
Komunikat dotyczący zmiany ogłoszenia i Regulaminu konkursu 
w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja 
energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki 
terytorialnej (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16). 

Informujemy, że Komitet Monitorujący uchwałą nr 65/2016 z dnia 28.07.2016r. przyjął 
zmienione kryteria wyboru projektów do Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – 
w ramach polityki terytorialnej.  
W związku z tym Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uchwałą nr 31/1256/16 z dnia 
17.08.2016 r. dokonała zmiany ogłoszenia, Regulaminu konkursu, Listy załączników oraz 
załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu – Kryteriów wyboru projektów.  
Jednocześnie w celu ułatwienia wnioskodawcom wypełniania załączników do wniosku  
o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany załącznika nr 3 do Regulaminu 
konkursu - Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz  
z załącznikami. 
Zmienione dokumenty zostały zamieszczone pod ogłoszeniem o konkursie. 
 
Poniżej przedstawiamy zmiany, które zostały wprowadzone w kryteriach wyboru projektów: 
 

zapisy przed zmianą kryteriów zapisy po zmianie kryteriów 
B.1 Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez 
uprawnionego wnioskodawcę tj.: 
- jednostkę samorządu terytorialnego, samorządową jednostkę 
organizacyjną, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu 
terytorialnego; 
- inną jednostkę sektora finansów publicznych; 
- przedsiębiorstwo komunalne; 
- organizację pozarządową; 
- kościół lub związek wyznaniowy lub osobę prawną kościoła lub 
związku wyznaniowego; 
- podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych1,  
- partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym 
w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz treść   załączników. 

B.1 Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez 
uprawnionego wnioskodawcę tj.: 
- jednostkę samorządu terytorialnego, samorządową jednostkę 
organizacyjną, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu 
terytorialnego; 
- inną jednostkę sektora finansów publicznych; 
- przedsiębiorstwo komunalne; 
- organizację pozarządową; 
- kościół lub związek wyznaniowy lub osobę prawną kościoła lub 
związku wyznaniowego; 
- podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych2,  
- partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w 
przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz  załączniki. 

                                                 
1 z wyłączeniem szpitali, których dotyczy wymóg objęcia mapą potrzeb zdrowotnych. 
2 z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych (zwanej 
dalej mapą). Odstępstwo od obowiązku stosowania map jest dopuszczalne wyłącznie do momentu publikacji map oraz o ile projekt:  
- obejmuje poziom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i dotyczy opieki koordynowanej 
(rozumianej zgodnie z definicją opieki koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla 
ochrony zdrowia na lata 2014-2020),  
- obejmuje podmioty opieki długoterminowej, geriatrycznej, hospicyjnej oraz paliatywnej, o ile nie dotyczy wsparcia na rzecz szpitali oraz o 
ile przyczynia się do rozwoju form opieki zdeinstytucjonalizowanej.  
Po publikacji map potrzeb zdrowotnych warunkiem wsparcia projektów dot. budynków w których zlokalizowany jest POZ lub AOS, jest 
zasadność funkcjonowania poziomu POZ lub AOS w publicznym systemie ochrony zdrowia wynikająca z tych map. 



B.3 Ocenie podlega 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 2013 r. poz. 885 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. 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1212). 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia 
wnioskodawcy stanowiącego integralną część   wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

B.3 Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy): 

Ocenie podlega 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 2013 r. poz. 885 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 2015 r. poz. 1212), 

-  przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020 (Dz. U. 2016, poz. 217). 

Wykluczenia przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu): 
Projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub 
powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 
71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia 
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z 
art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 
Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację przedmiotu projektu 
lub kodu PKD/EKD pod kątem czy działalność, której dotyczy 
projekt może być wspierana w ramach działania. Kryterium 
weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz  
załączniki. 

B.4 Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium 
województwa kujawsko-pomorskiego (art. 70 Rozporządzenia 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 3 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść   wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

B.4 Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium 
województwa kujawsko-pomorskiego (art. 70 Rozporządzenia 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 4 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu. 

                                                 
3 Rozporządzenie 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 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. U. UE L 2013, nr 347, s.320 ze zm.). 
4 Rozporządzenie 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. U. UE L 347 z 20.12.2013, s.320 i nast.). 



