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Lp. Dokument, w 

którym 

wprowadzane są 

zmiany 

Rozdział / 

Podrozdzia

ł / Punkt 

/Strona 

Dotychczasowy wersja Aktualna wersja Uzasadnienie zmian Data 

wprowadzenia 

zmiany 

 1. Regulamin konkursu Podrozdz. 

2.1.1 ust.3 

lit. m) 

Załącznik 16. Analiza przedrealizacyjna (dotyczy 
projektów hybrydowych).  

Załącznik 17. Analiza przedrealizacyjna (dotyczy 
projektów hybrydowych).  
 
 

 

Poprawiono omyłkę pisarską / 

błąd edytorski 

29.05.2017r. 

 2. Regulamin konkursu Podrozdz. 

2.1 ust.2  

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 

niniejszego konkursu trwa od 25 maja 2017 r. do 8 

czerwca 2017 r. 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 

niniejszego konkursu trwa od 25 maja 2017 r. do 

30 czerwca 2017 r. 

 

Wydłużono termin w wyniku 

zmiany kryteriów przez KM w 

dniu 15 maja 2017r. uchwałą 

nr 28/17  

29.05.2017r. 

 3. Regulamin konkursu Podrozdz. 

2.1 ust.4  

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie 

polega na opublikowaniu wniosku o  

dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w 

terminie naboru projektów oraz doręczeniu do 

IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, 

podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji 

obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego 

właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 

11 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o 

dofinasowanie, tj. do dnia 19 czerwca 2017 r. 

Wniosek  o  dofinansowanie  wraz  z  załącznikami  

należy  opublikować najpóźniej do godziny 15:00 

ostatniego dnia trwania naboru tj. 8 czerwca 2017 

r. 

 

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie 

polega na opublikowaniu wniosku o  

dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w 

terminie naboru projektów oraz doręczeniu do 

IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, 

podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji 

obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego 

właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 

11 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o 

dofinasowanie, tj. do dnia 7 lipca 2017 r. Wniosek  

o  dofinansowanie  wraz  z  załącznikami  należy  

opublikować najpóźniej do godziny 15:00 

ostatniego dnia trwania naboru tj. 30 czerwca 

2017 r. 

Wydłużono termin w wyniku 

zmiany kryteriów przez KM w 

dniu 15 maja 2017r. uchwałą 

nr 28/17  

29.05.2017r. 
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 4. Regulamin konkursu Podrozdz. 

4.1 ust.2 

Szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu ustala 
się na październik 2017 r.    

Szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu ustala 
się na listopad 2017 r.    

Wydłużono termin w wyniku 

zmiany kryteriów przez KM w 

dniu 15 maja 2017r. uchwałą 

nr 28/17  

29.05.2017r. 

 5. Zał. nr 1 do 
Regulamin konkursu 
– Wzór Wniosku o 
dofinasowanie  
wraz z instrukcją 
wypełniania 

Sekcja J. Załącznik 16. Analiza przedrealizacyjna (dotyczy 
projektów hybrydowych).  

Załącznik 17. Analiza przedrealizacyjna (dotyczy 
projektów hybrydowych).  
 
 

 

Poprawiono omyłkę pisarską / 

błąd edytorski 

29.05.2017r. 

 6. Zał. nr 3 do 
Regulamin konkursu 
– Kryteria wyboru 
projektów 
  
   

Kryterium 

1.6 

Zgodność z 

zasadami 

horyzontal

nymi 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i 

zasadami wspólnotowymi: 

a) zrównoważonego rozwoju, 

b) promowania i realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym. m. in. budowanie 

infrastruktury w zgodzie z zasadą uniwersalnego 

projektowania, tj. w taki sposób, by mogła być 

funkcjonalna dla wszystkich ludzi, w możliwie 

szerokim zakresie, bez potrzeby dodatkowej 

adaptacji. 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i 

zasadami wspólnotowymi: 

a) zrównoważonego rozwoju, 

b) promowania i realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym. m. in. koniecznością 

stosowania zasady uniwersalnego projektowania. 

Uniwersalne projektowanie to projektowanie 

produktów, środowiska, programów i usług w taki 

sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w 

możliwie największym stopniu, bez potrzeby 

późniejszej adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania. 

Projekt zakłada dostępność dla jak najszerszego 

grona odbiorców, w szczególności osób z 

niepełnosprawnościami. 

Nie ma możliwości wsparcia projektu, który nie 

spełnia ww. przesłanek 

Przyjęcie przez KM w dniu 15 

maja 2017r. uchwały nr 28/17 

zmieniającej kryteria wyboru 

projektów  

29.05.2017r. 

