UCHWAŁA NR 127/KM RPO-L2020/2019
KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 108/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r., w sprawie
przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych
i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.5
Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Na podstawie art. 110 ust. 2 lit. a), art. 125 ust. 3 lit a) rozporządzenia 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20
grudnia 2013 r.), art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1431) oraz Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata
2014-2020, uchwala się co następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały nr 108/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r w sprawie
przyjęcia Kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.2
Efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, otrzymuje
brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO-L2020.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....………………………………………
Przewodniczący Komitetu Monitorującego RPO-L2020

Załącznik
do Uchwały nr 127/KM RPO–L2020/2019
Komitetu Monitorującego RPO-L2020
z dnia 10.04.2019 r.

KRYTERIA FORMALNE
Kryteria formalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowej 3 RPO-L2020 – Działanie 3.2 Efektywność energetyczna
Podziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
Nazwa kryterium oceny

Definicja kryterium
W ramach kryterium ocenie podlega:
1) Czy Wnioskodawca i Partner (jeśli dotyczy) należy do jednej z niżej wymienionych
kategorii podmiotów:

Opis znaczenia kryterium

a) Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia
i porozumienia.
Ocena w oparciu o informacji widniejących w internetowej bazie REGON prowadzonej
przez Główny Urząd Statystyczny.
Kwalifikowalność
Wnioskodawcy oraz Partnerów
projektu

2) Czy Wnioskodawca i Partner (jeśli dotyczy) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o
dofinansowanie na podstawie:
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ?
b) art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary?

tak/nie
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu bez możliwości
poprawy

3) Czy na Podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za
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niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 Traktatu?
Ocena Wnioskodawcy – na podstawie Deklaracji zawartej w formularzu wniosku
o dofinansowanie (dotyczy pytań 1 – 3).

Kwalifikowalność kosztów
projektu

4) Czy beneficjent/partner złożył projekt/jest partnerem w tylko jednym projekcie w
ramach konkursu?
W ramach kryterium ocenie podlega:
 Czy wydatki ujęte w projekcie są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych i
niekwalifikowalnych w ramach danego konkursu (będącym załącznikiem do
Regulaminu konkursu)?
Spełnienie kryterium musi być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do
zakończenia finansowej realizacji projektu.
W ramach kryterium ocenie podlega:
1) Czy projekt został złożony w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania

tak/nie
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu istnieje
możliwość poprawy

pisma1?

Kwalifikowalność projektu

2) Czy projekt jest realizowany na obszarze województwa lubuskiego?
Spełnienie warunku musi być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie
do końca okresu trwałości projektu.
3) Czy projekt nie został fizycznie (rzeczowo) ukończony lub w pełni zrealizowany przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, zgodnie z art.
65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,
niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez
Wnioskodawcę?

tak/nie/nie dotyczy
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu bez możliwości
poprawy

4) Harmonogram realizacji projektu:

W ramach kryterium ocenie podlega, czy wydatki przedstawione we wniosku
o dofinansowanie zostały poniesione lub są planowane do poniesienia zgodne
z przedstawionymi poniżej warunkami:
a) czy termin poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowalnego w projekcie
nie jest wcześniejszy niż dzień 1 stycznia 2014 r.2

tak/nie
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu – istnieje
możliwość poprawy

Dotyczy projektów, w których stwierdzono braki/błędy formalne. Termin może zostać wydłużony do 21 dni kalendarzowych, zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata
2014-2020.
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b) czy termin poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w projekcie nie
jest późniejszy niż dzień 31 grudnia 2023 r.?
c) czy termin zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu nie
przekracza terminów określonych w Regulaminie konkursu ? (jeśli dotyczy).
Spełnienie warunku b) i c) musi być utrzymane od złożenia wniosku o
dofinansowanie do końca okresu realizacji projektu.
Odstępstwo od warunku c) na etapie realizacji projektu jest możliwe przy czym
każda zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez
IZ RPO.
5) Budżet realizacji projektu:
a) Czy poziom dofinansowania wydatków w projekcie nie przekracza 50%
całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu?
b) Czy Wnioskodawca zapewnił wkład własny na pokrycie wydatków nieobjętych
dofinansowaniem?
c) Czy udział odbiorcy końcowego w kosztach kwalifikowanych (z wyłączeniem
promocji i kosztów związanych z przygotowaniem projektu ) nie przekracza 20 %
d) Czy wartość wnioskowanego dofinansowania nie przekracza 1 000 000,00 PLN
dla gmin do 100.000 mieszkańców
e) Czy wartość wnioskowanego dofinansowania nie przekracza 2 000 000,00 PLN
dla gmin powyżej 100.000 mieszkańców
Spełnienie warunku musi być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca
finansowej realizacji projektu

