
 
 

Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 

 
 

  

 

Załącznik Nr 1  do Procedury realizacji projektu grantowego 

Obowiązuje od dnia 15.04.2021 

 

 

Kryteria wyboru Grantobiorców w ramach projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji 

Jeleniogórskiej”. 

 

Rodzaje kryteriów: 

− Kryteria formalne dopuszczające – wszystkie kryteria mają status obligatoryjnych tzn. są niezbędne dla możliwości otrzymania Grantu.  

− Kryteria formalne uzupełniające -  umożliwiają jednokrotną poprawę Wniosku o Grant. 

 

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów formalnych dopuszczających lub niespełnienia kryterium formalnego uzupełniającego po dokonaniu jego 

poprawy, Grantobiorca nie ma możliwości poprawy Wniosku o Grant i Wniosek jest negatywnie oceniany. 

 

− Kryteria merytoryczne - umożliwiają jednokrotną poprawę Wniosku o Grant, spełnienie tych kryteriów jest obligatoryjne dla uzyskania grantu. 
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1. Kryteria formalne dopuszczające 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.   Kwalifikowalność typu projektu 

W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy Wniosek o Grant jest 

zgodny z typem projektów wskazanym w Procedurze realizacji projektu 

grantowego. 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 

niezbędne dla możliwości otrzymania 

dofinansowania). 

 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

 

Brak możliwości korekty 

 

2.  Kwalifikowalność Grantobiorcy  

W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy Grantobiorca jest 

uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego 

konkursu zgodnie z katalogiem Grantobiorców wskazanym w Procedurze 

realizacji projektu grantowego. 

  

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 

niezbędne dla możliwości otrzymania 

dofinansowania). 

 

Niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

 

Brak możliwości korekty 

 

 

 

2. Kryteria formalne uzupełniające 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 
Poprawność wypełnienia złożonego 

Wniosku o Grant. 

Oczywista omyłka  

Oczywista omyłka powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania 

się do innych dokumentów. 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 
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Oczywiste omyłki to wszelkie omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne 

omyłki, co do których nie ma wątpliwości, że wynikają z niezamierzonej 

niedokładności, błędu lub przeoczenia. Oczywista omyłka musi być 

widoczna dla każdego bez przeprowadzenia jakiejkolwiek dogłębnej 

analizy, a jej poprawienie nie wywołuje zmiany merytorycznej treści 

przedstawionej dokumentacji aplikacyjnej o Grant.  

Przykładem oczywistych omyłek są: 

• literówki, przekręcenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny, pisarski, 

niewłaściwe użycie wyrazu; 

• błędy rachunkowe (oczywiste do zidentyfikowania, np.: niewłaściwe 

zaokrąglenie kwot, błędnie umieszczony przecinek, omyłkowe 

przestawienie kolejności cyfr); 

• dane niepełne, które występują, jako pełne w innych miejscach we 

wniosku o Grant i załącznikach; 

• jednoznaczna do zidentyfikowania niespójność danych we wniosku i 

załącznikach; 

• błędy w nazwach własnych; 

• błędna numeracja stron w załącznikach; 

• dołączenie załącznika nie dotyczącego projektu/Grantobiorcy. 

 

Grantodawca nie przewiduje poprawy oczywistej omyłki z urzędu. 

 

Warunki formalne 

Warunki formalne - warunki odnoszące się do kompletności, formy oraz 

terminu złożenia Wniosku o Grant, których weryfikacja odbywa się 

poprzez stwierdzenie spełniania albo niespełniania danego warunku. 

Lista braków w zakresie warunków formalnych (w przypadku wpływu 

poprawionej wersji wniosku po terminie, ocenie będzie podlegała pierwsza 

wersja wniosku): 

1) Termin (brak możliwości poprawy) 

2) Forma (bez możliwości poprawy) 

Niespełnienie tych warunków formalnych skutkuje odrzuceniem wniosku. 

Weryfikacja nie będzie kontynuowana. 

3) Kompletność złożonego wniosku (możliwość jednej poprawy): 

niezbędne dla możliwości otrzymania 

dofinansowania). 