B.10 Ocenie podlega czy projekt dotyczy przedsięwzięcia z 
zakresu głębokiej i kompleksowej5 modernizacji energetycznej 
budynków publicznych6, w tym m.in.:7 
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 mikrokogeneracji8 lub mikrotrigeneracji9 na 
potrzeby własne,  
d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych 
energetycznie budynkach,  
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść  wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

B.10 Ocenie podlega czy projekt dotyczy przedsięwzięcia z zakresu 
głębokiej i kompleksowej10 modernizacji energetycznej budynków 
publicznych11, w tym m.in.:12 
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 mikrokogeneracji13 lub mikrotrigeneracji14 na potrzeby 
własne,  
d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych 
energetycznie budynkach,  
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść  wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

B.12 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) 

 

B.12 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 zabytkowych16 ocenie 

                                                 
5 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%. 
6 Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, 
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej (wyłącznie w zakresie obiektów, których nie dotyczy wymóg objęcia 
mapą potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, 
internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.  
7 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. 
8 Mikrokogeneracja – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie 
urządzeń małych i średnich mocy. 
9 Mikrotrigeneracja – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji. 
10 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%. 
11 Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 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.  
12 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. 
13 Mikrokogeneracja – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie 
urządzeń małych i średnich mocy. 
14 Mikrotrigeneracja – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji. 



W przypadku działań dotyczących obiektów zabytkowych15 
ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy stanowi nie 
mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu przy 
zwiększeniu efektywności energetycznej o minimum 25%. 
 
Budżet w ramach projektu konstruowany jest indywidualnie dla 
każdego z budynków objętych projektem. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

podlega, czy wkład własny wnioskodawcy, 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) 
 
Budżet w ramach projektu konstruowany jest indywidualnie dla 
każdego z budynków objętych projektem. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

B.13 Ocenie podlega czy wartość dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie budynku17 poddanego 
modernizacji energetycznej w ramach projektu wynosi nie więcej 
niż 1 mln PLN. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Usunięto kryterium 

B.14 Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 
Na podstawie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  dnia 17 grudnia 2013 
r.18 projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli 
zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone 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. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia 
wnioskodawcy stanowiącego integralną część wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte w 
dokumentacji projektowej. 

B.13 Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 
Na podstawie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  dnia 17 grudnia 2013 r.19 
projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone 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. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia 
wnioskodawcy stanowiącego integralną część wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte w 
dokumentacji projektowej. 

B.17 Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie 
spełniają warunki kwalifikowalności,  
tj. 
- czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków 
(tj. między dniem  
1 stycznia 2014 r. a dniem 31 października 2018 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?  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść formularza wniosku o 
dofinansowanie i treść załączników. 

B.16 Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają 
warunki kwalifikowalności,  
tj. 
- czy zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków 
(tj. między dniem  
1 stycznia 2014 r. a dniem 31 października 2018 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?  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść formularza wniosku o 
dofinansowanie i treść załączników. 

                                                                                                                                                         
16 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 (tj. Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.). 
15 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 (tj. Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.). 
17 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 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. 
18 patrz przypis 2 
19 Patrz przypis 2. 



B.19 Ocenie podlega zgodność projektu z politykami 
horyzontalnymi, w tym:  
1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami.  
3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.  
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt 
musi 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.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

B.18 Ocenie podlega zgodność projektu z politykami 
horyzontalnymi, w tym:  
1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 
2. 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. 

3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.  
 

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi 
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 
poprawne20. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu oraz załączniki. 

B.21 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. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Studium 
wykonalności. 

B.20 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 
podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane lub rozwój 
sieci ciepłowniczej na danym obszarze został zaplanowany po 
okresie realizacji Programu (czyli po 2023 r.).  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
zaświadczenia/oświadczenia odpowiedniego organu. 

Brak kryterium  C.1.2 Ocenie podlega czy: 
- w przypadku inwestycji przeprowadzanych na obiektach 
szpitalnych projekt jest zgodny z właściwą mapą potrzeb 
zdrowotnych, przy czym gdy w budynku nie jest prowadzona 
działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego należy 
zaznaczyć opcję nie dotyczy; 
- w przypadku inwestycji przeprowadzanych na obiektach AOS i 
POZ działalność lecznicza świadczona w budynku będącym 
przedmiotem projektu posiada uzasadnienie z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych w regionie, przy czym jeżeli w budynku nie 
jest prowadzona działalność lecznicza w zakresie POZ lub AOS  
należy zaznaczyć opcję nie dotyczy. 
 