W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków tj. przed dniem 1 stycznia 2014 r. do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie
poniesione od tej daty. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego (dotyczy projektów nieobjętych pomocą publiczną).
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną termin poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowalnego w projekcie może nastąpić po dniu złożenia wniosku w odpowiedzi na konkurs,
z wyłączeniem prac przygotowawczych, które mogły się rozpocząć 1 stycznia 2014 r.
2
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Wskaźniki realizacji celów
projektu

W ramach kryterium ocenie podlega:
a) Czy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wybrał wszystkie
obligatoryjne wskaźniki i określił ich wartości docelowe zgodnie z
Regulaminem ogłoszonego konkursu:
 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)
(tony równoważnika CO2),
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI
31)
b) Czy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wybrał i określił wartość
docelową przynajmniej jednego wskaźnika dotyczącego miejsc pracy z
podziałem na kobiety i mężczyzn*:
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) (EPC),
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety
(EPC),
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni
(EPC),
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) (EPC);
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) – kobiety (EPC),
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) – mężczyźni (EPC),
 Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC);
 Liczba utrzymanych miejsc pracy – kobiety (EPC),
 Liczba utrzymanych miejsc pracy – mężczyźni (EPC),
 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC)
 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy - kobiety
(EPC),
 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy - mężczyźni
(EPC).
*W przypadku, gdy w wyniku realizacji projektu nie przewiduje się wzrostu
zatrudnienia/utrzymania miejsc pracy/utworzenia nowych miejsc pracy

tak/nie
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu – istnieje
możliwość poprawy
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Wnioskodawca powinien wpisać wartość docelową wybranego wskaźnika „0” i
jednocześnie nie wybierać wskaźników dotyczących podziału na kobiety i
mężczyzn.
W ramach kryterium ocenie podlega:
 Czy dla obszaru, na którym realizowany jest/realizowany będzie projekt, został
opracowany PGN?
Czy PGN posiada pozytywną opinię NFOŚiGW (dotyczy PGN przygotowanych
w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013; przez pozytywną opinię NFOŚiGW
należy rozumieć uzyskanie potwierdzenia, że opracowany przez beneficjenta
Posiadanie Planu Gospodarki
dokument spełnia wszystkie wymagania konkursu i uzyskał podczas weryfikacji
Niskoemisyjnej
ocenę pozytywną)?/Czy PGN posiada pozytywną opinię doradcy
energetycznego WFOŚiGW w Zielonej Górze (dotyczy PGN przygotowanych
poza konkursem nr 2/POIiŚ/9.3/2013; przez pozytywną opinię doradcy
energetycznego należy rozumieć dokument wydany przez WFOŚiGW w Zielonej
Górze, który potwierdza, że opracowany przez beneficjenta dokument spełnia
wszystkie wymagania i uzyskał podczas weryfikacji ocenę pozytywną)?

tak/nie
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu bez
możliwości poprawy
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KRYTERIA MERYTORYCZNE
dla OP 3 Działania 3.2 Efektywność energetyczna Podziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w
budynkach mieszkalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

KRYTERIA HORYZONTALNE
Kryteria horyzontalne mające zastosowanie dla
Osi Priorytetowej 3 - Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Podziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł
ciepła w budynkach mieszkalnych
KRYTERIA HORYZONTALNE DOPUSZCZAJĄCE
OCENA: TAK/NIE
odpowiedź „NIE” oznacza odrzucenie projektu
Nazwa kryterium oceny
Zgodność projektu z celem Działania