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy/uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium.  

 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem.     

 

 

Możliwości jednorazowej korekty 
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W przypadku niespełnienia Warunku formalnego nr 3 oznaczać będzie 

wezwanie Grantobiorcy do jednokrotnej poprawy/uzupełnienia we 

wskazanym przez Grantodawcę zakresie. 

 

W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy wszystkie pola we 

wniosku o Grant zostały wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełnienia 

wniosku o Grant oraz treścią Procedury projektu realizacji projektu 

grantowego oraz czy załączniki do wniosku są aktualne i zostały 

wypełnione poprawnie. 

2. 
Adekwatność zapisów i spójność 

wewnętrzna projektu 

W ramach tego kryterium weryfikowana jest spójność wewnętrzna 

projektu pomiędzy poszczególnymi polami, sekcjami Wniosku o Grant i 

załącznikami, oraz prawidłowość przedstawionych w nich treści w 

odniesieniu w szczególności do zapisów Instrukcji wypełniania Wniosku o 

grant i Procedurze realizacji projektu grantowego. 

 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 

niezbędne dla możliwości otrzymania 

dofinansowania). 

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy/uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium.  

 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem.     

 

Możliwości jednorazowej korekty 

3. 

Niepodleganie wykluczeniu z 

możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej 

Grantobiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: 

 

− ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

− ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne  

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania).  

          Dopuszcza się skierowanie projektu 

do poprawy/uzupełnienia w zakresie 
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− ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie podpisanego 

oświadczenia Grantobiorcy.  

 

skutkującym spełnianiem kryterium.  

 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem.     

 

Możliwość jednorazowej korekty 

4. 

Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6 

i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) 

Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. 

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy:  

 

1. Projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 

Zgodnie z zapisami art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały 

one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed 

przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w 

ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 

powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta. 

 

2. Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa 

wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień 

publicznych (m.in. jeśli realizacja projektu zgłoszonego do objęcia 

dofinansowaniem rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie, w okresie tym przy jego realizacji przestrzegano 

przepisów prawa), lub jeśli projekt jest zgodny z przepisami prawa 

wspólnotowego i krajowego, jednakże dla  określonego zakresu 

wykryto uchybienia to czy Wnioskodawca zobowiązał się poddać 

ewentualnym konsekwencjom finansowym z tytułu ww. uchybień oraz 

wyłączyć z kwalifikowalności właściwą część wydatków  

odpowiadającą uchybieniom. 

Zgodnie z zapisami art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

instytucja zarządzająca upewnia się, że jeżeli operacja rozpoczęła się 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 

niezbędne dla możliwości otrzymania 

dofinansowania). 

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy/uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium. 

 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem. 

 

Możliwość jednorazowej korekty 
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przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do instytucji 

zarządzającej, przestrzegano obowiązujących przepisów prawa 

dotyczących danej operacji. 

 

3. Projekt nie dotyczy przedsięwzięć będących częścią operacji, które 

zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania 

zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303 w następstwie przeniesienia 

działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem 

Zgodnie z zapisami art. 125 ust. 3 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

instytucja zarządzająca zapewnia, aby operacje wybrane do 

dofinansowania z funduszy nie obejmowały przedsięwzięć będących 

częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte 

procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 w następstwie przeniesienia 

działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem; 

Spełnienie kryterium jest weryfikowane na podstawie podpisanych 

oświadczeń Grantobiorcy.  

5. Zakaz podwójnego finansowania 

W ramach tego kryterium weryfikowane będzie czy w wyniku otrzymania 

grantu we wnioskowanej wysokości, na określone we wniosku o grant 

wydatki kwalifikowalne, nie dojdzie w projekcie do podwójnego 

dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia 

Grantobiorcy. 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 

niezbędne dla możliwości otrzymania 

dofinansowania).  

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy/uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium.  

 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem.     

 

Możliwości jednorazowej korekty  
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6. 
Kwalifikowalność  wydatków  

w ramach projektu 

Wszystkie  typy wydatków przedstawione do dofinansowania  w ramach 

projektu są kwalifikowane. 