 7. Zał. nr 3 do 
Regulamin konkursu 
– Kryteria wyboru 
projektów 
  
   

Kryterium 

1.10 

Kwalifikow

alność 

projektu 

Projekt nie obejmuje przedsięwzięcia będącego 

częścią operacji, która została objęta lub powinna 

była zostać objęta procedurą odzyskiwania zgodnie 

z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.   

Projekt nie obejmuje przedsięwzięcia będącego 

częścią operacji, która została objęta lub powinna 

była zostać objęta procedurą odzyskiwania zgodnie 

z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.   

Projekt kwalifikuje się do dofinansowania zgodnie 

z przedstawionymi limitami i ograniczeniami 

Przyjęcie przez KM w dniu 15 

maja 2017r. uchwały nr 28/17 

zmieniającej kryteria wyboru 

projektów  

29.05.2017r. 
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Projekt kwalifikuje się do dofinansowania zgodnie 

z przedstawionymi limitami i ograniczeniami 

określonymi w regulaminie konkursu. 

Wnioskodawca posiada audyt energetyczny 

wykonany zgodnie z przepisami prawa i przez 

uprawnioną osobę. 

W ramach kryterium ocenie podlega wzrost 

efektywności energetycznej w wyniku realizacji 

projektu. Warunkiem spełnienia kryterium jest 

wykazanie, że projekt przyczyni się do zwiększenia 

efektywności energetycznej modernizowanego 

budynku o minimum 25%.  

Powyższa wartość wynika z audytu 

energetycznego, dla optymalnego rozwiązania pod 

względem ekonomiczno‐technicznym, a 

beneficjent zaplanował realizację tego wariantu. 

Projekt dotyczy modernizacji energetycznej 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Projekt dotyczy budynku, w którym przynajmniej 

50% mieszkań ma  charakter mieszkania socjalnego 

lub komunalnego. 

W przypadku gdy projekt obejmuje więcej niż 

jeden budynek, warunek minimalnej efektywności 

energetycznej (25%) musi spełnić każdy 

modernizowany budynek. 

Projekt polegający wyłącznie na wymianie źródła 

ciepła nie kwalifikuje się do dofinansowania. 

określonymi w regulaminie konkursu. 

Wnioskodawca posiada audyt energetyczny 

wykonany zgodnie z przepisami prawa i przez 

uprawnioną osobę. 

W ramach kryterium ocenie podlega wzrost 

efektywności energetycznej w wyniku realizacji 

projektu. Warunkiem spełnienia kryterium jest 

wykazanie, że projekt przyczyni się do 

zwiększenia efektywności energetycznej 

modernizowanego budynku o minimum 25%.  

Powyższa wartość wynika z audytu 

energetycznego, dla optymalnego rozwiązania 

pod względem ekonomiczno‐technicznym, a 

beneficjent zaplanował realizację tego wariantu. 

Projekt dotyczy modernizacji energetycznej 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Projekt dotyczy budynku, w którym 

przynajmniej 50% mieszkań ma  charakter 

mieszkania socjalnego lub komunalnego. 

W przypadku gdy projekt obejmuje więcej niż 

jeden budynek, warunek minimalnej 

efektywności energetycznej (25%) musi spełnić 

każdy modernizowany budynek. 

 

 8. Zał. nr 3 do 
Regulamin konkursu 
– Kryteria wyboru 
projektów 

Kryterium 

4.1  

Odpowied

niość / 

Stopień realizacji wskaźników ZIT SOM 

Ocenie podlegać będzie stopień w jakim projekt 

realizuje założone w Strategii ZIT SOM wskaźniki, 

określone dla wskazanego działania; 

Stopień realizacji wskaźników Strategii ZIT SOM 

Ocenie podlegać będzie stopień w jakim projekt 

realizuje założone w Strategii ZIT SOM wskaźniki, 

określone dla wskazanego działania:   

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą 

Przyjęcie przez KM w dniu 15 

maja 2017r. uchwały nr 28/17 

zmieniającej kryteria wyboru 

projektów  

29.05.2017r. 
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adekwatno

ść / 

trafność 

(Kryterium 

oceniane 

przez IP ZIT 

SOM) 

Stopień 

realizacji 

wskaźnikó

w ZIT SOM 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą 

zużycia energii [gospodarstwa domowe] 

W1 = (X /Y)*12 

gdzie: 

W1 – to liczba punktów przysługująca projektowi 

za wskaźnik Liczba gospodarstw domowych z 

lepszą klasą zużycia energii 

X – to wartość wskaźnika deklarowanego w 

ocenianym wniosku 

Y – to docelowa wartość dla tego wskaźnika w 

strategii ZIT SOM (154 gospodarstwa domowe) 

Maksymalna liczba punktów w tym podkryterium 

nie może przekroczyć 12. 

Wartość punktów przydzielonych dla projektu 

powinna być podawana do dwóch liczb po 

przecinku. 