Zgodność projektu z dokumentami
strategicznymi

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

W ramach kryterium ocenie podlega czy celem realizacji projektu jest
zwiększona efektywność energetyczna poprzez wymiana źródeł ciepła w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (dopuszcza się wymianę źródeł
ciepła w budynkach jednorodzinnych które będą stanowić do 15 % kosztów
kwalifikowanych przewidzianych na wymianę źródeł ciepła w projekcie)?
W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt jest zgodny z następującymi
dokumentami strategicznymi:
 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020*,
 Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020*.
 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
Operacyjnego – Lubuskie 2020*,

Regionalnego

Programu

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy
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 uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa lubuskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw*
Czy projekt wpisuje się w konkretny cel operacyjny oraz w podstawowe
działania rekomendowane do priorytetowej realizacji/kierunki interwencji celu
operacyjnego określone w ww. dokumentach?
*Dokument aktualny na dzień ogłoszenia konkursu.
Projekt musi wykazywać pozytywny wpływ w zakresie zgodności projektu z
zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności
produktu projektu.

Zgodność projektu z zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn

O neutralności projektu można mówić jedynie wtedy, gdy w ramach projektu
Wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie (w rozdziale II.3.8. Polityki
horyzontalne Studium Wykonalności), dlaczego dany projekt nie jest w stanie
zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady.
Wpływ projektu na zasady horyzontalne UE weryfikowany będzie zgodnie
z art. 7 rozporządzenia 1303/2013 oraz „Wytycznymi 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”.

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy

Projekt musi wykazywać pozytywny wpływ w zakresie zgodności projektu z
zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami polityki horyzontalnej.
Zgodność projektu z zasadą równości
szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami

W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura została
zaprojektowana/zostanie zbudowana/zmodernizowana zgodnie z zasadą
projektowania uniwersalnego.
Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności
produktu projektu.

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy
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O neutralności można mówić wtedy, kiedy w ramach projektu Wnioskodawca
wskaże szczegółowe uzasadnienie (w rozdziale II.3.8. Polityki horyzontalne
Studium Wykonalności), dlaczego dany produkt nie jest w stanie zrealizować
jakichkolwiek
działań
w
zakresie
spełnienia
ww.
zasady.
Stwierdzenie neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami związane jest uzasadnionym brakiem bezpośrednich
użytkowników produktu w ramach projektu.
Wpływ projektu na zasady horyzontalne UE weryfikowany będzie zgodnie
z art. 7 rozporządzenia 1303/2013 oraz „Wytycznymi 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”.
Stosowanie zasad określonych w ww. Wytycznych w odniesieniu
do tych elementów projektu, w których zasada ta ma zastosowanie
np. jeżeli w ramach projektu utworzona zostanie strona internetowa
czy też zasoby cyfrowe, muszą one spełniać standard WCAG 2.0
na poziomie AA (Wytyczne, podrozdział 5.2, pkt. 1), oznacza, że projekt ten
ma pozytywny wpływ na zasady horyzontalne.

Adekwatność wskaźników do zakresu
rzeczowego projektu

W ramach kryterium ocenie podlegają wybrane w projekcie wskaźniki
realizacji projektu. Ocenie podlega możliwość ich osiągnięcia oraz
trafność/realność wskazanych wartości docelowych wskaźników wybranych
przez Wnioskodawcę spośród listy wskaźników dla Działania 3.2,
wymienionych w załączniku nr 2 - Tabela wskaźników rezultatu
bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań do SzOOP
obowiązującego na dzień ogłoszenia konkursu.
Ocena w odniesieniu do wartości przedstawionych na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie – zmiany wartości docelowej wskaźników w trakcie
realizacji projektu, np. wynikające z realizacji projektu w zmienionym zakresie,
zmian sytuacji rynkowej itp. nie wpływają na spełnienie kryterium, o ile
w innym kryterium nie podlegała ocenie wartość docelowa wskaźnika. Każdy

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy

przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Decyzję każdorazowo
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podejmuje IZ w oparciu o przedkładane przez Wnioskodawcę
wyjaśnienia.

