcia celów projektu, lub jego wysokość nie jest adekwatna do zaplanowanych działań.  
 
Powoduje to w przypadku zakwestionowania:: 

a) zasadności wydatku, obniżenie wydatków kwalifikowanych o całkowitą wartość 

kwalifikowaną niezasadnego wydatku 

b) adekwatności wydatków, obniżenie wydatku kwalifikowanego o nieadekwatną, 

zakwestionowaną wartość wydatku 

 

Korekta kosztów kwalifikowalnych poszczególnych projektów powyżej 10% ich łącznej wartości 

stanowi podstawę do uznania kryterium „Zasadności i adekwatność  wydatków” za 

niespełnione. 

 

Zasadność wydatków: 
Należy sprawdzić czy charakter planowanych wydatków w uzasadniony sposób odpowiada 
celom projektu. Czy wydatki są niezbędne i związane wyłącznie z realizacją działań uznanych za 
kwalifikowalne w projekcie. 
Należy w szczególności przeanalizować czy poniesienie wydatków jest optymalne pod 
względem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym i w bezpośrednim stopniu dąży do 
realizacji podstawowych celów projektu znajdując jednocześnie adekwatne odzwierciedlenie 
we wskaźnikach produktu i/lub rezultatu. 
Adekwatność wydatków: 
W ramach kryterium ocenić należy również racjonalność wydatków tj. czy wysokość 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 
dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

poszczególnych wydatków została prawidłowo i rzetelnie oszacowana (tj. czy wydatki nie 
zostały zawyżone). Adekwatność wydatków oznacza, że wysokość zaproponowanej ceny ma 
odzwierciedlenie w efektach jakie przyniesie projekt, a cel, który ma być osiągnięty za pomocą 
danego wydatku jest optymalnie pod względem kosztowym zaplanowany. Analiza 
adekwatności wydatków odpowiadać ma na takie zagadnienia, jak to czy cel jest racjonalnie 
zaplanowany (tj. czy nakłady nie są wyższe od potencjalnych efektów) oraz czy cel może być 
osiągnięty z nakładów o niższej wysokości bądź węższym zakresie rzeczowym.  
 

2. Wpływ projektu na osiągnięcie celu 

szczegółowego RPO WD 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy projekt przyczynia się do 
osiągnięcia celu szczegółowego działania w ramach którego będzie 
realizowany. 
 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 
dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

3. Logika interwencji projektu W ramach kryterium będzie sprawdzane czy zależność między zadaniami, 

produktami i rezultatami jest spójna i logiczna. 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 
dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

4. Poprawność doboru wskaźników W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wybrane przez 

Wnioskodawcę wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres 

rzeczowy projektu a założone do osiągnięcia wartości są realne do 

osiągnięcia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone). 

. 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 
dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
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5. Plan realizacji inwestycji W ramach kryterium będzie sprawdzane czy plan realizacji inwestycji 
(harmonogram prac z uwzględnieniem czasu niezbędnego na uzyskanie 
wymaganych zezwoleń/ pozwoleń/ innych decyzji administracyjnych, 
przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców itp.) jest czytelny, 
realny do przeprowadzenia oraz prawidłowo skonstruowany, w tym 
uwzględnia wszystkie działania niezbędne dla realizacji inwestycji, a 
przewidywana data zakończenia realizacji inwestycji jest realna do 
osiągnięcia. 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 
dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

6. Zastosowanie przepisów dotyczących 

pomocy publicznej/ pomocy de 

minimis 

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy w przypadku 

wystąpienia pomocy publicznej/ pomocy de minimis właściwie 

zastosowano przepisy dotyczące pomocy publicznej (tj. odpowiedni/e 

artykuł/y rozp. GBER)/ pomocy de minimis/ regulacji dot. rekompensaty. 

 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 
dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

7. Zgodność projektu z polityką ochrony 

środowiska 

W ramach kryterium będzie sprawdzana zgodność projektu z przepisami 
krajowymi i wspólnotowymi dot. ochrony środowiska, w tym:  
- procedura oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywy: 
środowiskowa 2011/92/UE, siedliskowa 92/43/EWG, ptasia 
2009/147/WE, wodna 2000/60/WE, ściekowa 91/271/EWG, odpadowa 
2008/98/WE, powodziowa 2007/60/WE) 
- prawo ochrony środowiska,  
- prawo wodne,  
- ustawa o odpadach,  
- ustawa o ochronie przyrody i inne, a także przystosowanie projektu do 
zmiany klimatu i łagodzenie zmiany klimatu,  
a także odporność na klęski żywiołowe 
 
Kryterium to dotyczy wyłączenie przedsięwzięć  w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 
dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 
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oraz o ocenach oddziaływania na środowisko infrastrukturalnych. 
 
 
Kryterium nie dotyczy działań 1.2, 1.4, 1.5, 4.4 (typ G). 
 

8. Wpływ projektu na zasadę równości 

szans mężczyzn i kobiet oraz zasadę 

zrównoważonego rozwoju   

 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy projekt spełnia lub jest 
neutralny w stosunku do zasady równości szans kobiet i mężczyzn i 
zasady zrównoważonego rozwoju. O neutralności należy mówić wtedy, 
kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskazał uzasadnienie dlaczego 
dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w 
zakresie ww. zasad a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę 
oceniającą za trafne i poprawne.  
 

 promowanie równości szans mężczyzn i kobiet; 
 

Zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągniecia stanu, w którym 
kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i 
równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse 
rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi 
życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci 
 

 

 zrównoważony rozwój. 
 