 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych [Tony równoważnika CO2 /rok] 

W2 = (X /Y)*12 

gdzie: 

W2 – to liczba punktów przysługująca projektowi 

za wskaźnik Liczba gospodarstw domowych z 

lepszą klasą zużycia energii 

X – to wartość wskaźnika deklarowanego w 

ocenianym wniosku 

Y – to docelowa wartość dla tego wskaźnika w 

strategii ZIT SOM (3 101 Tony równoważnika 

CO2/rok) 

zużycia energii; 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych. 

Stopnień realizacji wskaźników zostanie ustalony 

na podstawie wzoru: 

(Wp1/Ws1+ Wp2/(Ws2 ))/2  ×100%  

  gdzie: 

Wp1 - wartość wskaźnika  „Liczba gospodarstw 

domowych z lepszą klasą zużycia energii” 

deklarowana w ocenianym projekcie; 

Ws1 -  wartość docelowa wskaźnika „Liczba 

gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia 

energii” określona w Strategii ZIT SOM (154 

gospodarstwa domowe); 

Wp2 - wartość wskaźnika „Szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych” 

deklarowana w ocenianym projekcie; 

Ws2 -  wartość docelowa wskaźnika „Szacowany 

roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” 

określona w Strategii ZIT SOM (3 101 Tony 

równoważnika CO2 /rok). 

Premiowane będą projekty o najwyższym 

wpływie na realizację wartości docelowej 

wskaźników określonych w Strategii ZIT SOM: 

- powyżej 15% - 4 pkt 

- powyżej 10% do 15% - 3 pkt 

- powyżej 7% do 10% - 2 pkt 

- od 4% do 7% - 1 pkt 

- poniżej 4% - 0 pkt 
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Maksymalna liczba punktów w tym podkryterium 

nie może przekroczyć 12. 

Wartość punktów przydzielonych dla projektu 

powinna być podawana do dwóch liczb po 

przecinku. 

Wartość punktów przydzielonych dla projektu 

powinna być podawana do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

 9. Zał. nr 3 do 
Regulamin konkursu 
– Kryteria wyboru 
projektów 

Kryterium 

4.1  

Odpowied

niość / 

adekwatno

ść / 

trafność 

(Kryterium 

oceniane 

przez IP ZIT 

SOM) 

Kompleme

ntarność 

względem 

projektów 

realizowan

ych w 

ramach 

Programu 

Operacyjne

go 

Infrastrukt

ura i 

Środowisko 

2014‐2020 

Komplementarność względem projektów 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014‐2020 

ocenie podlegać będzie komplementarny 

charakter projektu względem projektów 

realizowanych w ramach POIiŚ 2014‐2020 

(działanie 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i 

chłodu”), uwzględnionych w Strategii ZIT SOM, 

0 pkt – brak powiązań 

2 pkt – projekt jest powiązany (z innym projektem 

zrealizowanym,  w trakcie realizacji lub który 

uzyskały decyzję o finansowaniu, bądź został 

zidentyfikowany i znajduje się w wykazie 

projektów pozakonkursowych) 

dofinansowywanym z działania POIiŚ 1.5 

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.  

Oznacza to, że budynek objęty projektem 

ma/uzyskał połączenie z siecią ciepłowniczą 

wspartą w ramach POIiŚ. 

Komplementarność względem projektów 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014‐2020 

ocenie podlegać będzie komplementarny 

charakter projektu względem projektów 

realizowanych w ramach POIiŚ 2014‐2020: 

- działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i 

chłodu, lub  

- działanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla 

źródeł wysokosprawnej kogeneracji 

uwzględnionych w Strategii ZIT SOM: 

0 pkt – brak powiązań 

2 pkt – projekt jest powiązany (z innym projektem 

zrealizowanym,  w trakcie realizacji lub który 

uzyskały decyzję o finansowaniu, bądź został 

zidentyfikowany i znajduje się w wykazie 

projektów pozakonkursowych) 

dofinansowywanym z działania POIiŚ 1.5 

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu lub z 

działania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla 

źródeł wysokosprawnej kogeneracji. 

Oznacza to, że budynek objęty projektem 

ma/uzyskał połączenie z siecią ciepłowniczą 

wspartą w ramach POIiŚ. 