Potencjał inwestycyjny, kadrowy,
organizacyjny i prawny Wnioskodawcy

W ramach kryterium ocenie podlega:
 czy potencjał inwestycyjny Wnioskodawcy jest wystarczający do
zrealizowania projektu ?
 czy przewidziano problemy w zarządzaniu, które mogą doprowadzić
do niezrealizowania przedsięwzięcia, czy podano potencjalne
sposoby ich rozwiązania?
 czy Wnioskodawca oszacował ryzyko towarzyszące projektowi
i potrafi je zminimalizować oraz podjąć działania zaradcze?

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy

Trwałość projektu

W ramach kryterium ocenie podlega, czy Wnioskodawca nie planuje w
okresie 3/5 lat od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, zmian
skutkujących spełnieniem przesłanek określonych w art. 71 Rozporządzenia
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. Czy Wnioskodawca zapewni
trwałość instytucjonalną, techniczną i finansową inwestycji po zakończeniu jej
realizacji?

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy

Niezbędność planowanych wydatków

W ramach kryterium ocenie podlega zasadność poniesienia konkretnych
wydatków, należy wskazać czy wydatki zostały odpowiednio dobrane do
projektu, są niezbędne do jego realizacji i osiągania założonych celów.

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy

KRYTERIA HORYZONTALNE OGÓLNE
OCENA: PUNKTOWA
Nazwa kryterium oceny

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium
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W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt, realizuje wskaźniki
programowe (ich wartości są większe od zera),tj.

Realizacja wskaźników programowych

Korzyści społeczno – ekonomiczne
wynikające z realizacji projektu – aspekt
zatrudnieniowy

 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) (Tony
równoważnika CO2).
 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI 31)
Ocena w odniesieniu do wartości przedstawionych na etapie złożenia wniosku
o dofinansowanie – zmiany wartości docelowej wskaźników w trakcie
realizacji projektu, np. wynikające z realizacji projektu w zmienionym zakresie,
zmian sytuacji rynkowej itp. nie wpływają na spełnienie kryterium – pod
warunkiem, że nie spowoduje to zmiany wartości przyznanych punktów
w kryterium.
W ramach kryterium ocenie podlega prozatrudnieniowy aspekt
przedsięwzięcia, tj. czy będzie on miał wpływ na powstanie nowych miejsc
pracy.
Należy odzwierciedlić w co najmniej jednym ze wskaźników projektu:
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8)
(EPC);
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach –
kobiety (EPC),
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach –
mężczyźni (EPC),
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) (EPC),
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) – kobiety (EPC),

0/2//4
0 pkt – projekt nie realizuje wskaźników
włączonych do ram wykonania ani innych
wskaźników programowych
2 pkt – projekt realizuje co najmniej jeden
wskaźnik programowy
4 pkt – projekt realizuje dwa wskaźniki
programowe
0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia projektu
Kryterium podlega ocenie bez
możliwości poprawy

0/1
0 pkt – projekt nie wpływa na powstanie
nowych miejsc pracy
1 pkt – projekt wpływa na powstanie
nowych miejsc pracy
0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia projektu
Kryterium podlega ocenie bez
możliwości poprawy

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż

przedsiębiorstwa) – mężczyźni (EPC),
 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC),
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 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy kobiety (EPC),
 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy mężczyźni (EPC).
Spełnienie kryterium musi być utrzymane od
o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu.
Suma punktów

złożenia

wniosku
5

KRYTERIA SPECYFICZNE
dla Działania 3.2 „Efektywność energetyczna”
Podziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020
KRYTERIA SPECYFICZNE DOPUSZCZAJĄCE
OCENA: TAK/NIE
Kryteria specyficzne mają na celu zbadanie, w jakim stopniu projekt wpływa i realizuje istotne kwestie w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna Podziałanie 3.2.5
Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych RPO-L2020. Kryteria specyficzne dopuszczające mają charakter bezwzględny – ich
niespełnienie oznacza odrzucenie projektu.

3

Nazwa kryterium oceny

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Zgodność projektu
z obowiązującym Planem
Gospodarki Niskoemisyjnej

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z Planem Gospodarki
Niskoemisyjnej3 dla danego obszaru?
Weryfikacji podlegać będzie czy realizowany/zaplanowany do realizacji projekt wpisuje się
w kierunki działań niskoemisyjnych oraz zakres inwestycji niezbędnych do realizowania
na danym obszarze i/lub został zidentyfikowany w planie gospodarki niskoemisyjnej.