Wpływ realizacji projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju -  głównym założeniem 
jest zachowanie zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym trwałe i nie 
doznające uszczerbku możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe 
pokolenia. Działania te muszą jednocześnie dążyć do zachowania trwałości procesów 
przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej. W praktyce może to oznaczać 
podejmowanie zaostrzonych działań wykraczających poza obowiązujące przepisy prawa 
krajowego jak i UE w zakresie ochrony środowiska, dotyczyć może także wdrożonych w 
jednostkach systemów zarządzania środowiskiem oraz stosowania zielonych zamówień 
publicznych. 
 
Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby wymogi ochrony środowiska, 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 
dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
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efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie jej 
skutków, różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie 
ryzyku i zarządzanie ryzykiem były promowane podczas przygotowywania i wdrażania 
umów partnerstwa i programów. 

9 Wpływ projektu  na zasadę 

niedyskryminacji ( w tym 

niedyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność)  

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy projekt zakłada pozytywny 
wpływ na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność).  
 
W ramach tego kryterium badana będzie zwłaszcza zgodność projektu z 
koncepcją uniwersalnego projektowania 5  w przypadku stworzenia 
nowych produktów.  
 
Sprawdzane będzie także przede wszystkim, czy sfinansowana w ramach 
projektu, szeroko rozumiana infrastruktura (w tym środki transportu, 
technologie i systemy informacyjno-komunikacyjne), zwiększa 
dostępność i eliminuje bariery dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
jest zgodna z zapisami Wytycznych w 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 zwłaszcza w zakresie 
stosowania standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-
2020.  
 
Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ 
produktów projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji 
ze względu na niepełnosprawność). Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że 
któryś z produktów jego projektu ma neutralny wpływ na realizację tej 
zasady, wówczas taka deklaracja waz z uzasadnieniem powinnna być 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 
dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

 

                                                           
5 Projektowanie produktów środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 
projektowania. 
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zamieszczona w treści wniosku o dofinansowanie. Neutralność produktu 
projektu musi wynikać wprost z zapisów wniosku o dofinansowanie. W 
takim przypadku kryterium uznaje się za spełnione.  

10 Struktura organizacyjna/ potencjał 

administracyjny 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy Wnioskodawca wraz z 
partnerami (jeśli dotyczy)  posiadają odpowiednie zaplecze 
organizacyjno-techniczne (lub alternatywną formę wsparcia w tym 
zakresie)/ potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjną do 
wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości lub planują 
alternatywną formę wsparcia zewnętrznego w powyższych kwestiach. 
 

 Wnioskodawca nie przedstawił lub przedstawił w sposób 
niewiarygodny wystarczające zaplecze organizacyjno-
technicznego/ potencjał administracyjny oraz zdolność 
operacyjną do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie 
trwałości (0 pkt.) 

 Wnioskodawca przedstawił wystarczające zaplecze 
organizacyjno-techniczne lub alternatywną formę wsparcia w 
tym zakresie (np: pomoc zewnętrzna) / potencjał administracyjny 
oraz zdolność operacyjną do wdrożenia projektu i jego 
utrzymania w okresie trwałości.  (2 pkt.) 

0-2 pkt 
Kryterium obligatoryjne 

(0 punktów w kryterium  oznacza 
odrzucenie wniosku) 

11 Zagrożenia realizacji projektu W ramach kryterium będzie sprawdzane czy zostały opisane zagrożenia 
realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji ryzyka wystąpienia 
zagrożeń: 
 

 nie zostały opisane zagrożenia realizacji projektu lub  
przedstawione wyjaśnienia opisujące brak zagrożeń realizacji 
projektu budzą zastrzeżenia (0 pkt.); 

 zostały opisane zagrożenia realizacji projektu, bez podania 
propozycji minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń lub 
przedstawione propozycje minimalizacji ryzyka wystąpienia 

0-2 pkt 
 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku) 
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zagrożeń budzą zastrzeżenia  
(1 pkt); 

 zostały opisane zagrożenia realizacji projektu i przedstawione 
propozycje minimalizacji ryzyka, które nie budzą zastrzeżeń, (2 
pkt.) 

 zostały przedstawione nie budzące zastrzeżeń wyjaśnienia 
opisujące brak zagrożeń realizacji projektu (2pkt.) 

 
W opisie zagrożeń należy odnieść się do: 
a. zagrożenia/braku zagrożenia finansowego realizacji projektu 
(zmiana źródeł finansowania, zwiększenie kosztów inwestycji itp.); 
b.  zagrożenia/braku zagrożenia finansowego realizacji wskaźników. 

SUMA: 4 pkt 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Uzyskanie przez projekt minimum 

punktowego 

W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt otrzymał co 

najmniej 15% możliwych do uzyskania punktów za kryteria merytoryczne 

ogólne dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 – zakres 

EFRR 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 
dofinansowania). 

Niespełnienie oznacza odrzucenia 

wniosku. 
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b.  Kryteria merytoryczne specyficzne – dla poszczególnych działań RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR 

OŚ PRIORYTETOWA 3 – Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 

 
3.3.C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w 
budynkach użyteczności publicznej  

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  Zgodność z RPO 
 

W ramach kryterium należy zweryfikować czy projekt: 

 dotyczy inwestycji publicznej; 

 polega na budowie budynku o podwyższonych parametrach 
charakterystyki energetycznej / modernizacji budynku do standardu 
budynku o podwyższonych parametrach charakterystyki 
energetycznej; 

 dotyczy  budynku użyteczności publicznej; 

 będzie miał charakter demonstracyjny. 
 