W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy wydatki wskazane w 

projekcie (w opisie przedstawionym w formularzu Wniosku o Grant przez 

Grantobiorcę) wpisują się w rodzaje wydatków dopuszczalnych do 

dofinansowania zgodnie z: 

− Rozporządzeniem ogólnym1; 

− Ustawą wdrożeniową2; 

− Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

− załącznikiem nr 7 do SZOOP3; 

− zasadami dotyczącymi pomocy publicznej; 

− Zaleceniami Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji 

projektów grantowych w ramach działania 3.3.; 

− Umową o dofinansowanie realizacji projektu grantowego podpisana 

pomiędzy KARR S.A. oraz DIP;  

− Umową o powierzenie Grantu. 

 

W trakcie realizacji projektu w uzasadnionych sytuacjach za zgodą DIP i 

Grantodawcy możliwe jest wprowadzenie wydatków, które na etapie 

oceny kryterium były niekwalifikowalne, jeśli możliwość taka wynika 

wprost ze zmiany przepisów prawa lub wytycznych. 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy/uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium.  

 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem.     

 

Możliwości jednorazowej korekty 

    

 
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 – ze zmianami (Dz. Urz. 
UE.L Nr 347, str. 320); 
2 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 818), 
3 Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020) 
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7. Miejsce realizacji projektu 

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy projekt jest 

realizowany w granicach administracyjnych określonych w Procedurze 

realizacji projektu grantowego. 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy/uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium.  

 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem.     

 

Możliwości jednorazowej korekty 

8. Okres realizacji przedsięwzięcia  

W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy okres realizacji 

przedsięwzięcia jest zgodny z podanym w Procedurze realizacji projektu 

grantowego.  

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy/uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium.  

 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem.     

 

Możliwości jednorazowej korekty 

9. 
Ocena występowania pomocy 

publicznej  /pomoc de minimis 

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy Grantobiorca 

prawidłowo zakwalifikował projekt pod kątem występowania pomocy 

Tak/Nie/Nie dotyczy 
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publicznej / pomocy de minimis. W projekcie  dopuszcza się wystąpienie 

pomocy de minimis i pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie 

do przyszłych norm unijnych (art. 37 GBER4) i ewentualnie pomocy 

inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 41 

GBER). 

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis na poziomie należy 

zweryfikować czy całkowita kwota pomocy de minimis dla danego 

podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem 

wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 

otrzymanej z innych źródeł) nie przekracza równowartości 200 000 euro.  

W trakcie oceny weryfikowana będzie informacja o otrzymanej przez 

Grantobiorcę pomocy de minimis w oparciu o dane dostępne w systemie 

SUDOP5. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de 

minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub 

odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku. 

Ponowna weryfikacja poziomu otrzymanej pomocy de minimis przez 

będzie występowała na etapie podpisywania Umowy o powierzenie 

Grantu. 

 

Kryterium niespełnione jeśli: 

- Grantobiorca nieprawidłowo zakwalifikował projekt pod kątem 

występowania pomocy publicznej / de minimis.  

 

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane także czy w przypadku 

wystąpienia pomocy publicznej/ pomocy de minimis właściwie 

zastosowano przepisy dotyczące pomocy publicznej. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia 

Grantobiorcy będących elementem formularza wniosku oraz załączników 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy / uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium.  

 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia / poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem.     

 

Możliwości jednorazowej korekty 

 

 

 

 
4 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
5 System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej 
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do Wniosku o Grant.  

10. 

