KRYTERIA DOSTĘPU
Działanie 4.2 ,,Efektywność energetyczna”, Typ projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, nabór
wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi.

Lp.

Nazwa
kryterium

Opis kryterium

1.

Plan
inwestycyjny
dla
subregionów
objętych OSI
problemowymi
oraz zakres
projektów

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, ocenie podlegać będzie czy projekt obejmuje obiekt, w którym
prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego oraz czy został ujęty w
Planach inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi (ciechanowskim, ostrołęckim,
płockim, radomskim, siedleckim), zatwierdzonych przez IZ RPO WM 2014-2020.

Punktacja

Możliwość
uzupełnienia

0/1

TAK

0/1

TAK

Wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie audyt energetyczny określający koszty
kwalifikowalne (optymalny zakres działań) przedmiotowego projektu.
2.

Audyt
energetyczny

Wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie audyt energetyczny sporządzony dla każdego
budynku będącego przedmiotem projektu. Audyt energetyczny1 określa koszty kwalifikowane projektu
obejmujące zadania inwestycyjne.
Uwaga: Jeżeli projekt zawiera inne koszty kwalifikowane poza pracami inwestycyjnymi, nie muszą one
wynikać z audytu.

3.

Obowiązkowy
audyt ex-post

Złożenie deklaracji przez beneficjenta o przeprowadzeniu audytu energetycznego 2 ex-post, celem
weryfikacji przeprowadzonych oszczędności energii w wyniku realizacji projektu.

0/1

TAK

4.

Poziom
oszczędności
energii

Na podstawie dokumentacji aplikacyjnej (w tym audytu energetycznego3) należy zweryfikować, czy
przewidziane działania skutkują poprawą efektywności energetycznej określonej dla energii końcowej,
o co najmniej 25% w odniesieniu do stanu sprzed realizacji projektu (warunek dotyczy każdego
termomodernizowanego budynku w ramach projektu).

0/1

TAK

1

Zgodnie z Rozporządzeniem 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. nr 43 poz. 346 z 2009 r. z późn. zm.)
2

jw

3

jw.

Lp.

Nazwa
kryterium

5.

Zgodność
projektu
z przepisami
dotyczącymi
emisji
zanieczyszczeń

Opis kryterium

Punktacja

Możliwość
uzupełnienia

0/1

TAK

0/1

TAK

Dotyczy wyłącznie projektów, które jako element inwestycji zawierają zamianę/modernizację
urządzeń grzewczych 4.
Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły5 spalające biomasę lub ewentualnie paliwa
gazowe6, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne
zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Wsparcie kotłów
zużywających węgiel stanowi wydatek niekwalifikowany.
Uwaga: Jeżeli nie dotyczy kryterium uznaje się za spełnione.
W ramach kryterium beneficjent powinien wykazać, iż obiekty ochrony zdrowia ww. podmiotów, są
zgodne z wymogami map potrzeb zdrowotnych.

6.

Zgodność
projektu
z ,,Mapami
potrzeb
zdrowotnych”

Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których
prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego podlegają ocenie
dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku
będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie w kontekście map potrzeb zdrowotnych.
Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których
prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez
weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu
posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie.
Mapy potrzeb zdrowotnych znajdują się na stronie:
http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-potrzeb-zdrowotnych-dokumenty/.

4

Inwestycje w urządzenia grzewcze mogą stanowić jedynie element projektów termomodernizacyjnych.
Wymiana urządzeń grzewczych kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Ze
względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą od początku okresu programowania
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. Projekty uwzględniające wymianę/modernizację urządzeń
grzewczych opalanych na biomasę powinny być zgodne z programami ochrony powietrza.
6 Kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.
5

KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE
Działanie 4.2 ,,Efektywność energetyczna”, Typ projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, nabór
wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi.
Lp.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

Maksymalna
liczba punktów

10 pkt - 50% < X
6 pkt - 40% < X ≤ 50%

1.