Wyżej użyte pojęcia oznaczają: 
inwestycja publiczna – inwestycja służąca realizacji zadań o charakterze 
użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług 
powszechnie dostępnych, realizowana przez jednostkę sektora finansów 
publicznych lub w jej imieniu;  
podwyższone parametry charakterystyki energetycznej: spełnienie przez 
budynek co najmniej wymagań dla budynków użyteczności publicznej 
obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. (od 1 stycznia 2019 r. dla budynków 
zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością), 
określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie – ze zm.; 
budynek użyteczności publicznej - zgodnie z definicją ujętą w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 
otrzymania dofinansowania) 

 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 
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sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z poźn. zm.). Jeśli budynek 
zamieszkania zbiorowego spełnia jednocześnie definicję budynku 
użyteczności publicznej, również może być przedmiotem projektu; 
demonstracyjny charakter projektu - w okresie trwałości projektu budynek 
wykorzystywany jest do realizacji podstawowej funkcji użyteczności 
publicznej, z jednoczesnym udostępnieniem budynku dla zwiedzających w 
celu zapoznania się z zastosowanymi rozwiązaniami, dzięki którym 
osiągnięto podwyższone parametry energetyczne oraz uzyskanymi 
oszczędnościami energii. Informacje prezentowane są w sposób 
niespecjalistyczny i bez obowiązku udostępniania szczegółowej 
dokumentacji. Funkcja demonstracyjna powinna być realizowana bez 
szkody dla podstawowej funkcji użyteczności publicznej, ale podmiot 
użytkujący demonstracyjny budynek użyteczności publicznej musi na 
żądanie IZ lub innej uprawnionej instytucji udowodnić pełnienie funkcji 
demonstracyjnej, np. poprzez rejestr wizyt. 

2.  Zgodność z audytem/dokumentacją 
techniczną 

W ramach kryterium należy zweryfikować czy dane z audytu 
energetycznego / efektywności energetycznej w przypadku budynków 
modernizowanych lub dokumentacji budowlanej dla budynku nowo 
budowanego, potwierdzają zapisy we wniosku o dofinansowanie w 
zakresie: 
 

1) osiągnięcia podwyższonych parametrów charakterystyki 
energetycznej, o których mowa w kryterium „Zgodność z RPO”; 

2) osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu; 
3) jeśli dotyczy wymiany źródła ciepła (w przypadku budynku 

modernizowanego) – poprawy efektywności energetycznej źródła 
ciepła oraz zmniejszenia emisji CO2 (przy czym w przypadku 
zmiany paliwa o co najmniej 30%); 

4) czy wybór źródła ciepła wynika z audytu energetycznego / audytu 
efektywności energetycznej (dla budynków 
termomodernizowanych) lub dokumentacji budowlanej (dla 
budynków nowo budowanych); 

5) czy w budynku istnieje lub jest projektowany system zarządzania 
energią; 

6) czy moc instalacji do produkcji energii elektrycznej obliczona 
została tak aby zaspokajać wyłącznie potrzeby modernizowanego / 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania) 

 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

Możliwość jednorazowej korekty 
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budowanego budynku (dopuszcza się oddawanie nadwyżek energii 
do sieci w okresach, kiedy moc instalacji nie jest wykorzystywana) 
– jeśli dotyczy. 

 
Należy spełnić warunki w punktach 1 – 6 (pkt 6 – tylko jeśli dotyczy). 
Zakres projektu powinien być oparty o ustalenia z audytu energetycznego / 
audytu efektywności energetycznej (dla budynków 
termomodernizowanych) lub dokumentacji budowlanej (dla budynków 
nowo budowanych) co najmniej w zakresie gwarantującym osiągnięcie 
wymaganych przez program limitów (np. oszczędności energii, ograniczenia 
emisji CO2 itp.) oraz wskaźników produktu i rezultatu Wszelkie wyliczenia 
powinny być zawarte w audycie energetycznym / audycie efektywności 
energetycznej (dla budynków termomodernizowanych) lub dokumentacji 
budowlanej (dla budynków nowo budowanych) lub jeśli audyt / 
dokumentacja budowlana ich nie zawiera  wyliczone w oparciu o dane 
zawarte w  audycie energetycznym / audycie efektywności energetycznej 
(dla budynków termomodernizowanych) lub dokumentacji budowlanej (dla 
budynków nowo budowanych) 

Za wyjątkiem elementów uzasadnionych poprawą dostępności dla osób 
niepełnosprawnych w projekcie nie można kwalifikować wydatków nie 
służących bezpośrednio poprawie efektywności energetycznej w budynku 
(nie wynikających z audytu) np. zmiana układu pomieszczeń, budowa / 
przebudowa / remont ścian wewnętrznych, wyposażenie obiektu itp.). 
Usprawnienia dla osób niepełnosprawnych muszą być zlokalizowane w 
termomodernizowanym budynku (nie mogą to być np. miejsca parkingowe 
itp.). 

Audyt należy sporządzić w oparciu o metodologię wskazaną w: 

 ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459  ze zm.); 

 ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 
2016 nr 0 poz. 831 ze zm.) jeśli zakres projektu wykracza poza działania 
termomodernizacyjne i zakłada np. wymianę oświetlenia czy urządzeń 
elektrycznych. 

Jeśli to możliwe (np. ze względu na datę sporządzenia), audyt 
energetyczny / audyt efektywności energetycznej powinien zawierać dane 
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wymagane dla spełnienia kryteriów (np. emisję pyłów PM 10 i 2,5). Brak 
danych może zostać uzupełniony w dokumentacji projektowej w oparciu o 
dane z audytu (np. emisja PM 10 wyliczona w oparciu o ustalone w audycie 
źródło ciepła, rodzaj paliwa, zapotrzebowania na energię itp.). 

3.  Czy projekt realizowany w obszarze 
ochrony zdrowia jest uzasadniony w 
kontekście map potrzeb zdrowotnych 
(jeśli dotyczy) 

W ramach kryterium należy zweryfikować czy w zakresie budowy / 
termomodernizacji budynków użytkowanych przez szpitale inwestycja 
dotyczyć będzie wyłącznie obiektów, których funkcjonowanie jest 
uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia.  
 