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie projektu
bez możliwości poprawy

Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej jest warunkiem otrzymania wsparcia na działania w zakresie termomodernizacji budynków lub na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
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Test pomocy publicznej

Ocenie podlega czy wnioskodawca prawidłowo przeprowadził test pomocy publicznej
potwierdzający brak pomocy publicznej w projekcie na tzw. pierwszym poziomie.

tak/nie
Niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie projektu
bez możliwości poprawy

Poziom redukcji CO2

W ramach kryterium ocenie podlega czy poprzez realizację inwestycji zakłada się
zwiększenie poziom redukcji CO2 w odniesieniu do istniejącej instalacji (w przypadku
zmiany spalanego paliwa redukcja CO2 musi wynosić co najmniej 30%).

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie projektu
bez możliwości poprawy

Efektywność energetyczna
urządzenia grzewczego

W ramach kryterium ocenie podlega czy wymieniane urządzenie grzewcze charakteryzuje
się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem efektywności energetycznej
i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do
Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. ustanawiającej ogólne zasady
ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
Ponadto będzie oceniane czy kotły będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie
dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów
umożliwiających jego zamontowanie.
* Nie dotyczy źródeł ciepła innych niż na biomasę.

tak/nie/nie dotyczy*
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie projektu
bez możliwości poprawy

Rodzaj paliwa

Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, które zakładają wymianę urządzeń grzewczych
opartych na paliwie stałym klasa 3 lub niższej według normy PN-EN 303-5-2012.

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie projektu
bez możliwości poprawy

Dostęp do lokalnej sieci
ciepłowniczej

W ramach kryterium ocenie podlega czy beneficjent założył, że dla beneficjentów
końcowych nie zachodzi możliwość podłączenia obiektu do lokalnej sieci ciepłowniczej. W
przypadku, gdy taka możliwość zachodzi, należy potwierdzić, że podłączenie do sieci
ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie projektu
bez możliwości poprawy

Rodzaj paliwa

Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, które zakładają instalację urządzeń grzewczych
zasilanych paliwem innym niż węglowe.

Tak/nie
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie projektu
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bez możliwości poprawy
KRYTERIA SPECYFICZNE PUNKTOWE
Kryteria specyficzne punktowe mają zróżnicowaną maksymalną ilość możliwych do uzyskania punktów, w zależności od poziomu istotności danego problemu. Preferowane
będą projekty, które w jak największym stopniu spełniają wszystkie kryteria specyficzne określone dla danego typu projektu. IZ RPO L2020 dopuszcza sytuację, kiedy projekt
otrzyma punktacje „0” w ramach poszczególnych kryteriów specyficznych punktowych, ale nie skutkuje to odrzuceniem projektu. Ocena na podstawie tych kryteriów polega
na przyznawaniu punktów projektowi w zależności od stopnia spełnienia kryterium.
Nazwa kryterium oceny

Projekt jest realizowany na
terenie ośrodków
subregionalnych, lokalnych lub
na obszarach wiejskich

Zgodność z programem
rewitalizacji

4

Definicja kryterium

Celem kryterium jest premiowanie projektów wskazanych do realizacji na terenach
ośrodków subregionalnych, lokalnych lub na obszarach wiejskich4 (zgodnie z zapisami
RPO-L2020 w zakresie terytorialnego wymiaru wsparcia i wskazaniem kluczowych
obszarów strategicznej interwencji).

Celem kryterium jest premiowanie projektów, które stanowią (przynamniej częściowo)
element spójnej koncepcji inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej rewitalizacji
obszaru wyznaczonego w przyjętym programie rewitalizacji, który posiada pozytywną
opinię IZ RPO-L2020.