2.

Stopień poprawy
efektywności
energetycznej (w %)

Podwyższenie
standardu
energetycznego
budynku, wyrażone
wskaźnikiem EPh + w

Wynikający z audytu energetycznego zakres
poprawy efektywności energetycznej w odniesieniu
do stanu początkowego (w %) obliczany dla energii
końcowej – X dla danego budynku.

W ramach kryterium oceniany będzie poziom
zapotrzebowania na nieodnawialną energię
pierwotną w stanie docelowym na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej
wody użytkowej określony w audycie
energetycznym.
W przypadku termomodernizacji kilku budynków
liczymy średnią.
Wykluczone są z analizy pod kątem kryterium
budynki wykorzystywane w ponad 50% na
działalność inną niż lecznicza.

3.

7

Efektywność kosztowa:
Zmniejszenie zużycia
energii

W ramach kryterium oceniany będzie nakład
środków finansowych UE w stosunku do ilości
zaoszczędzonej energii [zł/ MWh/rok] osiągniętej
w wyniku realizacji projektu.

zgodnie z metodologią przedstawioną w Regulaminie konkursu

2 pkt - 25% ≤ X ≤ 40%
Uwaga: w przypadku udziału w projekcie kilku
budynków o różnym stopniu efektowności
energetycznej, efektywność projektu będzie stanowić
średnią ważoną efektywności poszczególnych
budynków względem zmniejszenia zużycia kWh
w całości projektu 7.

10

Liczba punktów przyznawana za osiągnięcie
wskaźnika EPh + w, w wysokości:
4 pkt – jeżeli EPh + w ≤ 290 kWh/(m2 × rok);
2 pkt – jeżeli 290 kWh/(m2 × rok) < EPh + w ≤
390 kWh/(m2 × rok);

4

0 pkt - jeżeli EPh + w > 390 kWh/(m2 × rok) lub brak
informacji w tym zakresie.
Punkty w ramach kryterium nie sumują się.

Punkty w ramach kryterium przyznawane będą
następująco:
 8 pkt – 2 000,00 zł > X

8

Lp.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

Kryterium premiuje projekty, w których koszt ten
jest najniższy.

 5 pkt - 2 000,00 zł ≤ X < 3 900,00 zł

Wartość zaoszczędzonej energii, w wyniku realizacji
projektu, powinna być wyrażona wskaźnikami:

 2 pkt – 3 900,00 zł ≤ X < 6 500,00 zł
 0 pkt – 6 500,00 zł ≤ X lub brak informacji w tym
zakresie.


Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]
i/lub


Maksymalna
liczba punktów

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej
[MWht/rok]

W przypadku ilości zaoszczędzonej energii
cieplnej wyrażanej w jednostce miary GJ/rok,
należy dokonać przeliczenia wykazując osiągniętą
wartość z zastosowaniem jednostek wyrażonych
w MWh/rok.

4.

Stopień redukcji CO2
(w tony/rok)

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach
kryterium oceniana będzie wartość redukcji gazów
cieplarnianych na podstawie wartości redukcji
wyrażonej w ekwiwalencie CO2.
Wartość redukcji tony emisji CO2/rok, w wyniku
realizacji projektu, powinna zostać wyrażona
wskaźnikiem:
Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)

Punkty przyznawane są następująco:
•

8 pkt – 60%< X

•

5 pkt – 60% ≥ X > 45%

•

2 pkt - 45% ≥ X > 30%

•

0 pkt – 30% ≥ X lub brak informacji w tym
zakresie.

8

Wartości muszą wynikać z audytu energetycznego.

5.

Wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii (OZE)

Zastosowanie w projekcie rozwiązania
technicznego, pozwalającego na wytworzenie
energii elektrycznej lub/i cieplnej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Kryterium powiązane ze wskaźnikami właściwymi
dla OZE, wskazanym w Regulaminie konkursu.