W przypadku gdy planowana jest budowa / termomodernizacja całego 
szpitala natomiast mapa potrzeb zdrowotnych występuje np. tylko w 
przypadku schorzeń kardiologicznych możliwe jest udzielania wsparcia w 
zakresie EFRR, gdyż zasada trwałości projektu będzie wymagała 
funkcjonowania obiektu przez określony czas. 
W przypadku budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza w 
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i/lub ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej (AOS) należy zweryfikować, czy działalność lecznicza 
prowadzona w budynku posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb 
zdrowotnych w województwie - na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy 
zawartego we wniosku o dofinansowanie. 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 
otrzymania dofinansowania) 

 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

 

4.  Kompleksowość projektu 
demonstracyjnego 

W ramach kryterium należy zweryfikować czy inwestycja jest kompletna tj. 
zawiera wszystkie obowiązkowe komponenty: 
 

 termomodernizacyjny (przy czym oszczędność energii końcowej na 
cele ogrzewania w budynku w wyniku inwestycji musi wynieść co 
najmniej 25%, zgodnie z audytem energetycznym / efektywności 
energetycznej i jednocześnie zapewniać podwyższone parametry 
charakterystyki energetycznej) – dotyczy budynków 
termomodernizowanych, w przypadku budynków nowo budowanych 
należy zweryfikować dokumentację budowlaną, czy zapewniono 
osiągnięcie podwyższonych parametrów charakterystyki energetycznej 
w budynku; 

 zarządzania energią (wymagany jest co najmniej najprostszy system 
zarządzania energią, np. w postaci grzejnikowych zaworów 
termostatycznych, indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 
otrzymania dofinansowania) 

 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 
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użytkowej, chłodu i zaworów podpionowych, automatyki pogodowej 
lub innych urządzeń pozwalających dostosować zużycie energii do 
zapotrzebowania); chyba że w obiekcie w którym realizowany jest 
projekt taki system już istnieje (co potwierdza audyt energetyczny / 
audyt efektywności energetycznej); 

 odpowiednie przeszkolenie osób użytkujących budynek z obsługi 
urządzeń / systemów np. do ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji 
jeśli jest konieczne dla osiągnięcie i utrzymania zakładanych 
oszczędności energii (np. z obsługi zaworów termostatycznych i/lub 
korzystania z wentylacji z odzyskiem ciepła) ale z odniesieniem do 
szerszego kontekstu projektu, wskazując na jego walor ekologiczny. 
Projekt musi zakładać umieszczenie na okres trwałości w widocznym 
miejscu w budynku informację o osiągniętym przez projekt efekcie 
ekologicznym (np. zmniejszeniu zapotrzebowania na energię na cele 
ogrzewania, redukcji emisji CO2) oraz zagwarantować realizację funkcji 
demonstracyjnej poprzez np. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za 
udzielanie informacji osobom zainteresowanym oraz prowadzenie 
rejestru takich zdarzeń. 
 

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. 
Jeśli projekt obejmuje więcej niż 1 budynek, warunki muszą być spełnione 
w każdym z nich. 
 
Podwyższone parametry charakterystyki energetycznej – patrz definicja w 
kryterium „Zgodność z RPO” 

5.  Wymiana źródła ciepła 
(jeśli dotyczy) 
 

W ramach kryterium należy zweryfikować czy wymiana wysokoemisyjnego 
źródła ciepła spełnia następujące warunki: 
 

 polega na zastąpieniu wysokoemisyjnego 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 nieuzasadnione - wówczas 
należy przejść do pkt 2, 3 lub 4 

 wysokoemisyjne źródło ciepła może być zastąpione instalacją 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania) 

 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 
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źródła ciepła wykorzystującego OZE (Odnawialne Źródła 
Energii),; 

 polega na wymianie wysokoemisyjnego 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 na kocioł / miejscowy ogrzewacz 
pomieszczeń spalający biomasę lub paliwa gazowe 
uzasadniona jest szczególnie pilnymi potrzebami; 

 poprzez wymianę kotła / pieca następuje zwiększenie 
efektywności energetycznej źródła ciepła (wyrażona 
deklarowaną przez producenta sprawnością kotła / 
miejscowego ogrzewacza pomieszczeń); 

  wymiana kotła / pieca skutkuje obniżeniem emisji CO2 w 
stosunku do stanu sprzed inwestycji; w przypadku zmiany 
kotła skutkującego zmianą 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 powinny 
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. Na etapie składania wniosku wymagane 
jest złożenie oświadczenia o zapewnieniu spełnienia 
powyższego wymogu w czasie realizacji projektu. 

 
4) dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła może być zastąpione 
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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; nie dopuszcza się źródeł elektrycznych zasilanych z sieci 
energetycznej (za wyjątkiem „odbierania” z sieci nadwyżki, np. uzyskanej w 
miesiącach letnich).  
 
Kryterium jest spełnione, gdy uzyskano odpowiedź twierdzącą na jeden z 
punktów od 1 – 4. 
 
W przypadku nowo budowanych budynków dopuszczalna jest wyłącznie 
instalacja źródeł ciepła zgodna z powyższymi wymogami. 
 
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, 
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np. pompy ciepła zintegrowane z kotłami gazowymi – jeśli łącznie spełniają 
wymogi dla OZE i kotłów. 
Wysokoemisyjne źródło ciepła – źródło ciepła nie spełniające norm 
emisyjnych ekoprojektu  obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 
5 , emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły 
zawieszone i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw 
 

6.  Wymiana urządzeń elektrycznych 
(jeśli dotyczy) 

W ramach kryterium należy zweryfikować czy w przypadku wymiany 
oświetlenia oraz urządzeń i instalacji na potrzeby termomodernizowanego 
budynku, takich jak np. windy, napędy, pompy itp.) zapewniono, że nowo 
instalowane urządzenia zużywają mniej energii od dotychczasowych co 
najmniej o 25%. 
 