Przyjęcie przez KM w dniu 15 

maja 2017r. uchwały nr 28/17 

zmieniającej kryteria wyboru 

projektów  

29.05.2017r. 
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 10. Zał. nr 3 do 
Regulamin konkursu 
– Kryteria wyboru 
projektów 

Kryterium 

4.1  

Odpowied

niość / 

adekwatno

ść / 

trafność 

(Kryterium 

oceniane 

przez IP ZIT 

SOM) 

Zintegrowa

ny 

charakter 

działań w 

ramach 

gospodarki 

niskoemisy

jnej 

Zintegrowany charakter działań w ramach 

gospodarki niskoemisyjnej 

Ocenie podlegać będzie zintegrowany charakter 

wytyczonych kierunków działań na rzecz poprawy 

jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania 

energią na terenie SOM. Preferowane będą 

projekty powiązane z innymi projektami 

zrealizowanymi / trwającymi / przewidzianymi do 

realizacji ze środków publicznych (krajowych i 

wspólnotowych) w kontekście założonego efektu 

synergii; 

0 pkt – brak powiązań, 

1 pkt – projekt jest powiązany (z innym projektem 

zrealizowanym,  w trakcie realizacji lub który 

uzyskały decyzję o finansowaniu bądź został 

zidentyfikowany i znajduje się w wykazie 

projektów pozakonkursowych) w taki sposób, że 

efekty przedsięwzięć wzajemnie się uzupełniają i 

są zbieżne w co najmniej jednym punkcie 

odniesienia z wytyczonymi w ramach ZIT SOM 

kierunkami działań na rzecz poprawy jakości 

powierza oraz efektywnego zarządzania energią. 

Punktem odniesienia jest: cel, działanie, rezultaty, 

zasięg terytorialny, użytkownicy, synergia. 

Liczba punktów jest zależna od liczby projektów z 

którymi przedsięwzięcie jest  powiązane. 

W ramach kryterium ocenie nie będą podlegały 

powiązania z działaniami realizowanymi w ramach 

POIiŚ 2014‐2020 (działanie 1.5 „Efektywna 

dystrybucja ciepła i chłodu”), uwzględnionych w 

Strategii ZIT SOM. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do 

zdobycia w tym kryterium to 4. 

Zintegrowany charakter działań w ramach 

gospodarki niskoemisyjnej 

Ocenie podlegać będzie zintegrowany charakter 

wytyczonych kierunków działań na rzecz poprawy 

jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania 

energią na terenie SOM. Preferowane będą 

projekty powiązane z innymi projektami 

zrealizowanymi / trwającymi / przewidzianymi do 

realizacji ze środków publicznych (krajowych i 

wspólnotowych) w kontekście założonego efektu 

synergii; 

0 pkt – brak powiązań, 

1 pkt – projekt jest powiązany z innym projektem 

zaplanowanym do realizacji 

2 pkt – projekt jest powiązany z innym projektem 

zrealizowanym lub w trakcie realizacji 

Maksymalna liczba punktów możliwych do 

zdobycia w tym kryterium wynosi 4. 

Powiązanie/zintegrowanie projektów z innymi 

projektami zostaje spełnione, gdy efekty tych 

przedsięwzięć wzajemnie się 

uzupełniają/wzmacniają oraz są zbieżne w co 

najmniej jednym punkcie odniesienia z 

wytyczonymi w ramach ZIT SOM kierunkami 

działań na rzecz poprawy jakości powierza oraz 

efektywnego zarządzania energią. 

Punktem odniesienia jest: cel, działanie, rezultaty, 

zasięg terytorialny, użytkownicy, synergia. 

W ramach kryterium ocenie nie będą podlegały 

powiązania z działaniami realizowanymi w ramach 

POIiŚ 2014‐2020 (działanie 1.5 „Efektywna 

dystrybucja ciepła i chłodu oraz działania 1.6.2 

Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł 

wysokosprawnej kogeneracji), uwzględnionych w 

Przyjęcie przez KM w dniu 15 

maja 2017r. uchwały nr 28/17 

zmieniającej kryteria wyboru 

projektów  

29.05.2017r. 
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W przypadku projektów obejmujących więcej niż 

jeden budynek, ocenie podlegać będą wyłącznie 

działania zewnętrzne tj. takie które nie są objęte 

projektem składanym do dofinansowania. 

Strategii ZIT SOM. 

Ocenie podlegać będą wyłącznie działania 

zewnętrzne, tj. takie, które nie dotyczą projektów 

składanych w ramach niniejszego konkursu. 

Należy uwzględnić, że przedsięwzięcie trwające, 

to takie przedsięwzięcie, w ramach którego 

nastąpiło rozpoczęcie prac rozumiane jako:  

- rozpoczęcie robót budowlanych związanych z 

inwestycją objętą projektem  

lub 

- pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do 

zamówienia środków trwałych, elementów 

wyposażenia, towarów, usług lub wartości 

niematerialnych i prawnych  

lub 

- inne zobowiązanie, które powoduje, że 

inwestycja staje się nieodwracalna. 

 

Wyżej wymienione zmiany w regulaminie konkursu RPZP.02.08.00‐IP.01‐32‐K02/17 zatwierdza:  

 