Gdy w budynku wykonywana jest zarówno działalność lecznicza, 
jaki w zakresie AOS lub POZ, oba powyższe składowe kryterium  
dostępu muszą być spełnione. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu. 

C.1.3 Ocenie podlega czy projekt realizuje cele określone w 
strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) lub 
strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG). 
W zakresie kryterium należy ocenić czy: 
- projekt realizowany jest na obszarze, dla którego została 
przygotowana pozytywnie zaopiniowana przez IZ RPO Strategia 
OSI/ORSG; 
- projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną, w tym 
analizą wyzwań i problemów Strategii OSI/ORSG; 
- projekt wykazuje powiązanie z celami wskazanymi w Strategii 
OSI/ORSG poprzez realizację wskaźników. 

C.1.4 Ocenie podlega czy projekt realizuje cele określone w 
strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) lub 
strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG). W 
zakresie kryterium należy ocenić czy: 
- projekt realizowany jest na obszarze, dla którego została 
przygotowana pozytywnie zaopiniowana przez IZ RPO Strategia 
OSI/ORSG; 
- projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną, w tym 
analizą wyzwań i problemów Strategii OSI/ORSG; 
- projekt wykazuje powiązanie z celami wskazanymi w Strategii 
OSI/ORSG poprzez realizację wskaźników. 
 - projekt wynika ze Strategii OSI/ORSG, która posiada pozytywną 

                                                 
20 Uwaga: 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). 



Opinię IZ RPO WK-P. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu i załączników. 

C.1.7 Ocenie podlega czy działania zaplanowane w ramach 
projektu wynikają z przeprowadzonego audytu energetycznego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny 
sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu 
ekologicznego  oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM 10. 

C.1.8 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.) 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny 
sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego  
oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

C.1.8 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%. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny 
sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu  
ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM 10 . 

C.1.9 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. 

C.1.10 Minimalne wymagania dotyczące źródeł ciepła opalanych 
biomasą. Ocenie podlega czy w przypadku projektów 
polegających na instalacji kotłów opalanych biomasą21 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”. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny 
sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu 
ekologicznego  oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM 10. 

C.1.11 Minimalne wymagania dotyczące źródeł ciepła opalanych 
biomasą22 
Ocenie podlega czy w przypadku projektów polegających na 
instalacji kotłów opalanych biomasą23 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. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny 
sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego  
oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10. 

C.1.11 Ocenie podlega czy wspierane urządzenie do ogrzewania 
paliwami gazowymi 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. 

C.1.12 Ocenie podlega czy wspierane urządzenia do ogrzewania 
paliwami płynnymi charakteryzują się obowiązującym 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. 

                                                 
21 Z konkursu są wykluczone inne paliwa stałe niż biomasa 
22 Kotły będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego 
zamontowanie. 
23 Z konkursu są wykluczone inne paliwa stałe niż biomasa. 



Brak kryterium C.1.13 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 wcześniej ocieplonym 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 65 kWh/(m2/rok) dla budynków użyteczności 
publicznej oraz 390 kWh/(m2/rok) dla budynków opieki 
zdrowotnej lub 

c) w budynkach zabytkowych muszą być jednocześnie 
wykonane prace polegające m.in. na termomodernizacji 
dachów/stropodachów lub modernizacji instalacji wentylacji 
lub zastosowanie odzysku ciepła., o ile uzyskają zgodę 
konserwatora zabytków. 

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

C.2.2 Ocenie podlega czy projekt przyczynia się do zwiększenia 
efektywności energetycznej rozumianej jako redukcja zużycia 
energii [%]. Punktacja jest przydzielana w następujący sposób: 
 
poniżej 25%  
od 25% do 35%  
powyżej 35% do 50% 
powyżej 50% do 60% 
powyżej 60% 
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 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. 

C.2.2 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. 

