Załącznik do Uchwały nr 73/XXXIII/2018
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
z dnia 22 lutego 2018 roku

KRYTERIA DOSTĘPU
Podziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektu: Ograniczenie
,,niskiej emisji”
Lp.

Nazwa
kryterium

Opis kryterium

Efektywność
energetyczna
budynku

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium ocenie podlegać będzie, standard
efektywności energetycznej budynku wyrażony maksymalną wartością wskaźnika EP. Standard
zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji,
chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia w przypadku domów
jednorodzinnych nie może przekroczyć 150 kWh/(m2 x rok) , zaś dla domów wielorodzinnych nie
może przekroczyć wartości 135 kWh/(m2 x rok).
Ww. wartości muszą zostać osiągnięte najpóźniej rok po zakończeniu realizacji projektu.

1.

Punktacja

Możliwość
uzupełnienia

0/1

TAK

0/1

TAK

Kryterium nie stosuje się w przypadku zabytkowych budynków mieszkalnych ( zgodnie z art. 7
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z ewidencją
zabytków).
W takim przypadku kryterium uznaje się za spełnione.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie audytu energetycznego 1. W przypadku projektu
obejmującego wyłącznie wymianę urządzenia grzewczego dopuszczalne jest przedłożenie jedynie
świadectwa energetycznego.
Zgodność
projektu
2. z przepisami
dotyczącymi
emisji
zanieczyszczeń

1

Dotyczy wyłącznie projektów w zakresie wymiany/modernizacji urządzeń grzewczych.
Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub
ewentualnie paliwa gazowe, 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.

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.).

Nazwa
kryterium

Lp.

Opis kryterium

Punktacja

Możliwość
uzupełnienia

0/1

TAK

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.
Wymiana urządzeń grzewczych powinna być również zgodna z przepisami prawa krajowego tj.
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań
dla kotłów na paliwo stałe.
Kotły będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie
będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
Kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa gazowe mogą zostać wsparte jedynie
w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione
ekonomicznie.
Uwaga: Jeżeli nie dotyczy kryterium uznaje się za spełnione.
Obszar
realizacji
projektu.
3.

Ocenie podlegać będzie czy projekt realizowany jest na terenie gminy do 300 tys.
mieszkańców.
Wsparciem zostaną objęte wszystkie ośrodki regionalne (liczące między 100 a 300 tys.
mieszkańców), subregionalne (liczące pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców), lokalne (poniżej 50
tys. mieszkańców) oraz tereny wiejskie wyznaczone w Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030.
W przypadku realizacji projektu na terenie kilku gmin, każda z gmin musi spełniać powyższy
warunek.

KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE
Podziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektu: Ograniczenie
,,niskiej emisji”
Kryteria nie będą stosowane w sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie będzie pozwalała na wybranie
do dofinansowania wszystkich projektów, które miałyby być oceniane pod względem niniejszych kryteriów.
Jeżeli kryteria będą stosowane, nie ma konieczności uzyskania minimalnej liczby punktów. Wysoka jakość projektów zagwarantowana jest bardzo ambitnymi
i trudnymi do spełnienia kryteriami dostępu.

Lp.

1.

Kryterium

Stopień redukcji
CO2

Opis kryterium

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).

2.

3.

Stopień redukcji
emisji pyłu
zawieszonego
PM10 (%)

Obszar
zdiagnozowany

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium
ocenie podlegać będzie wartość redukcji emisji pyłu
zawieszonego PM10 [%/rok].
Wielkość redukcji wyrażona w % jako stosunek wielkości
emisji zredukowanych do wielkości emisji bazowych,
określonych w oparciu o dokumentacje stanowiące
podstawę do aktualizacji programów ochrony powietrza.

Kryterium promuje projekty realizowane na terenie gminy
o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych

Punktacja

Maksymalna
liczba
punktów

Punkty w ramach kryterium
przyznawane są następująco:





8 pkt – X > 750
6 pkt – 750 ≥ X > 500
4 pkt – 500 ≥ X > 250
2 pkt - 250 ≥ X > 50



0 pkt – 50 ≥ X lub brak
informacji w tym zakresie

8

Punkty w ramach kryterium
przyznawane są następująco:






8 pkt - X ≥ 60 %
6 pkt – 60 % > X ≥ 30 %
4 pkt – 30 % > X ≥ 10 %
2 pkt - 10% > X ≥ 3 %
0 pkt – 3 % > X ≥ 0 % lub brak
informacji w tym zakresie.

Projekt lub część projektu znajduje się
na terenie gminy o przekroczonych

8

6

Lp.

Kryterium
w wojewódzkim
programie
ochrony powietrza

4.

Wykorzystanie
energii ze źródeł
odnawialnych

Opis kryterium
poziomach substancji w powietrzu – w szczególności pyłu
zawieszonego PM 10 określonych w programach ochrony
powietrza obowiązujących dla strefy, na obszarze której
realizowany jest projekt.