Dotyczy każdego budynku ujętego w projekcie. 
Powyższe inwestycje nie mogą przekroczyć wartości 10% wydatków 
kwalifikowalnych w projekcie (niezależnie od liczby budynków w projekcie). 
 
Kryterium nie dotyczy nowo budowanych budynków. 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania) 

 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

7.  Efektywność kosztowa inwestycji  

 

Należy zweryfikować, czy dla inwestycji przeprowadzono właściwą ocenę 
potrzeb i metod osiągnięcia celu projektu w sposób opłacalny, tak aby 
czynnikiem decydującym o wyborze takich inwestycji był najlepszy stosunek 
wykorzystania zasobów do osiągniętych rezultatów. 
 
Na podstawie audytu energetycznego / audytu efektywności energetycznej 
dokumentacji projektowej należy zweryfikować czy wybór wariantu 
realizacji projektu jest najkorzystniejszy wśród innych analizowanych 
wariantów alternatywnych. 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania) 

 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

8.  Ekspertyza przyrodnicza W ramach kryterium należy zweryfikować czy inwestycja poprzedzona jest 
badaniami przyrodniczymi – ornitologiczną i/lub chiropterologiczną w celu 
ochrony ptaków i nietoperzy: 

 projekt otrzymuje 1 punkt jeśli została sporządzona ekspertyza 
przyrodnicza; 

 
1 punkt przysługuje niezależnie od liczby sporządzonych ekspertyz. 
Ekspertyza musi być sporządzona przez osoby posiadające wyższe 
wykształcenie kierunkowe. 

0 pkt - 1 pkt 

 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 
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Dotyczy projektów polegających na termomodernizacji budynków. Jeśli 
projekt obejmuje więcej niż jeden budynek, ekspertyza musi być wykonana 
dla wszystkich. 

9.  Odnawialne Źródła Energii oraz 
oszczędność energii 
Nie dotyczy ZIT WrOF 

W ramach kryterium należy zweryfikować czy inwestycja przewiduje 
zastosowanie urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii.  
 
Premiowany będzie realny udział energii z OZE wytwarzanej w budynku na 
cele związane z ogrzewaniem / chłodzeniem, przygotowaniem CWU, 
oświetleniem oraz energią niezbędną do zasilania urządzeń pomocniczych 
w całkowitej ilości energii zużywanej w budynku objętym projektem (w 
ujęciu rocznym): 
 

 0 punktów, jeśli projekt nie wykorzystuje OZE 

 1 punkt, jeżeli realny udział energii z OZE wynosi powyżej 0% do 10%; 

 2 punkt, jeżeli realny udział energii z OZE wynosi powyżej 10% do 20%; 

 3 punkty, jeżeli realny udział energii z OZE wynosi powyżej 20% do 
30%; 

 5 punktów, jeżeli realny udział energii z OZE wynosi powyżej 30%. 
 
Jeśli projekt obejmuje więcej niż 1 budynek, należy uśrednić energię z OZE 
oraz energię zużywaną dla całego projektu. 
Poprzez energię zużywaną w budynku należy przyjąć poziom energii na 
cele związane z ogrzewaniem i przygotowaniem CWU wynikający z 
realizacji projektu zgodnie z efektem oszacowanym w audycie / 
dokumentacji projektowej (czyli zapotrzebowanie bieżące zmniejszone 
poprzez poprawę efektywności energetycznej). 

0 pkt - 5 pkt 

 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 

10.  Poprawa jakości powietrza poprzez 
redukcję emisji pyłów 
nie dotyczy ZIT WrOF 

W ramach kryterium należy zweryfikować 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. 

Projekt otrzymuje: 

 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 

0 pkt - 6 pkt 

 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 
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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; 

 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 dwóch grup zanieczyszczeń; 

 6 punktów, 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. 

Instytucja Organizująca Konkurs wskaże w regulaminie konkursu aktualną 
dla danego konkursu ocenę jakości powietrza na terenie województwa 
dolnośląskiego oraz właściwą tabelę służącą do weryfikacji niniejszego 
kryterium. 

Przez grupę zanieczyszczeń należy rozumieć: 

 PM 10 / średnia roczna 

 PM 10 / liczba dni 

 PM 2,5 / średnia roczna (II faza). 

Punktowaniu podlega wskazanie przekroczenia dla danej grupy 
zanieczyszczeń. W przypadku projektów realizowanych na obszarze kilku 
gmin należy obliczyć punktację dla każdej gminy z osobna, a następnie 
wyliczyć średnią dla projektu. 



37 
 

11.  Projekt rewitalizacyjny W ramach kryterium weryfikowane jest, czy projekt rewitalizacyjny /  
przedsięwzięcie rewitalizacyjne wynika z obowiązującego (na dzień 
składania wniosku o dofinansowanie) programu rewitalizacji  i znajduje się 
w prowadzonym przez IZ RPO WD wykazie programów rewitalizacji (na 
Liście B). 
 
Jeśli projekt: 

 wynika z programu rewitalizacji i znajduje się w prowadzonym 
przez IZ RPO WD wykazie programów rewitalizacji – 2 pkt.; 

 nie wynika z programu rewitalizacji i nie znajduje się w 
prowadzonym przez IZ RPO WD wykazie programów rewitalizacji – 
0 pkt. 

0 pkt - 2 pkt 

 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 

12.  Miejsce realizacji projektu 
Kryterium nie dotyczy naborów 
ogłaszanych w ramach ZIT WrOF (brak 
gmin uzdrowiskowych). 

Jeśli projekt zakłada realizację inwestycji: 

 w   całości w gminie  (-ach) uzdrowiskowej (-ych) – otrzymuje 2 
punkty; 

 w co najmniej jednej gminie uzdrowiskowej i jednocześnie w co 
najmniej 1 gminie nie uzdrowiskowej – otrzymuje 1 punkt. 