Grantobiorca wybrał wszystkie 

wskaźniki obligatoryjne dla danego 

typu projektu i wskazał realne do 

osiągnięcia wartości 

W ramach tego kryterium należy zweryfikować, czy Wniosek o Grant 

zawiera wszystkie wskaźniki obligatoryjne (adekwatne) dla danego typu 

projektu:  

Wskaźniki produktu: 

1. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - wskaźnik 

programowy;  

2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE [szt.]; 

3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 

[szt.]; 

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.]; 

5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]; 

6. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne (TIK) [szt.]; 

7. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie 

kompetencji cyfrowych O/K/M [os.]. 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) [tony 

równoważnika CO2] – programowy 

2) Roczny spadek emisji PM 10 [tony] 

3) Roczny spadek emisji PM 2,5 [tony] 

4) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]  

 

Projekt grantowy musi obowiązkowo realizować wskaźniki Liczba 

zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] oraz Szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) [tony równoważnika 

CO2], Roczny spadek emisji PM 10 [tony], Roczny spadek emisji 

PM 2,5 [tony] 

Przez źródło ciepła należy rozumieć urządzenie (lub zestaw urządzeń) do 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne  

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania).  

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy / uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium.  

 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia / poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem.     

 

Możliwość jednorazowej korekty 
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wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania pomieszczeń poprzez spalanie 

paliw i będące jednocześnie źródłem emisji zanieczyszczeń oraz CO2. 

Źródło ciepła może być indywidualne, służące do ogrzania pojedynczego 

domu/mieszkania lub poszczególnych pomieszczeń w tym domu / 

mieszkaniu oraz zbiorcze ogrzewające więcej niż jeden dom / mieszkanie, 

np. lokalne źródła ciepła. Źródło ciepła może jednocześnie dostarczać 

ciepłą wodę użytkową (CWU), jednak urządzenie dostarczające wyłącznie 

CWU nie jest źródłem ciepła. 

 

W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wskazane przez Grantodawcę 

wartości wskaźników produktu i rezultatu są realne do osiągnięcia (nie 

zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone). 

 

11. Maksymalny limit dofinansowania 

W ramach tego kryterium należy zweryfikować czy wyrażony procentowo 

(%) poziom dofinansowania projektu nie przekracza maksymalnego limitu. 

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych 

pomocą de minimis maksymalny limit dofinansowania środków EFRR 

wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku pomocy udzielanej 

na podstawie GBER – zgodnie z limitem z rozporządzenia (dotyczy 

Grantobiorcy). 

W przypadku pomocy de minimis weryfikowany będzie limit dla 

Grantobiorcy w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem 

wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 

otrzymanej z innych źródeł, który nie może przekroczyć równowartości 

200 000 euro. 

Kryterium niespełnione jeśli: 

− przekroczony został wyrażony procentowo poziom 

dofinansowania projektu; 

− przekroczona została kwota limitu dla podmiotu otrzymującego 

pomoc de minimis (Grantobiorcy). 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy / uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium. 

 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia / poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem. 

 

Możliwość jednorazowej korekty 

12. 
Limit kwotowy na źródło ciepła 

 

W ramach tego kryterium należy zweryfikować czy w ramach projektu 

średnia wartość grantu na dom jednorodzinny / mieszkanie nie przekracza 

Tak/Nie/Nie dotyczy 
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kwoty 35 000 zł niezależnie od liczby źródeł ciepła podlegających 

modernizacji (lub iloczynu tej kwoty i liczby mieszkań, jeśli Grantobiorca 

będzie podmiot inny niż osoba fizyczna, np. wspólnota czy spółdzielnia 

mieszkaniowa). 

W budynkach jednorodzinnych / mieszkaniach ogrzewanych źródłami 

zbiorczymi projekt oceniany będzie wyłącznie w oparciu o kryterium 

„Zasadność i adekwatność wydatków”. W takim przypadku 

należy wybrać „Nie dotyczy”. 

Kwota 35 000 zł nie jest ryczałtem. W trakcie realizacji projektu rozliczeniu 

podlegają rzeczywiście poniesione wydatki. 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania) 

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy / uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium. 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia / poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem. 

Możliwość jednorazowej korekty 

12. 
Maksymalna kwota wydatków 
kwalifikowalnych  w ramach 

poszczególnych przedsięwzięć 

W ramach tego kryterium sprawdzane jest czy maksymalna kwota 

wydatków kwalifikowalnych w ramach danego przedsięwzięcia jest zgodna 

z kwotą podaną w Procedurze realizacji projektu grantowego.  