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, kryterium promuje
instalacje wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych.

5.

Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie
programów rewitalizacji województwa mazowieckiego (na
dzień składania wniosku o dofinansowanie).
Projekt powinien być określony wskaźnikiem:
„Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego
programem rewitalizacji [%]”.

Maksymalna
liczba
punktów

limitach pyłu zawieszonego PM 10 – 6
pkt
Żadna część projektu nie znajduje się
na terenie gminy o przekroczonych
limitach pyłu zawieszonego PM 10
lub brak informacji w tym zakresie – 0
pkt
Projekt uwzględnia OZE dla produkcji
energii – 2 pkt
Brak spełnienia wyżej wymienionych
warunków lub brak informacji w tym
zakresie – 0 pkt

Kryterium promuje zgodność projektu z obowiązującym
(na dzień składania wniosku o dofinansowanie) właściwym
miejscowo programem rewitalizacji.

Zgodność
projektu
z programem
rewitalizacji

Punktacja

2

Projekt znajduje się na liście
projektów podstawowych w
programie rewitalizacji – 2 pkt;
Projekt wskazany jest jako pozostałe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne
w programie rewitalizacji – 1 pkt

2

Punkty w ramach kryterium nie
sumują się.
Brak spełnienia wyżej wymienionych
warunków lub brak informacji w tym
zakresie – 0 pkt

7.

Efektywność
kosztowa

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, wskaźnik: „Powierzchnia
podlegająca zmianie sposobu ogrzewania [m2]” jest
wskaźnikiem realizacji celów osi priorytetowej i będzie służył
KE do oceny realizacji celów RPO WM.

Średnia wartość dofinansowania UE
w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni
ogrzewanej:


X < 15 euro –3 pkt

3

Lp.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja


Kryterium jest liczone zgodnie z poniższym wzorem:
<X
Wartości docelowa wskaźnika w ramach projektu:
„Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania
[m2]”

Punkty w ramach kryterium nie sumują
się.

Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym w
regulaminie konkursu.

8.

9.

Zgodność ze
strategiami
niskoemisyjnymi

Przeciwdziałanie
ubóstwu
energetycznemu

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt
jest zgodny z Planem/-ami Gospodarki Niskoemisyjnej oraz
Programem Ograniczania Niskiej Emisji, obowiązującym/-i
na obszarze na którym realizowany jest projekt.
Weryfikacji podlegać będzie czy projekt wpisuje się w
kierunki działań niskoemisyjnych i/ lub został
zidentyfikowany w ww. dokumentach.

X < 28,6 euro –1 pkt

Brak spełnienia wyżej wymienionych
warunków lub brak informacji w tym
zakresie – 0 pkt

Wartość dofinansowania UE projektu (euro)

Zgodność z:Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub
Programem Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).

Maksymalna
liczba
punktów

Koszt należy przeliczyć kursem euro
podanym w Regulaminie konkursu.
Projekt wynika z PGN lub PONE - 2
pkt
Brak spełnienia wyżej wymienionych
warunków lub brak informacji w tym
zakresie – 0 pkt

2

Przedmiotem kryterium będzie ocena, czy Wnioskodawca
Punkty zostaną przyznane
posiada/planuje przygotowanie programu wsparcia dla
następująco:
najuboższych osób, które w wyniku realizacji projektu będą
ponosić zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z
 Dla
obszaru,
na
którym
trwałą zmianą systemu ogrzewania.
realizowany jest projekt uchwalony
i wdrażany jest program wsparcia
– 4 pkt


Dla
obszaru,
na
którym
realizowany jest projekt planowane
jest opracowanie w okresie
realizacji
projektu
programu
wsparcia – 2 pkt

Brak spełnienia wyżej wymienionych
warunków lub brak informacji w tym
zakresie – 0 pkt

4

Lp.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

Maksymalna
liczba
punktów

Punkty w ramach kryterium nie sumują
się.
Punkty zostaną przyznane
następująco:
 Silna utrata funkcji, niekorzystna
sytuacja społeczno-gospodarcza –
3 pkt

10

Nasilenie
problemów
społeczno gospodarczych

Ocenie podlegać będzie czy projekt realizowany jest na
terenie miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze i ulegających depopulacji2.
Zgodnie ze „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”
(SOR).

 Utrata funkcji, mocno niekorzystna
sytuacja społeczno-gospodarcza –
2 pkt
 Utrata
funkcji,
niekorzystna
sytuacja społeczno-gospodarcza 1 pkt

3

Punkty w ramach kryterium nie
sumują się.
Brak spełnienia wyżej wymienionych
warunków lub brak informacji w tym
zakresie – 0 pkt

2

Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 do „Delimitacji miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze” . https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/36254/Delimitacja_miast_srednich_SOR_11.pdf