 
Lista gmin uzdrowiskowych: 

1. Jelenia Góra 
2. Świeradów - Zdrój 
3. Bystrzyca Kłodzka 
4. Duszniki – Zdrój 
5. Jedlina – Zdrój 
6. Kudowa – Zdrój 
7. Lądek – Zdrój 
8. Polanica – Zdrój 
9. Niemcza 
10. Szczawno – Zdrój 

 
Realizacja inwestycji na obszarze gminy oznacza inwestycje zlokalizowane 
na obszarze gminy. 
 
 

0 pkt – 2 pkt 

 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 
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13.  Dodatkowe elementy demonstracyjne W ramach kryterium należy zweryfikować czy w projekcie przewidziano 
dodatkowe elementy demonstracyjne: 

 zielone dachy – 1 pkt; 

 zielone ściany – 1 pkt; 

 system pozyskiwania wody deszczowej lub odzyskiwania wody 
szarej lub podobny – 1 pkt. 

Dodatkowo, projekt otrzymuje: 

 za zastosowanie oprzyrządowania do stałego monitoringu 
budynku w zakresie zużycia (i ewentualnie produkcji) energii na 
cele ogrzewania, chłodzenia, przygotowania CWU i wentylacji 
budynku oraz za zawarcie umowy / podpisanie listu intencyjnego z 
uczelnią wyższą lub jednostką naukowo – badawczą w celu 
naukowego wykorzystania pomiarów – 2 pkt, w przypadku braku 
umowy / listu intencyjnego – 1 pkt; 

 za udostępnianie szczegółowej dokumentacji budowlanej i 
technicznej budynku w celach naukowo – badawczych – 1 pkt 

 
Punkty można sumować. 

0 pkt - 6 pkt 

 

 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 

14.  

Poziom oszczędności energii 

W ramach kryterium należy zweryfikować czy projekt zapewnia 
preferowany poziom oszczędności energii pierwotnej w stosunku do stanu 
sprzed inwestycji. W tym celu należy wyliczyć referencyjną wartość 
wskaźnika EP dla danego budynku wg wymagań dla budynków użyteczności 
publicznej na dzień 1 stycznia 2021 r. (od 1 stycznia 2019 r. dla budynków 
zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością), a 
następnie porównać, jaką oszczędność daje realizacja projektu wg założeń 
względem poziomu referencyjnego: 

 1 punkt, jeśli projekt zakłada zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię pierwotną pow. 5%  do 10% w stosunku do wymagań dla 
budynków użyteczności publicznej obowiązujących od 1 stycznia 2021 
r. (od 1 stycznia 2019 r. dla budynków zajmowanych przez władze 
publiczne oraz będących ich własnością); 

 2 punkty, jeśli projekt zakłada zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię pierwotną pow. 10% do 15% w stosunku do ww. wymagań; 

 3 punkty, jeśli projekt zakłada zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię pierwotną pow. 15% do 20% w stosunku do ww. wymagań; 

 4 punkty, jeśli projekt zakłada zmniejszenie zapotrzebowania na 

0 pkt - 6 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 
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energię pierwotną pow. 20% do 25% w stosunku do ww. wymagań; 

 5 punktów, jeśli projekt zakłada zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię pierwotną pow. 25% do 30% w stosunku do ww. wymagań; 

 6 punktów, jeśli projekt zakłada zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię pierwotną pow. 30% w stosunku do ww. wymagań. 

Jeśli projekt realizowany jest w więcej niż 1 budynku należy uśrednić ocenę 
punktową, np. jeśli jeden budynek osiąga 2 punkty a drugi 3 punkty, to 
ocena dla projektu wynosi 2,5 punktu. 

15.  Poziom zamożności gminy W ramach kryterium przyznawane są punkty w zależności od poziomu 
zamożności gminy, na terenie której zlokalizowany będzie projekt. Poziom 
zamożności gminy będzie liczony za pomocą wskaźnika G (aktualnego na 
moment ogłoszenia naboru). 
 
Poziom wskaźnika G wyliczony jest przez Ministerstwo Finansów wg zasad 
określonych zgodnie z  art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 13  listopada 2003 r. o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego.  
Aktualna wartość wskaźnika G wraz z podziałem procentowym gmin na 
grupy wskazywana jest w Regulaminie konkursu. 
 
Ocena kryterium przeprowadzona jest odwrotnie do wartości wskaźnika, 
tzn. największą liczbę punktów otrzymają projekty z grupy o najniższych 
wartościach wskaźnika G.  

Projekt zlokalizowany w gminie z grupy:  

 do 70% średniej wartości wskaźnika G – 4 pkt 

 powyżej 70% do 80% średniej wartości wskaźnika G  – 3 pkt;  

 powyżej 80% do 90% średniej wartości wskaźnika G  – 2 pkt; 

 powyżej 90% do 100% średniej wartości wskaźnika G  – 1 pkt; 

 powyżej 100% średniej wartości wskaźnika G – 0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu.  
 
W przypadku projektów partnerskich, projektów realizowanych na 
obszarach kilku gmin, liczba punktów będzie średnią wyliczoną na 
podstawie danych dla poszczególnych partnerów. 

0 pkt – 4 pkt 
 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 
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Przykład: Projekt jest realizowany (przez dwóch partnerów) – w gminie A, w 
której średnia wartość wskaźnika G wynosi poniżej 70% (I grupa – 4 pkt) 
oraz w gminie B, średnia wartość wskaźnika G wynosi 170% (V grupa – 0 
pkt) – w takim przypadku projekt otrzyma 2 pkt. (4 pkt + 0 pkt/2 = 2 pkt). 