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy / uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium. 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia / poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem. 

Możliwość jednorazowej korekty 

13. 

Zgodność z limitami dla 
określonych kategorii kosztów: 

 
 
 

 

W ramach tego kryterium będzie weryfikowane także czy wydatki 

związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby 

niepełnosprawne zamieszkujące w domach jednorodzinnych lub 

mieszkaniach, w których dokonywana jest modernizacja źródła ciepła – w 

kwocie nie przekraczają połowy wartości grantu - jeśli dotyczy. 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania). 

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy/uzupełnienia w zakresie 
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skutkującym spełnianiem kryterium.  

 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia/ poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem.     

 

Możliwości jednorazowej korekty 

 

 

Kryteria merytoryczne 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zasadność i adekwatność wydatków W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wszystkie planowane wydatki 

kwalifikowane w ramach projektu są konieczne do osiągnięcia jego celów 

oraz czy proponowana wysokość wydatków jest adekwatna do wdrożenia 

zaplanowanych działań. 

 

Grantodawca może rekomendować korektę kosztów kwalifikowalnych  

poszczególnych projektów do wysokości 10% ich łącznej wartości i 

dopiero pod tym warunkiem uznać kryterium „Zasadności i adekwatność  

wydatków” za spełnione.  

Rekomendacja korekty kosztów kwalifikowalnych do wysokości 10% 

oznacza sytuację, w której  Grantodawca uznaje, że określony wydatek 

nie jest wydatkiem koniecznym do osiągnięcia celów projektu lub jego 

wysokość nie jest adekwatna do zaplanowanych działań.  

 

Powoduje to w przypadku zakwestionowania: 

a) zasadności wydatku, obniżenie wydatków kwalifikowanych o całkowitą 

wartość kwalifikowaną niezasadnego wydatku 

b) adekwatności wydatków, obniżenie wydatku kwalifikowanego o 

nieadekwatną, zakwestionowaną wartość wydatku 

 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania) 

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy / uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium. 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia / poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem. 

Możliwość jednorazowej korekty 
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Korekta kosztów kwalifikowalnych poszczególnych projektów powyżej 

10% ich łącznej wartości stanowi podstawę do uznania kryterium 

„Zasadności i adekwatność  wydatków” za niespełnione. 

 

Zasadność wydatków: 

W ramach tego kryterium sprawdzone zostanie czy charakter 

planowanych wydatków w uzasadniony sposób odpowiada celom 

projektu. Czy wydatki są niezbędne i związane wyłącznie z realizacją 

działań uznanych za kwalifikowalne w projekcie. 

W szczególności przeanalizowane będzie czy poniesienie wydatków jest 

optymalne pod względem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym i 

w bezpośrednim stopniu dąży do realizacji podstawowych celów projektu 

znajdując jednocześnie adekwatne odzwierciedlenie we wskaźnikach 

produktu i/lub rezultatu. 

 

Adekwatność wydatków: 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie również racjonalność 

wydatków tj. czy wysokość poszczególnych wydatków została prawidłowo 

i rzetelnie oszacowana (tj. czy wydatki nie zostały zawyżone). 

Adekwatność wydatków oznacza, że wysokość zaproponowanej ceny ma 

odzwierciedlenie w efektach jakie przyniesie projekt, a cel, który ma być 

osiągnięty za pomocą danego wydatku jest optymalnie pod względem 

kosztowym zaplanowany. Analiza adekwatności wydatków odpowiadać 

będzie na takie zagadnienia, jak to czy cel jest racjonalnie zaplanowany 

(tj. czy nakłady nie są wyższe od potencjalnych efektów) oraz czy cel 

może być osiągnięty z nakładów o niższej wysokości bądź węższym 

zakresie rzeczowym.  

