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Kryterium B.5 „Gotowość techniczna projektu do realizacji” 

Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu: 

 uzyskana została ostateczna decyzja zezwalająca na realizację projektu lub właściwy 
organ nie wniósł sprzeciwu, co do zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy robót 
budowlanych lub geologicznych nie wymagających pozwolenia na budowę  

lub  

 na moment złożenia wniosku o dofinansowanie ogłoszony został przetarg na wyłonienie 
wykonawcy zadania polegającego na realizacji dostaw lub wykonaniu usługi (dotyczy 
projektów realizowanych dla większej liczby instalacji w budynkach/lokalach należących 
do większej liczby odbiorców końcowych). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Zgodnie z brzmieniem kryterium gotowość techniczna może zostać osiągnięta w ramach 
dwóch ścieżek, tj. poprzez: 

1) posiadanie właściwej ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację projektu lub brak 
sprzeciwu organu co do zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy, robót 
budowlanych lub geologicznych, 
lub 

2) ogłoszenie przetargu na realizację mikroinstalacji. 

 

Zgodnie z pkt. 1 w przypadku konieczności realizacji danej instalacji na podstawie właściwej 
decyzji zezwalającej na jej realizację lub na podstawie zgłoszenia wnioskodawca zobowiązany 
jest wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu dostarczyć właściwą decyzję lub 
zgłoszenie.  

W celu spełnienia wymogu gotowości technicznej decyzja/zgłoszenie powinno zostać 
dostarczone w odniesieniu do każdej z instalacji, której dotyczy projekt. Niedostarczenie dla 
którejś z instalacji wymaganego załącznika oznaczać będzie brak spełnienia gotowości 
technicznej przez cały projekt. 

 



Z kolei zgodnie z brzmieniem pkt. 2 w celu spełnienia gotowości technicznej wnioskodawca 
powinien posiadać już zaawansowany stan realizacji zadania uwidoczniony w momencie 
składania wniosku przez co najmniej ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania 
polegającego na realizacji dostaw lub wykonaniu usługi. Oznacza to, że przetarg powinien 
być już w trakcie realizacji lub być zakończony wynikiem pozytywnym. Przetarg powinien 
dotyczyć zadania planowanego do realizacji w ramach projektu. Realizacja zadania może 
odbyć się w ramach więcej niż jednego przetargu z uwzględnieniem powyższych zapisów dla 
każdego przetargu z osobna. 

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane również będzie stanowiło spełnienie pkt. 2. 

Ścieżka osiągnięcia gotowości zgodnie z pkt. 2 odnosić się może do projektów dotyczących 
większej liczby instalacji (tzw. projekty „parasolowe”, „grantowe”). Wybór tej ścieżki 
spełnienia gotowości technicznej będzie charakterystyczny np. w odniesieniu do 
przypadków, gdy wnioskodawca nie zna szczegółowych parametrów technicznych 
poszczególnych instalacji, tj. nie przeprowadzono audytu/analizy wykonawczej dla instalacji. 

 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w odniesieniu do niektórych rodzajów instalacji, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, nie jest wymagane uzyskanie decyzji lub 
zgłoszenie.  

W takim przypadku, w celu spełnienia gotowości technicznej zgodnie z pkt. 1, należy 
dołączyć stosowne wyjaśnienie lub stanowisko właściwego organu architektoniczno-
budowlanego, w którym Wnioskodawca lub właściwy organ oświadczy, że ww. prace nie 
wymagają dokonania zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania zezwolenia na budowę.  

Mając na względzie zapisy kryterium, zgodnie z którymi pkt. 1 odnosi się do sposobu 
uzyskania gotowości technicznej dla każdej z instalacji z osobna, a pkt. 2 dla całości projektu 
dotyczącego większej liczby instalacji, to w przedmiotowym przypadku do kwestii spełnienia 
gotowości technicznej zgodnie z pkt. 1, należy odnieść się w następujący sposób. 

W przypadku zamiaru spełnienia, zgodnie z pkt. 1, gotowości technicznej dla instalacji nie 
wymagającej decyzji/zgłoszenia, weryfikacja kryterium B.5 odbywać się będzie na podstawie 
przedstawionej specyfikacji technicznej danej instalacji i oświadczenia Wnioskodawcy lub 
właściwego organu. Specyfikacja ta powinna zostać sporządzona na podstawie 
przeprowadzonego audytu/analizy wykonawczej danej instalacji przez certyfikowanego 
projektanta/instalatora instalacji OZE. 

Biorąc więc powyższe pod uwagę, w przypadku projektu dotyczącego, zgodnie z pkt. 2, 
„większej liczby instalacji w budynkach/lokalach należących do większej liczby odbiorców 
końcowych”, gotowość techniczna zostanie również dochowana, o ile dla każdej z instalacji 
zawartych w projekcie zostaną spełnione warunki osiągnięcia gotowości technicznej 
określone dla pkt. 1. 
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