Opis znaczenia kryterium
0/1 punktów
0 pkt. – projekt nie jest realizowany na
terenie ośrodków subregionalnych,
lokalnych lub na obszarach wiejskich
1 pkt. – projekt jest realizowany na
terenie ośrodków subregionalnych,
lokalnych lub na obszarach wiejskich
0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia projektu
Kryterium podlega ocenie bez
możliwości poprawy
0/1 punktów
0 pkt. – projekt nie jest realizowany na
terenie objętym rewitalizacją i nie jest
wpisany w przyjęty gminny program
rewitalizacji
1 pkt. – projekt jest realizowany na
terenie objętym rewitalizacją i jest
wpisany w przyjęty gminny program
rewitalizacji
0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia projektu

Obszary wiejskie teren położony poza granicami administracyjnymi miast.

13

Kryterium podlega ocenie bez
możliwości poprawy

Stan Powietrza

Celem kryterium jest premiowanie projektów, które realizowane są na obszarach
przekroczeń poziomów dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i docelowego
benzo(a)pirenu w oparciu o aktualne na dzień ogłoszenia konkursu Programy ochrony
powietrza (uchwalone na podstawie art. 91 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska )

0/10/20 punktów
0 pkt. – Projekt nie jest realizowany na
obszarach przekroczeń poziomów
dopuszczalnego pyłu zawieszonego
PM10 i docelowego benzo(a)pirenu
10 pkt. – Projekt jest realizowany na
obszarach przekroczeń poziomów
dopuszczalnego pyłu zawieszonego
PM10
10 pkt. – Projekt jest realizowany na
obszarach przekroczeń poziomów
docelowego benzo(a)pirenu
Punkty podlegają sumowaniu
0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia projektu
Kryterium podlega ocenie bez
możliwości poprawy

Ubóstwo energetyczne

W ramach kryterium premiowane będą projekty, w których uwzględniono jedno z kryteriów
dotyczące ubóstwa energetycznego jako kryterium wyboru grantobiorców.

0/5 punktów
0 pkt. – wnioskodawca nie uwzględnił
kryterium dotyczącego ubóstwa
energetycznego jak kryterium wyboru
grantobiorców
5 pkt. – wnioskodawca uwzględnił
kryterium dotyczące ubóstwa
energetycznego jako kryterium wyboru
grantobiorców
0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia projektu
Kryterium podlega ocenie bez

14

możliwości poprawy

Wielkość projektu

Celem kryterium jest premiowanie projektów zakładających jak największą ilość
wymienianych źródeł ciepła.

0/2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 pkt.
0 pkt. – dla projektów zakładających
wymianę sposobu ogrzewania w mniej
niż 10 lokalach
2 pkt – dla projektów zakładających
wymianę sposobu ogrzewania w 10 do
20 lokalach
4 pkt - dla projektów zakładających
wymianę sposobu ogrzewania w 21 do
30 lokalach
6 pkt - dla projektów zakładających
wymianę sposobu ogrzewania w 31 do
40 lokalach
8 pkt - dla projektów zakładających
wymianę sposobu ogrzewania w 41 do
50 lokalach
10 pkt - dla projektów zakładających
wymianę sposobu ogrzewania w 51 do
60 lokalach
12 pkt - dla projektów zakładających
wymianę sposobu ogrzewania w 61 do
70 lokalach
14 pkt - dla projektów zakładających
wymianę sposobu ogrzewania w 71 do
80 lokalach
16 pkt - dla projektów zakładających
wymianę sposobu ogrzewania w 81 do
90 lokalach
18 pkt - dla projektów zakładających
wymianę sposobu ogrzewania w od 91
do 100 lokalach
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Ocenie podlega czy wydatki w projekcie zostały zaplanowane w sposób racjonalny, tj. nie
są zawyżone(przeszacowane) w stosunku do cen i stawek rynkowych.

Przeszacowanie wydatków

20 pkt - dla projektów zakładających
wymianę sposobu ogrzewania w więcej
niż 100 lokalach
0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia projektu
Kryterium podlega ocenie bez
możliwości poprawy
0/4 pkt.
0 pkt. – co najmniej 1 wydatek został
przeszacowany
4 pkt. – żaden z wydatków nie został
przeszacowany
0 punktów w kryterium nie oznacza
odrzucenia projektu
Kryterium podlega ocenie bez
możliwości poprawy

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach kryteriów specyficznych dla Podziałania 3.2.5 projektów wynosi 51 pkt.
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