2. 
Maksymalne progi wskaźnika 

energii pierwotnej EP H + W 

W ramach kryterium będzie weryfikowane, czy budynek objęty grantem 

spełnia przed realizacją projektu maksymalną wartość wskaźnika EP 

[kWh/(m2 · rok)], który określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na 

nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Tak/Nie 

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest 

niezbędne dla możliwości otrzymania 

dofinansowania) 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 
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Wartość współczynnika przed realizacją projektu nie może być 

wyższa niż 450 kWh/(m2 · rok) 

Weryfikacja na podstawie uproszczonych audytów energetycznych 

sporządzonych zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję 

Organizującą Konkurs.  

 

W przypadku budynków historycznych warunki powyższe mogą nie zostać 

spełnione, jeżeli w budynku/ mieszkaniu przeprowadzono minimalne 

inwestycje na rzecz efektywności energetycznej, obejmujące co najmniej 

jeden z poniższych elementów: 

• wymianę w domu/ mieszkaniu będącym przedmiotem projektu 

(w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o 

lepszej charakterystyce  tj. nie gorszej niż Uk (max) = 2,2 

[W/(m2*K)] i potwierdzonej audytem, świadectwem 

charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura, 

protokół odbioru itp.). W przypadku braku dokumentacji, należy 

posłużyć się uproszczoną metodą szacowania w oparciu o 

poniższą tabelę: 

Rok wymiany/produkcji okna Uk (max) okna [W/(m2*K)] 

  

1995 - 1998 2,0 - 2,2 

1998 - 2002 1,9 - 2,2 

2003 - 2008 1,6 - 2,2 

2009 - 2013 1,5 - 1,7 

2014 - 2017 1,3 - 1,5 

2018 1,1 - 0,9 

 

• ocieplenie stropów/ dachów warstwą izolacji (np. wełna 

mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub 

równoważne - jeśli projekt dotyczy całego budynku i/lub 

pojedynczych mieszkań na najniższych (podłogi nad gruntem, 

stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyższych 

poprawy / uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium. 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia / poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem. 

Możliwość jednorazowej korekty 
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kondygnacjach, 

• zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła. 

 

Przez budynek historyczny należy rozumieć konkretny budynek 

indywidualnie wpisany do rejestru zabytków lub wpisany do wykazu 

zabytków  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub  gminnej 

ewidencji zabytków. Budynek nie wpisany indywidualnie do rejestru/ 

wykazu zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie jest budynkiem 

historycznym, nawet jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru 

zabytków lub  gminnej ewidencji zabytków.  

3. 
Zgodność z RPO 

 

W ramach kryterium będzie weryfikowane czy: 

1) projekt realizowany jest w domu jednorodzinnym lub 

wielorodzinnym budynku mieszkalnym; 

2) w każdym budynku/ mieszkaniu wymianie podlega 

dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła; 

3) wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła prowadzi 

każdorazowo do redukcji emisji CO2 (co najmniej o 30% w 

przypadku zamiany paliwa) – nie dotyczy sieci ciepłowniczej; 

4) wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła w projekcie 

prowadzi do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 

– nie dotyczy sieci ciepłowniczej; 

5) w każdym budynku/ mieszkaniach istnieje lub przewidziano 

instalację systemu zarządzania energią; 

6) czy moc instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE 

obliczona została tak aby zaspokajać wyłącznie potrzeby 

budynku/ mieszkania, w którym wymianie podlega źródło ciepła 

(dopuszcza się oddawanie nadwyżek energii do sieci w okresach, 

kiedy moc instalacji nie jest wykorzystywana) – jeśli dotyczy. 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolnostojący albo budynek 

w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 

potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania) 

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy / uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium. 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia / poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem. 

Możliwość jednorazowej korekty 



 

 
Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 

 
 str. 17 

 

w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. 

Budynek wielorodzinny – budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek 

wolno stojący albo budynek w zabudowie szeregowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale 

mieszkalne. 

Budynek powinien pełnić wyłącznie funkcje mieszkalne, lokale użytkowe 

muszą być wyłączone z projektu lub z kwalifikowalności, np. odrębny lokal 

użytkowy, ogrzewany odrębnym źródłem ciepła.  

Mieszkanie – zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający 

odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, 

umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego 

gospodarstwa domowego. 

