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Załącznik do Uchwały nr 41/2017 

Komitetu Monitorującego RO WK-P 

na lata 2014-2020 

z dnia 19.05.2017 roku 

 

 

Kryteria wyboru projektów 

Działanie:  3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
Poddziałanie:  n/d 
Priorytet: 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym 
Cel szczegółowy:  Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych  
Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych  
 

 

 

Kryterium 

 

 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 
Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony we właściwym terminie  
i do właściwej instytucji  

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie oraz do 
instytucji wskazanej w Regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs. 
Kryterium nie podlega poprawie. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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A.2 
Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony na właściwym 
formularzu 

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu 
w formie wydruku z generatora wniosku o dofinansowanie projektu, udostępnionego przez IZ 
RPO. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest 
ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium nie podlega poprawie. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

A.3 

Niepodleganie wykluczeniu  
z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy) i przedmiotowe (dotyczące przedmiotu 

projektu): 

Ocenie podlega: 
1) Czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości 

ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków funduszy 
europejskich na podstawie: 

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1870 ze zm.), 

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), 

- -art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541). 

2) Czy na danym podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający 
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem 
wewnętrznym, 

3) Czy dany podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24 
Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw 
niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji. 

4) Czy przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych 
z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa: 

- w art. 1 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) 
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014), 
- w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), 
- w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006). 

5) Czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/20131, co oznacza że nie został on fizycznie 
ukończony lub w pełni wdrożony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu 
w ramach RPO WK-P 2014-2020, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim 
płatności zostały dokonane przez Beneficjenta.  

6) Czy projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte 
procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013)2 w następstwie 
przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 
ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

A.4 Miejsce realizacji  projektu 
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego 
(art. 70 rozporządzenia 1303/2013)

3
. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

A.5 
Gotowość techniczna projektu 

do realizacji 

Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, uzyskana została 

decyzja o pozwoleniu na budowę lub właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, co do zgłoszenia 

zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 

(jeśli dotyczy).  

Kryterium zostanie uznane za spełnione również w sytuacji gdy wnioskodawca złoży 

oświadczenie, że w ciągu 6 miesięcy od otrzymania pisemnej informacji o pozytywnej ocenie 

wniosku o dofinansowanie projektu, uzyska i przekaże do IZ RPO decyzję o pozwoleniu na 

budowę. Warunkiem jest załączenie do wniosku o dofinasowanie programu funkcjonalno-

użytkowego. W tym przypadku wypłata środków z RPO WK-P może nastąpić dopiero po 

przekazaniu do IZ RPO decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

W przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” warunkiem pozytywnej 

oceny kryterium jest posiadanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz ogłoszony przetarg na 

udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie sporządzenia dokumentacji projektowej 

obiektu budowlanego oraz wykonania robót budowlanych, na moment złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 
Urz. UE L347 z 20.12.2013, str. 320 i nast.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013). 
2 

Patrz przypis 2 
3 

Patrz przypis 2 
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A.6 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego  

Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi nie mniej niż:  

− 35% wydatków kwalifikowalnych projektu przy zwiększeniu efektywności energetycznej 
o wartości z przedziału od 25% do 35%; 

− 30% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 35% do 
50%; 

− 25% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 50% do 
60%; 

− 20% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60%; 

− 15%  przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60% 
przy jednoczesnym spełnianiu wymagań  izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 
1 stycznia 2021r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) 

 
W przypadku działań dotyczących obiektów zabytkowych ocenie podlega, czy wkład własny 
wnioskodawcy, w zakresie obiektów zabytkowych, stanowi nie mniej niż 25% wydatków 
kwalifikowalnych projektu przy zwiększeniu efektywności energetycznej o minimum 25% oraz 
20% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60%; 15% przy 
zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60% przy jednoczesnym 
spełnianiu wymagań izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 1 stycznia 2021r zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). 
Jako obiekt zabytkowy należy rozumieć obiekt wpisany do rejestru zabytków na podstawie 
decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Definicja zabytku w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1446 ze zm.). 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną - ponad limity związane ze zwiększeniem 
efektywności energetycznej - zgodnie z wymogami właściwego programu pomocowego. 
 