16.  Wkład własny W ramach kryterium będzie weryfikowana wysokość wkładu własnego w 
budżecie projektu. 
 
Kryterium punktuje dobrowolne zwiększenie wartości wkładu własnego, o 
co najmniej 5% w stosunku do poziomu minimalnego wkładu własnego 
przewidzianego odpowiednimi przepisami. 
 
Deklarowany przez wnioskodawcę wkład własny jest większy od 
wymaganego minimalnego wkładu: 

 poniżej 5 punktów procentowych - 0 pkt; 

 od 5 punktów procentowych do 10 punktów  procentowych  -  1 pkt; 

 powyżej 10 punktów procentowych do 20 punktów procentowych - 2 
pkt; 

 powyżej 20 punktów procentowych – 3 pkt. 
 
Projekty, które nie przewidują zwiększonego wkładu własnego niż 
wymagany minimalny wkład – 0 pkt. 
 
Obniżenie dofinansowania wynikające z przyczyn obiektywnych, takich jak 
wynik kalkulacji luki finansowej lub dopuszczalny poziom pomocy 
publicznej nie oznacza dobrowolnego zwiększenia wkładu własnego 
Wnioskodawcy. 
 
Punkty nie podlegają sumowaniu. 
 

0 pkt - 3 pkt 
 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku) 

17.  Wpływ projektu na osiągnięcie wartości 
docelowej wskaźników RPO 
Kryterium w częściowej ocenie ZIT 

W ramach kryterium należy zweryfikować poziom wpływu wskaźników 
zawartych w projekcie na realizację wartości docelowych wskaźników: 
1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] 

– 440 733 
2. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]  
3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]  
4. Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii 

0 pkt - 32 pkt 

Dla ZIT WrOF, ZIT AW – 8 pkt 

 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 
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pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] – 26 003 000; 

5. Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] – 10 167. 

 
Jeżeli w wyniku realizacji projektu osiągnięta zostanie określona wartość 
procentowa wskaźnika zapisanego w RPO WD 2014 – 2020: 
 

1) Dla wskaźnika opisanego w punkcie 1 (nie dot. ZIT WrOF, ZIT AW): 
a. za przekroczenie 10% wartości wskaźnika – 12 punktów, 
b. za przekroczenie 5% wartości wskaźnika - 6 punktów, 
c. za przekroczenie 3% wartości wskaźnika - 2 punkty. 

2) Dla wskaźnika opisanego w punkcie 2: 
a. za modernizację więcej niż 5 źródeł ciepła – 2 punkty, 
b. za modernizację od 3 do 5 źródeł ciepła – 1 punkt. 

3) Dla wskaźnika opisanego w punkcie 3: 
a. za osiągnięcie 11 i więcej szt.– 6 punktów, 
b. za osiągnięcie od 5 do 10 szt. - 3 punkty, 
c. za osiągnięcie co najmniej 4 szt.  - 1 punkt. 

4) Dla wskaźnika opisanego w punkcie 4 (nie dot. ZIT WrOF, ZIT AW): 
a. za przekroczenie 10% wartości wskaźnika – 6 punktów, 
b. za przekroczenie 5% wartości wskaźnika - 3 punkty, 
c. za przekroczenie 3% wartości wskaźnika - 1 punkt. 

5) Dla wskaźnika opisanego w punkcie 5 (nie dot. ZIT WrOF, ZIT AW): 
a. za przekroczenie 10% wartości wskaźnika – 6 punktów, 
b. za przekroczenie 5% wartości wskaźnika - 3 punkty, 
c. za przekroczenie 3% wartości wskaźnika - 1 punkt. 

 
Punkty podlegają sumowaniu w zależności od tego ile wskaźników i w jakim 
zakresie realizuje projekt. 



42 
 

18.  

Gotowość projektu do realizacji 

W ramach kryterium będzie sprawdzane, na jakim etapie przygotowania 

znajduje się projekt: 

 Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych6, ale jeszcze ich 
nie uzyskał lub uzyskał ostateczne decyzje budowlane na mniej niż 
40% wartości planowanych robót budowlanych – 0 pkt. 

 Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych i uzyskał 
ostateczne decyzje budowlane na min. 40% wartości planowanych 
robót budowlanych – 5 pkt. 

 Projekt wymaga uzyskania decyzji budowlanych i posiada 
wszystkie ostateczne decyzje budowlane dla całego zakresu 
inwestycji – 10 pkt. 

 Projekt nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych – 10 pkt. 
 

Punkty w ramach kryterium zostaną przyznane, jeżeli ostateczna decyzja 
budowlana zostanie dołączona do pierwszej wersji wniosku 
o dofinansowanie. 

0 - 10 pkt 

 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 

 

Kryterium rozstrzygające7 

SUMA ZIT AW: 53 pkt 

 
 

 

 

 

                                                           
6 Ilekroć jest mowa o „decyzji budowlanej”, należy przez to rozumieć każdą decyzję uprawniającą do rozpoczęcia robót budowlanych, a także sytuację, kiedy w wyniku braku 
sprzeciwu właściwego organu Wnioskodawca jest uprawniony do realizacji przedsięwzięcia w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych w trybie art. 30 ustawy Prawo 
budowlane. 
7Kryterium to będzie decydowało o ostatecznej kolejności projektów na liście, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o zasadach  realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt ma taką samą liczbę punktów.  
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Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią – tryb konkursowy 
 

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna 

 

Poddziałanie 3.3.4 - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW  

  

Schemat 3.3 C:Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki 

energetycznej w budynkach użyteczności publicznej  

Liczba możliwych do zdobycia punktów została określona w tabelach poniżej. Ostatecznie będzie stanowić 50% wszystkich możliwych do zdobycia punktów 

podczas całego procesu oceny – 60 punktów.  

W tabeli podano procentowy podział punktów – 100% stanowi łączną liczbę punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny strategicznej ZIT.  