C.2.5 Ocenie podlega ile budynków objętych wnioskiem o 
dofinansowanie projektu zostanie poddanych modernizacji 
energetycznej. Punkty przyznawane są w następujący sposób: 
 
1 budynek24  
2 budynki 
3 i więcej budynków 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

C.2.5 Ocenie podlega ile budynków25  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 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

C.2.7 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.). 
 

C.2.7 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 

                                                 
24 Patrz przypis 9. 
25 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 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. 



Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

chronionym, gdy większy rzeczowo jego zakres, tj. większość 
budynków jest realizowana na tym obszarze. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

C.2.8 Ocenie podlega czy wszystkie budynki objęte projektem 
pełnią funkcje społeczne, tj. czy służą realizacji celów 
edukacyjnych lub realizacji usług społecznych26.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu i treść  załączników. 

C.2.8 Ocenie podlega czy wszystkie budynki objęte projektem 
pełnią funkcje społeczne, tj. czy służą realizacji celów 
edukacyjnych lub realizacji usług społecznych27 lub opieki 
szpitalnej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu i treść  załączników. 

C.2.9 Ocenie podlega czy projekt realizuje szczególne 
wymagania w stosunku do budynku wpisanego do rejestru 
zabytków lub podlegającego ochronie konserwatorskiej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu i treść  załączników. 

C.2.9 Ocenie podlega czy projekt realizuje szczególne wymagania 
w stosunku do wszystkich budynków objętych projektem 
wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie 
konserwatorskiej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu i treść  załączników. 

C.2.10 Ocenie podlega czy projekt obejmuje dodatkowe prace 
związane z podwyższeniem standardu budynku, np. jeżeli projekt 
przewiduje zastosowanie systemów zarządzania energią w 
budynku. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu i treść  załączników. 

C.2.10 Ocenie podlega czy projekt obejmuje dodatkowe prace 
związane z podwyższeniem standardu wszystkich budynków 
objętych projektem, np. jeżeli projekt przewiduje zastosowanie 
systemów zarządzania energią w budynku. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu i treść  załączników. 

B. Kryteria merytoryczne - ogólne B. Kryteria merytoryczne - ogólne28 

Wykaz pojedynczych zmian w kryteriach wyboru projektów: 
B.2 Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia 
wnioskodawcy stanowiącego integralną część  wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

B.2 Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie 
wnioskodawcy stanowiącego integralną część wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

B.7 Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników nr 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 do wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.7 Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników nr 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 oraz dostarczoną właściwą ekspertyzę 
przyrodniczą do wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
Ponadto zmianie uległy numery poszczególnych kryteriów wyboru projektu. 
 
W związku ze zmianą kryteriów wyboru projektów dokonano stosownych korekt  
w ogłoszeniu o konkursie, Regulaminie konkursu, w Liście załączników do wniosku o 
dofinansowanie oraz w kartach oceny dla ogłoszonego konkursu. Instytucja Zarządzająca 
zwraca uwagę na zmiany w podrozdziale 5.1. Regulaminu konkursu: Odniesienie 
Wnioskodawcy do wybranych kryteriów wyboru projektów. 
 
Jednocześnie w celu ułatwienia wnioskodawcom wypełniania załączników do wniosku  
o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany Instrukcji wypełniania 
załączników. Zmiany dot. w szczególności: 
Załącznika nr 1 Studium wykonalności (rozdział C.6 Uwarunkowania prawne realizacji 
projektu), 
Załącznika nr 2 Dokumentacja środowiskowa, 
Załącznika nr 4 Zezwolenie na inwestycję (w szczególności uzupełniono zapisy dot. zmiany 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części), 
                                                 
26 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). 
27 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). 
28 IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość jednokrotnej poprawy błędów w ramach poszczególnych kryteriów o elementy wskazane przez 
Instytucję Ogłaszającą Konkurs (IOK). Poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu. 



Załączników nr 14 Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu  
(w zakresie Oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego spójności dokumentacji projektowej; 
Oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego przestrzegania zasad ochrony środowiska; 
Ekspertyzy przyrodniczej). 
 
Zmianie uległy również wzory załączników: 
2.2 Formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie OOŚ, 
2.5. Oświadczenie dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz wycinki 
drzew i krzewów, 
Zał. 14. Oświadczenie dotyczące zamówień publicznych/wydatków w ramach projektu. 
 
Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz zostały 
wprowadzone na korzyść potencjalnych beneficjentów. 
 

 
 
 