Budżet w ramach projektu konstruowany jest indywidualnie dla każdego z budynków objętych 
projektem. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

A.7 Trwałość operacji 

Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia  
nr 1303/2013

4
. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną część 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentacji 
projektowej. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
4
 Patrz przypis 2. 
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B. Kryteria merytoryczne – ogólne 

B.1 
Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

 
Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.: 

− samorząd województwa; 

− jednostki organizacyjne samorządu województwa; 

− samorządowe osoby prawne samorządu województwa; 

− szpitale, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa (z wyłączeniem 
obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika 
z map potrzeb zdrowotnych).  

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.2 
Prawidłowość wyboru partnerów 

uczestniczących/realizujących projekt 

Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia  
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.). 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.3 

Projekt jest zgodny z typami projektów 
przewidzianymi  

do wsparcia w ramach 
działania/poddziałania 

Ocenie podlega czy projekt dotyczy przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej 
modernizacji energetycznej budynków publicznych, w tym m.in.: 
a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia 

na energooszczędne wraz z instalacją,  
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), 

systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,  
c) realizacja mikrokogeneracji (tj. - proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji 

energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy.) 
lub mikrotrigeneracji (tj. - efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu 
w jednej instalacji.) na potrzeby własne,  

d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,  
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

Kompleksowa modernizacja energetyczna (głęboka modernizacja energetyczna) - modernizacja 
energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne, 
zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów (Dz. U z 2014 r. poz. 712), w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości 
wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz 
nieodnawialną energię pierwotną. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie 
izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące 
oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych. 
Przez przepisy techniczno-budowlane rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). Przeprowadzona termomodernizacja musi zapewnić 
zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 25%. 
Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, 
opieki zdrowotnej (z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym 
systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu, 
z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, 
domy zakonne, domy nauczycielskie. 
Wymieniony katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach kompleksowej 
modernizacji energetycznej mogą być realizowane również inne, niewymienione w katalogu 
działania, o ile wynikają one z audytu energetycznego i przyczyniają się do osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej. 

B.4 
Zgodność z prawem pomocy 

publicznej/pomocy de minimis 

Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie występuje pomoc publiczna lub czy jest 
ona zgodna z rozporządzeniem Ministra i Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) lub udzielana jest 
jako pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). 
 
Nie stanowi pomocy publicznej sytuacja, w której wykorzystywanie infrastruktury (budynków 
oraz sprzętu) do celów działalności gospodarczej ma charakter pomocniczy tj. działalności 
bezpośrednio powiązanej z eksploatacją infrastruktury lub nieodłącznie związanej 
z podstawowym wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym. Uznaje się, że taka sytuacja ma 
miejsce gdy działalność gospodarcza pochłania takie same nakłady jak podstawowa działalność 
o charakterze niegospodarczym, takie jak materiały, sprzęt, siła robocza lub aktywa trwałe. 
Działalność gospodarcza o charakterze pomocniczym musi więc mieć ograniczony zakres, 
w odniesieniu do wydajności infrastruktury. W tym względzie użytkowanie infrastruktury do 
celów gospodarczych można uznać za działalność pomocniczą, jeżeli wydajność przydzielana co 
roku na taką działalność nie przekracza 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym wnioskodawca 
obowiązany jest przedstawić w dokumentacji projektowej informację nt. mechanizmu 
monitorowania i wycofania jaki znajdzie zastosowanie, w celu zapewnienia, że działalność 
gospodarcza w całym okresie amortyzacji infrastruktury sfinansowanej ze środków RPO WK-P 
2014-2020 będzie miała charakter pomocniczy.   
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.5 

Załączniki do wniosku  
o dofinansowanie projektu  

są kompletne, poprawne i zgodne 
z przepisami prawa polskiego 

i unijnego oraz wymogami Instytucji 
Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 

Ocenie podlega czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie 
załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w regulaminie konkursu oraz czy załączniki do 
wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku 

o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 oraz zostały przygotowane 
z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego i unijnego. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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B.6 
Zgodność projektu z wymaganiami 

prawa dotyczącego ochrony 
środowiska 

Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie 
z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. Czy została wykonana ekspertyza 
ornitologiczna w odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplenie ścian i inne uszczelnianie 
budynków. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.7 
Cele projektu wspierają realizację 

celów określonych w Działaniu  

Ocenie podlega czy projekt umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy zwiększona zostanie 
efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej. W tym kontekście należy zbadać 
czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do 
osiągnięcia celów działania. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.8 Wskaźniki realizacji celów projektu 

Ocenie podlega: 

− czy wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz 
podano czas ich osiągnięcia? 

− czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu? 

− czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
 

B.9 
Wykonalność techniczna, 

technologiczna i instytucjonalna 
projektu 

Ocenie podlega czy: 

− Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas 
niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji 
procedur? 

− założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami 
prawnymi? 

− wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu? 

− zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny? 

− wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu? 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.10 Kwalifikowalność wydatków 

Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności, tj. 

 

− Czy zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między 1 stycznia 
2014 r. a 31 grudnia 2021 r.)? 

− Czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego? 

− Czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP? 

− Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?  

− Czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku 
z realizacją projektu? 

− Czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?  

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 
 

B.11 Zgodność z zasadami horyzontalnymi Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym z: 
1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 
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2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami

5
.  

W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura została  
zaprojektowana/zostanie zbudowana/zmodernizowana zgodnie z zasadą projektowania 
uniwersalnego.   

3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.  
 

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt powinien wykazywać pozytywny 
lub neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. O neutralności można mówić 
wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany 
projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad 
a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne. 
Stwierdzenie neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie 
zwalnia beneficjenta ze stosowania zasad określonych w 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 
w odniesieniu do tych elementów projektu, w których zasada ta ma zastosowanie. Np. strona 
internetowa, czy też zasoby cyfrowe wytworzone w ramach projektu muszą spełniać standard 
WCAG 2.0 na poziomie AA (Wytyczne, podrozdział 5.2, pkt 1). 

odrzucenie wniosku) 

B.12 
Wykonalność finansowa  
i ekonomiczna projektu 

Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona 
poprawnie, w szczególności: 

− Czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących projektów generujących dochód (jeśli dotyczy)?,  

− Czy wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych?, 

− Czy przyjęte założenia analiz finansowych są realne?, 

− Czy w kalkulacji kosztów nie ma istotnych błędów rachunkowych?, 

− Czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania takich 
analiz?, 

− Czy zapewniona została trwałość finansowa projektu? 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
 

B.13 
Zgodność z planami rozwoju sieci 

ciepłowniczej 

W przypadku projektów polegających na inwestycji w indywidualne źródła ciepła ocenie podlega 
czy projekt jest zgodny z planami rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru. Sprawdzeniu 
podlega czy na danym obszarze objętym projektem podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest 
planowane lub rozwój sieci ciepłowniczej na danym obszarze został zaplanowany po okresie 
realizacji Programu, czyli po 2023 r. Wnioskodawca składa potwierdzenie w formie 
zaświadczenia/oświadczenia odpowiedniego organu, iż na danym obszarze objętym projektem 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

                                                           
5 Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 poz. 2046), a także osoby  
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 poz. 546 ze zm.). 
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podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane lub rozwój sieci ciepłowniczej na danym 
obszarze został zaplanowany po okresie realizacji Programu (czyli po 2023 r.). 

 

B.14 
Zgodność dokumentacji projektowej  

z Regulaminem konkursu 
Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie  
z Regulaminem konkursu. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1  
Zgodność z  potrzebami zdrowotnymi 

w regionie 

Ocenie podlega czy: 

−  w przypadku inwestycji dotyczących budynków w których prowadzona jest działalność 
lecznicza w zakresie lecznictwa szpitalnego projekt jest zgodny z właściwą mapą 
potrzeb zdrowotnych; 

−  w przypadku inwestycji dotyczących budynków w których prowadzona jest działalność 
lecznicza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej projekt posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych 
w regionie. 