Lokal użytkowy – jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, 

wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, 

pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. 

Pozostałe definicje, np. pomieszczenia technicznego – zgodnie z 

definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów 

wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

Wysokoemisyjne źródło ciepła – źródło ciepła nie spełniające norm 

emisyjnych ekoprojektu6 obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 

57, emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły 

zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku 

spalania paliw.  

System zarządzania energią – urządzenia i systemy mające na celu 

 
6 określonych 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. 
7 według normy PN-EN 303-5:2012 



 

 
Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 

 
 str. 18 

 

zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do 

chwilowego zapotrzebowania (termostaty, czujniki temperatury, 

pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, 

aplikacje komputerowe, urządzenia pomiarowe, liczniki ciepła, chłodu, 

CWU, zawory podpionowe itp.). 

4. Zgodność z uproszczonym audytem 

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy Grantobiorca zapewnił 

zgodność zapisów we Wniosku o Grant z danymi z uproszczonych 

audytów energetycznych w zakresie: 

− wartości emisji CO2 (przed i po realizacji inwestycji, na którą 

przyznany ma być grant); 

− wartości emisji pyłów PM 10 (przed i po realizacji inwestycji, na 

którą przyznany ma być grant ; 

− wartości emisji pyłów PM 2,5 (przed i po realizacji inwestycji, na 

którą przyznany ma być grant ). 

 

Powyższe dane powinny wynikać z uproszczonego audytu energetycznego 

sporządzonego zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję 

Organizującą Konkurs.  

Jednak wartość redukcji emisji CO2 i pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 

należy wyszacować zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję 

Organizującą Konkurs, tak aby dane do wskaźników rezultatu pozyskiwane 

były zgodnie z tą samą metodologią.  

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania) 

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy / uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium. 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia / poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem. 

Możliwość jednorazowej korekty 

5. Wymiana źródła ciepła 

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy: 

-  wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła spełnia następujące 

warunki: 

1) polega na zastąpieniu kotła/ pieca podłączeniem do sieci 

ciepłowniczej (sieć ciepłownicza może być jednocześnie siecią 

chłodniczą);  jeśli tak – kryterium jest spełnione; jeśli nie, kryterium 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania) 
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jest niespełnione, chyba że podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest 

możliwe z przyczyn technicznych lub ekonomicznie nieuzasadnione8 - 

wówczas należy przejść do pkt 2, 3 lub 4; 

2) wysokoemisyjne źródło ciepła może być zastąpione instalacją źródła 

ciepła wykorzystującego OZE (Odnawialne Źródła Energii); 

3) polega na wymianie kotła/ pieca na inny kocioł/ miejscowy ogrzewacz 

pomieszczeń jeśli spełnione są łącznie poniższe warunki:  

• kocioł/ piec wymieniany może być zastąpiony wyłącznie przez 

kocioł/ miejscowy ogrzewacz pomieszczeń spalający biomasę lub 

paliwa gazowe (nie dopuszcza się wymiany dotychczas 

użytkowanych kotłów / pieców na kotły węglowe lub olejowe; 

wymianie nie podlegają również dotychczas użytkowane kotły 

gazowe i olejowe); 

• wymiana kotła/ pieca musi skutkować obniżeniem emisji CO2 w 

stosunku do stanu sprzed inwestycji; w przypadku zmiany kotła 

skutkującego zamianą spalanego paliwa zmniejszenie emisji CO2 

musi wynieść co najmniej 30%; 

• wymiana źródła ciepła skutkuje zmniejszeniem emisji PM 10 i PM 

2,5; 

• wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się 

obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem 

efektywności energetycznej i normami emisji 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. Wszystkie kotły wymienione w 

ramach projektu będą wyposażone w automatyczny podajnik 

paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały 

rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy / uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium. 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia / poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem. 