3 pkt - uwzględnienie w projekcie OZE dla produkcji
energii elektrycznej lub/i cieplnej
0 pkt - nieuwzględnienie w projekcie OZE lub brak
danych w tym zakresie

3

Lp.

Kryterium
Projekt obejmuje
zamianę/modernizację
urządzeń grzewczych

Opis kryterium

Punktacja

Promowane będą projekty, których elementem jest
zamiana/modernizacja konwencjonalnych urządzeń
grzewczych.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie
wskaźnika:

6.

Maksymalna
liczba punktów

3 pkt – projekt obejmuje zamianę/modernizację
urządzeń grzewczych
0 pkt - brak spełnienia kryterium lub brak informacji
w tym zakresie

3

„Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu
ogrzewania [m2]”.
Kryterium promuje zgodność projektu
z obowiązującym (na dzień składania wniosku
o dofinansowanie) właściwym miejscowo
programem rewitalizacji.

7.

Zgodność projektu
z programem
rewitalizacji

Program rewitalizacji musi znajdować się
w Wykazie programów rewitalizacji województwa
mazowieckiego na dzień składania wniosku o
dofinansowanie. Wykaz znajduje się na stronie:

2 pkt - projekt znajduje się na liście projektów
podstawowych w programie rewitalizacji
1 pkt - projekt wskazany jest jako pozostałe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne
w programie rewitalizacji

https://www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja.

0 pkt - brak spełnienia ww. warunków lub brak
informacji w tym zakresie

Projekt powinien być określony wskaźnikiem:

Punkty w ramach kryterium nie sumują się

2

„Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego
programem rewitalizacji [%]”.

8.

Efektywność kosztowa

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, wskaźnik: „Liczba
zmodernizowanych energetycznie budynków” jest
ramą wykonania osi priorytetowej i będzie służył
Komisji Europejskiej do oceny realizacji celów
RPO WM 2014-2020.
Kryterium jest liczone zgodnie z poniższym wzorem:
Wartość dofinansowania UE projektu (euro)
< 285 338 euro
Wartości docelowa wskaźnika w ramach projektu:

Średnia wartość dofinansowania UE jednego,
zmodernizowanego energetycznie budynku w
projekcie:
3 pkt - poniżej 285 338 euro;
0 pkt - brak spełnienia wyżej wymienionych
warunków lub brak informacji w tym zakresie
Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym
w regulaminie konkursu.

3

Lp.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

Maksymalna
liczba punktów

„Liczba zmodernizowanych energetycznie
budynków”
Wartość dofinansowania UE wsparcia jednego,
zmodernizowanego energetycznie budynku nie
może przekroczyć kwoty 285 338 euro.
Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym
w regulaminie konkursu.

9.

Działalność prowadzona
w budynkach

Kryterium promuje budynki, w których prowadzona
jest działalność lecznicza w zakresie leczenia
szpitalnego.
W przypadku kilku budynków brany jest pod uwagę
budynek, gdzie powierzchniowy udział działalności
innej niż lecznicza jest największa.

Budynki wykorzystywane na cele administracyjne,
działalność poza leczniczą (np. magazyn, pralnia itp.)
oraz działalność inna niż leczenie szpitalne
6 pkt - 20% > X

6

4 pkt - 20 % ≤ X < 30%
2 pkt - 30 % ≤ X < 40%
0 pkt - 40% ≤ X lub brak informacji w tym zakresie.

10. Projekt

główny8

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy
inwestycja jest projektem głównym w danej wiązce
projektów.
Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie
informacji zawartych w Planach Działań RIT.

8

6 pkt - Tak
0 pkt- brak spełnienia kryterium lub brak informacji
w tym zakresie

Kryterium będzie stosowane jedynie w przypadku, gdy przynajmniej jeden projekt w dowolnym Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi
w danym typie projektu w Działaniu 4.2 zostanie określony jako „projekt główny”.

6