W przypadku gdy w budynku nie jest prowadzona działalność lecznicza należy zaznaczyć opcję nie 
dotyczy. 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

C.1.2 

Zgodność z Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej (PGN) lub Planem 

działań na rzecz zrównoważonej energii 
(SEAP) 

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny  z PGN lub SEAP. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie treści PGN lub SEAP oraz pozytywnej opinii 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zgodności przygotowanych PGN lub SEAP 
z zasadami ich opracowywania. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.3 
Zgodność z dokumentami 

strategicznymi 

Ocenie podlega czy projekt: 

− realizuje cele wynikające z dokumentu rządowego „Krajowy Plan działań dotyczący 
efektywności energetycznej dla Polski”, którego częścią składową jest dokument 
Wspieranie Inwestycji w Modernizację Budynków, opisany jako „długoterminowa 
strategia wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów mieszkaniowych 
i użytkowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych”

6
; 

− realizuje cele wynikające z założeń Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie 
liczby budynków o niskim zużyciu energii; 

− jest zgodny z zaleceniami KE zawartymi w „Finansowanie termomodernizacji budynków 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
6 http://www.me.gov.pl/files/upload/14830/KPDzEE%202014%20wer.1.9_OSTATECZNA.pdf 
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ze środków dostępnych w ramach polityki spójności”. 
 
Kryterium uznaje się za spełnione gdy odpowiedź na wszystkie wyżej wymienione warunki brzmi 
„tak”. 

C.1.4 Audyt energetyczny 

 
Ocenie podlega czy działania zaplanowane w ramach projektu wynikają z przeprowadzonego 
audytu energetycznego, sporządzonego w oparciu o metodologię wskazaną w:  rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu 
oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z późn. 
zm.); rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu 
efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2012 poz. 962 
z późn. zm.). 
 
Audyt energetyczny sporządzony dla projektu musi dodatkowo zawierać analizę efektu 
ekologicznego  oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

Tak/nie (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

C.1.5 
Stopień redukcji CO2 przy 

indywidualnych źródłach ciepła 

 
Ocenie podlega czy projekt obejmujący inwestycje w indywidualne źródła ciepła przyczynia się do 
redukcji CO2, w odniesieniu do istniejących instalacji objętych projektem, o minimum 30%. 
Jeśli projekt obejmuje kilka budynków, a indywidualne źródła ciepła dotyczą tylko 1 budynku – 
redukcja CO2 powinna odnosić się tylko do tego budynku a nie do całego projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający 
analizę efektu  ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

C.1.6 

Ograniczenia instalacji kotłów na 
biomasę oraz minimalne wymagania 

dotyczące źródeł ciepła opalanych 
biomasą 

Ocenie podlega czy w przypadku projektów polegających na instalacji urządzeń grzewczych 
spalających biomasę: 

− są one instalowane w budynkach zlokalizowanych poza obszarami gmin, na terenie których 
stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM 10; 

− spełniają one wymagania klasy 5 potwierdzone certyfikatem zgodności z normą PN-EN 303-
5 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy 
nominalnej do 500kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”. 

 
Na etapie oceny zostanie dokonana weryfikacja przedłożonej przez Wnioskodawcę specyfikacji 
technicznej (DTR), a kryterium będzie spełnione, jeśli na podstawie weryfikacji dokumentacji 
projektowej będzie wynikać, iż jest to kocioł dedykowany wyłącznie do spalania biomasy. 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz o listę 
miejscowości i, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM 10. 
 
Lista miejscowości, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM 10, zawiera miasta kwalifikujące się do Programu NFOŚ i GW KAWKA i stanowi 
załącznik do Regulaminu konkursu. 

 

Kryterium uznaje się za spełnione gdy odpowiedź na oba wyżej wymienione warunki brzmi „tak”. 