Możliwość jednorazowej korekty 

 
8 co znajduje potwierdzenie w analizie możliwości podłączenia budynku/lokalu do sieci ciepła systemowego sporządzonej we wniosku o dofinansowanie w oparciu o dane z audytu energetycznego i/ lub gminnego 

planu zaopatrzenia w ciepło, ewentualnie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i/lub innego dokumentu (np. korespondencji z właściwym miejscowo zakładem ciepłowniczym). 
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zamontowanie. Kryterium jest spełnione, jeśli kocioł spełnia ww. 

warunki. Na etapie składania wniosku wymagane jest złożenie 

oświadczenia o zapewnieniu spełnienia powyższego wymogu w 

czasie realizacji projektu. 

4) dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła może być zastąpione 

źródłem (-ami) zasilanymi energią elektryczną do bezpośredniego 

ogrzewania lub ogrzewania czynnika w instalacji CO (np. kable lub maty 

grzejne, elektryczne kotły CO) i z założenia zasilaną z instalacji 

wykorzystującej OZE – np. instalacją fotowoltaiczną, stanowiącą element 

inwestycji lub instalacją fotowoltaiczną już istniejącą; nie dopuszcza się 

źródeł elektrycznych zasilanych z sieci energetycznej (za wyjątkiem 

„odbierania” z sieci nadwyżki, np. uzyskanej w miesiącach letnich). 

Kryterium jest spełnione, jeśli ogrzewanie elektryczne spełnia ww. 

warunki. 

 

Środki wykonawcze do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 

2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla produktów związanych z energią to w szczególności:  

• rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 

dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe; 

• rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 

dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń; 

• rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 

dla kotłów na paliwo stałe. 

 

Powyższy katalog nie jest kompletnym wykazem, każdorazowo należy 
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upewnić się o stosowaniu właściwych i aktualnych przepisów. 

 

Możliwe jest stosowanie rozwiązań hybrydowych, łączących rozwiązania z 

punktów 2, 3 i 4 pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich 

warunków dotyczących poszczególnych źródeł ciepła opisanych w 

punktach 2, 3 i 4 np. pompy ciepła zintegrowane z kotłami gazowymi – 

jeśli łącznie spełniają wymogi dla OZE i kotłów. 

 

- dofinansowane źródło ciepła będzie użytkowane jako 

podstawowe źródło ciepła w budynku / mieszkaniu;  jeśli tak – 

kryterium jest spełnione; jeśli nie, kryterium jest niespełnione.  

Kryterium weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia 

Grantobiorcy będących elementem formularza wniosku oraz załączników 

do Wniosku o Grant. 

 

6. 
Poprawa jakości powietrza – emisja 

pyłów 

W ramach kryterium następuje weryfikacja, czy projekt przyczynia się do 
poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji pyłów PM 10 i/lub PM 
2,5. 
 

 Weryfikacja nastąpi w oparciu o uproszczony audyt energetyczny, gdzie 
zostanie wskazany poziom redukcji emisji w/w gazów. 

Tak/Nie 

 

Kryterium obligatoryjne 

(spełnienie jest niezbędne dla możliwości 

otrzymania dofinansowania) 

 

Dopuszcza się skierowanie projektu do 

poprawy / uzupełnienia w zakresie 

skutkującym spełnianiem kryterium. 

Niespełnienie kryterium po wezwaniu do 

uzupełnienia / poprawy skutkuje jego 

odrzuceniem. 

Możliwość jednorazowej korekty 

7. Preferowany system grzewczy 

 
Kryterium nie ma zastosowania w ramach niniejszego Projektu, nie jest 
przewidziane w Procedurze realizacji Projektu grantowego.  
Projekt musi być zgodny z Kryterium Wymiana źródła ciepła 
 

Nie dotyczy 

(Kryterium nie podlega weryfikacji) 
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8. Elementy termomodernizacyjny 

 
Kryterium nie ma zastosowania w ramach niniejszego Projektu, nie jest 
przewidziane w Procedurze realizacji Projektu grantowego.  
Projekt musi być zgodny z Kryterium Maksymalne progi wskaźnika 
energii pierwotnej EP H + W  

Nie dotyczy 

(Kryterium nie podlega weryfikacji) 

 

 