  

I sekcja – ocena ogólna 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
 

Opis znaczenia kryterium 

1. Zgodność projektu ze Strategią ZIT 

 

Sprawdzana będzie zbieżność zapisów dokumentacji 
aplikacyjnej z zapisami Strategii ZIT. Oceniane będzie, czy 
przedsięwzięcie ma wpływ na minimalizację negatywnych 
zjawisk  opisanych w  Strategii ZIT AW oraz realizację 
zamierzeń strategicznych ZIT AW. 
 
Weryfikacja na podstawie dokumentacji aplikacyjnej. 

Tak/Nie 
Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 
otrzymania dofinansowania) 

Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Brak możliwości korekty 

2. Wpływ projektu na realizację wartości 
docelowej wskaźników monitoringu 
realizacji celów Strategii ZIT 

Weryfikowany będzie poziom wpływu wskaźników zawartych 

w projekcie na realizację wartości docelowych wskaźników 

Strategii ZIT wynikających z Porozumienia (wskaźników Ram 

Wykonania i pozostałych z RPO).  

Weryfikacja na podstawie dokumentacji aplikacyjnej. 

Kryterium punktowe  
 

0 pkt – 32 pkt 
 

(0 punktów w kryterium nie oznacza 
odrzucenia wniosku) 
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Punktacja do kryterium nr 2 Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT 

 Wyszczególnienie Powierzchnia użytkowa 
budynków poddanych 

termomodernizacji [m2] 

Efektywność energetyczna: 
zmniejszenie rocznego zużycia 

energii pierwotnej w budynkach 
publicznych (CI 32) [kWh/r] 

Redukcja emisji gazów cieplarnianych: 
szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI 34) [tony 
równoważnika CO2/rok] 

 0 (brak wpływu i wpływ nieznaczący) Wartość wskaźnika  

Do 300 m2 

0 pkt 

Wartość wskaźnika  

Do 5 000 kWh/r 

0 pkt 

Wartość wskaźnika  

Do 2 ton równoważnika CO2/rok 

0 pkt 

 25% maksymalnej oceny (niski wpływ) Wartość wskaźnika  

Powyżej 300 m2 do 1000 m2  

2 pkt 

Wartość wskaźnika  

Powyżej 5 000 do 10 000 kWh/r 

3 pkt 

Wartość wskaźnika 

Powyżej 2 do 5 ton równoważnika 

CO2/rok 

3 pkt 

 50% maksymalnej oceny (średni wpływ) Wartość wskaźnika  

Powyżej 1000 m2 do 2000 m2  

4 pkt 

Wartość wskaźnika 

Powyżej 10 000 do 15 000 kWh/r 

6 pkt 

Wartość wskaźnika 

Powyżej 5 do 10 ton równoważnika 

CO2/rok 

6 pkt 

 100% maksymalnej oceny (wysoki 
wpływ) 

Wartość wskaźnika  

Powyżej 2000 m2  

8 pkt 

Wartość wskaźnika  

Powyżej 15 000 kWh/r  

12 pkt 

Wartość wskaźnika  

Powyżej 10 ton równoważnika CO2/rok 

12 pkt 

 Ocena: 
(max 32 pkt. – 100%) 

8 pkt 12 pkt 
 

12 pkt 
 

  

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  
 

Opis znaczenia kryterium  

3. Wpływ projektu na realizację 
strategicznych potrzeb inwestycyjnych  
opisanych w  Strategii ZIT AW 

Weryfikowane będzie czy projekt realizowany jest na obszarze 
gmin, w których zgodnie z przeprowadzoną diagnozą w 
ramach Strategii ZIT AW zidentyfikowano strategiczne 
potrzeby inwestycyjne w zakresie projektów 

Kryterium punktowe  
 

0 pkt –  14 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza 
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demonstracyjnych – publiczne inwestycje w zakresie 
budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach 
charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności 
publicznej: 

 gmina Kamienna Góra 
 gmina Strzegom 

 
Jeśli projekt: 

 realizowany jest w całości na terenie co najmniej 
jednej z powyższych gmin otrzymuje 14 pkt; 

 realizowany jest w części na terenie co najmniej 
jednej z powyższych gmin otrzymuje 5 pkt; 

 nie jest realizowany w całości lub części na terenie co 
najmniej jednej z powyższych gmin otrzymuje 0 pkt; 

 
Weryfikacja na podstawie dokumentacji aplikacyjnej. 
Sprawdzana będzie zgodność ze Strategią ZIT AW  w zakresie 
terytorialnego wymiaru wsparcia, Priorytet 2.2. Poprawa 
efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów 
mieszkaniowych. 

odrzucenia wniosku) 

4. Rodzaj inwestycji W ramach kryterium będzie sprawdzany rodzaj inwestycji: 

▪ jeśli wniosek przewiduje termomodernizację 
istniejącego budynku projekt otrzymuje 5 pkt; 

▪ jeśli wniosek przewiduje budowę nowego budynku 
projekt otrzymuje 14 pkt. 

 
Weryfikacja na podstawie dokumentacji aplikacyjnej. 
Sprawdzana będzie zgodność ze Strategią ZIT AW  w zakresie 
terytorialnego wymiaru wsparcia, Priorytet 2.2. Poprawa 
efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów 
mieszkaniowych. 

Kryterium punktowe  
 

0 pkt - 14 pkt 
(0 punktów w kryterium nie oznacza 

odrzucenia wniosku) 
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II sekcja – minimum punktowe 
 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  
 

Opis znaczenia kryterium  

1. Uzyskanie przez projekt minimum 
punktowego  

W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt otrzymał co 
najmniej 15% możliwych do uzyskania punktów na tym etapie oceny 

TAK/NIE 
(spełnienie jest niezbędne dla 

możliwości otrzymania 

dofinansowania). 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku. 

 

 