C.1.7 
Zgodność wspieranej inwestycji 
z przepisami dotyczącymi emisji 

zanieczyszczeń 

Ocenie podlega czy wspierane urządzenia do ogrzewania paliwami płynnymi charakteryzują się 
obowiązującymi od 26.09.2018 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami 
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. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający 
analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

Tak/Nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

C.1.8 
Koordynacja wymiany/modernizacji 
źródeł ciepła z termomodernizacją 

budynku 

 
Ocenie podlega czy w przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła: 

a) jednocześnie przeprowadzana jest termomodernizacja budynku rozumiana jako 
poprawa izolacyjności przegród budowlanych lub 

b) wraz z innymi pracami z zakresu termomodernizacji  w budynku gdzie współczynnik 
EPh+w - określony w oparciu o świadectwo charakterystyki energetycznej wg 
metodologii ustalonej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce 
energetycznej budynków oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki  energetycznej 
budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej – osiąga 
wartość nie niższą niż 65 kWh/(m

2
/rok) dla budynków użyteczności publicznej oraz nie 

niższą niż 390 kWh/(m
2
/rok) dla budynków opieki zdrowotnej lub 

c) w budynkach zabytkowych muszą być jednocześnie wykonane prace polegające na 
termomodernizacji dachów/stropodachów, modernizacji instalacji wentylacji 
i zastosowanie odzysku ciepła oraz na wymianie stolarki okiennej. Wartość 
współczynnika przenikania ciepła dachów/stropodachów i stolarki okiennej oraz 
wyposażenie techniczne budynku powinny odpowiadać przynajmniej wymaganiom 
izolacyjności cieplnej określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). Wymienione prace są 
niezbędne, chyba że istniejące instalacje spełniają wskazane wyżej normy lub brak 
możliwości wykonania prac wynika z decyzji/warunków wydanych przez konserwatora 
zabytków. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu lub 
świadectwo charakterystyki energetycznej. 
 

C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe 

 
 
 
 

 

liczba punktów 

możliwa do 

uzyskania 

 

minimalna 

liczba 

punktów 

niezbędna do 

spełnienia 

kryterium 

C.2.1 
Efektywność kosztowa w całej 

populacji wniosków 
  

Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu, rozumiana jako koszt oszczędności 1kWh/m
2
 

rok.  
W ramach oceny kryterium należy obliczyć wartość wskaźnika w następujący sposób: wartość 
całkowita projektu/ilość zaoszczędzonych kWh/m

2 
rok w wyniku realizacji inwestycji liczone dla 

12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz audyt 
energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia 
redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

W kryterium można 
uzyskać 

maksymalnie 10 
punktów. Punkty 

liczone będą 
w następujący 

sposób:  
(min. wart. 

Wsk.)/(wart. 
Wsk.)*10 

n/d 
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C.2.2 

Stopień w jakim projekt przyczyni się 
do zwiększenia efektywności 

energetycznej 
 

Ocenie podlega czy projekt przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej rozumianej 
jako redukcja zużycia energii [%]. Punktacja jest przydzielana w następujący sposób: 
 
poniżej 25%                                                    0 pkt 
od 25% do 35%                                              2 pkt 
powyżej 35% do 50%                                    4 pkt 
powyżej 50% do 60%                                    6 pkt 
powyżej 60%                                                  8 pkt 
powyżej 60% przy jednoczesnym spełnianiu wymagań izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 
1 stycznia 2021r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1422)                                 10 pkt 
 
W przypadku projektu obejmującego kilka budynków należy dokonać obliczeń wskaźnika dla 
każdego budynku, gdyż każdy z nich musi spełniać warunek zwiększenia efektywności 
energetycznej o przynajmniej 25%. Następnie należy przyrównać wartość obliczonego wskaźnika 
do odpowiedniego przedziału i na tym etapie obliczyć średnią arytmetyczną z uzyskanych 
punktów przez każdy z budynków objętych projektem. 
Kryterium weryfikowane na podstawie audytu energetycznego sporządzonego dla projektu, 
zawierającego analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM 10. 

0-10  
wg oceny 

 
2 

C.2.3 
Stopień redukcji gazów cieplarnianych 

w całej populacji wniosków 

Ocenie podlega w jakim stopniu projekt przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych, 
w szczególności CO2 w odniesieniu do wielkości zaangażowanych środków w realizację projektu. 
W ramach oceny kryterium należy obliczyć wartość wskaźnika w następujący sposób: redukcja 
CO2 (t/rok)/wartość całkowitą projektu. 
 
