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Kryteria oceny 

Opis kryterium, którego spełnienie jest konieczne do uzyskania 
dofinansowania: 

Spełnia  

/ nie 
spełnia 

Wnioskodawca jest odbiorcą końcowym dokonującym zakupu paliw 
lub energii na własny użytek 

 

Wnioskodawca nie dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej 
magazynowania lub zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania 
lub dystrybucji energii elektrycznej  

 

Wnioskodawca nie dokonuje zakupu paliw gazowych w celu ich 
zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw 
gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego 
gazu ziemnego 

 

Wnioskodawca realizuje lub zamierza zrealizować przedsięwzięcie 
polegające na: 
a)  wymianie urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania 
lub przygotowania ciepłej wody użytkowej; lub 
b) przyłączeniu do sieci ciepłowniczej 

 

Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której 
realizowane będzie Przedsięwzięcie lub która zostanie przyłączona 
do sieci ciepłowniczej 

 

W przypadku wymiany urządzeń lub instalacji służących do celów 
ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
Wnioskodawca posiada tytuł prawny do wymienianych urządzeń 

 

W przypadku wymiany urządzeń lub instalacji służących do celów 
ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
dotychczasowe urządzenia lub instalacje zostaną wymienione na 
urządzenia lub instalacje służące do celów ogrzewania lub 
przygotowania ciepłej wody użytkowej charakteryzujące się wyższą 
klasą efektywności energetycznej, o której mowa w aktach 
delegowanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 września 
2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z 
energią, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. 
ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego 
dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE L 198 z 28.07.2017, str. 1) 

 

Sprawność systemu grzewczego przed realizacją Przedsięwzięcia 
nie jest mniejsza niż wynika to z wymagań dotyczących poziomów 
referencyjnych sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania 
pomieszczeń dla kotłów na paliwo stałe określonych w 
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rozporządzeniu 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 (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z 
późn. zm.). 
Oszczędność energii wyliczona zgodnie Rozporządzeniem Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r.w sprawie wartości 
referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie 
sposobu obliczania tych wartości musi wynosić minimum 2 TOE. 

 

 