Kryterium badane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz audyt energetyczny 
sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji 
wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

W kryterium można 
uzyskać 

maksymalnie 10 
punktów. Punkty 

liczone będą 
w następujący 

sposób: 
(Wart. Wsk.)/(max. 

Wart. Wsk.)*10 

n/d 

C.2.4 
Stopień redukcji emisji pyłu PM 10 

w całej populacji wniosków 

Ocenie podlega w jakim stopniu projekt przyczyni się do redukcji emisji pyłu PM 10.  
 
Kryterium badane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz audyt energetyczny 
sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji 
wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

W kryterium można 
uzyskać 

maksymalnie 10 
punktów. Punkty 

liczone będą 
w następujący 

sposób: 
(Wart. Wsk.)/(max 

Wart. Wsk.)*10 

n/d 
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C.2.5 
Ilość budynków poddanych 
modernizacji energetycznej 

Ocenie podlega ile budynków objętych wnioskiem o dofinansowanie projektu zostanie 
poddanych modernizacji energetycznej. Punkty przyznawane są w następujący sposób: 
 
1 budynek                       1 pkt 
2 budynki                        2 pkt 
3 i więcej budynków     3 pkt 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze. zm.), jako 
budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 

 
1-3  

wg oceny  
n/d  

C.2.6 
Zgodność ze standardami 

kształtowania ładu przestrzennego w 
województwie 

Ocenie podlega czy projekt posiada pozytywną opinię wydaną przez Kujawsko-Pomorskie Biuro 
Planowania Przestrzennego i Regionalnego odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie 
kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim.

.
  

Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim 
stanowią załącznik do Regulaminu konkursu. 
W przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, weryfikacja 

projektu nastąpi na podstawie oświadczenia o planowaniu realizacji projektu zgodnie ze 

Standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-

pomorskim.  

Pozytywna opinia wydana przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego 
i Regionalnego wymagana będzie przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu. 

Nie – 0 pkt 
Tak – 7 pkt  

n/d 

C.2.7 
Lokalizacja projektu na obszarze 

chronionym 

Ocenie podlega czy projekt jest realizowany na obszarze chronionym w rozumieniu art. 6 ustawy 
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Przy czym 
projekt powinien być traktowany jako zlokalizowany na obszarze chronionym, gdy większy 
rzeczowo jego zakres, tj. większość budynków jest realizowana na tym obszarze. 

Nie – 0 pkt 
Tak – 4 pkt  

n/d  

C.2.8 Przeznaczenie budynku 

Ocenie podlega czy wszystkie budynki objęte projektem pełnią funkcje społeczne, tj. czy służą 
realizacji celów edukacyjnych lub realizacji usług społecznych lub opieki szpitalnej. 
Poprzez usługi społeczne należy rozumieć świadczone w interesie ogólnym usługi, zgodnie 
z definicją zawartą w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 maja 2015 r. w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (Rozdział 3, pkt 24). 

Nie – 0 pkt 
Tak – 3 pkt  

n/d  
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C.2.9 

Szczególne wymagania dla budynku 
wpisanego do rejestru zabytków lub 

podlegającego ochronie 
konserwatorskiej 

Ocenie podlega czy projekt realizuje szczególne wymagania w stosunku do wszystkich budynków 
objętych projektem wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie 
konserwatorskiej. 

Nie – 0 pkt 
Tak – 4 pkt 

n/d 

C.2.10 
Dodatkowe prace wynikające z audytu 

podnoszące standard techniczny 
budynku 

Ocenie podlega czy projekt obejmuje dodatkowe prace związane z podwyższeniem standardu 
wszystkich budynku budynków objętych projektem, np. jeżeli projekt przewiduje zastosowanie 
systemów zarządzania energią w budynku. 

Nie – 0 pkt 
Tak – 4 pkt 

n/d 

 
W sytuacji niewywiązania się Beneficjenta, w trakcie realizacji projektu/w okresie trwałości, z warunków wynikających z kryteriów wybory projektów,  
w ramach których zobowiązany był złożyć stosowne oświadczenia/deklaracje, Beneficjent zostanie wezwany do zwrotu otrzymanego dofinansowania. 


