
Zakres rzeczowy projektów 

z oceną strategiczną ZIT

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej

w sektorze publicznym w ramach ZIT

dla MOF Poznania

21 czerwca 2017 r.

STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ



Termin naboru: od 28-06-2017 do 04-08-2017 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać poprzez

LSI 2014+. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+

możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu tj. od 26 maja

2017 r.

Konkurs dla Poddziałania 3.2.3 

Poprawa efektywności energetycznej

w sektorze publicznym w ramach ZIT 

dla MOF Poznania



Alokacja na konkurs: 24 mln PLN.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie do 85% wydatków

kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających

definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem

projektów inwestycyjnych i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski:

Jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby

prawne.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe tylko w ramach katalogu

uprawnionych wnioskodawców w oparciu o porozumienie albo umowę

o partnerstwie.



W ramach projektu będą realizowane inwestycje polegające

na termomodernizacji budynków publicznych: audyty energetyczne

oraz kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów

na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 ociepleniem obiektu,

 wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia 

na energooszczędne,

 przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą 

i podłączeniem do źródła ciepła),

Na co można uzyskać dofinansowanie:



 przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji,

 instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

 instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Na co można uzyskać dofinansowanie (cd.):



 Beneficjent jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji projektu

nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy

o dofinansowanie projektu, natomiast zakończenie realizacji projektu

powinno zakończyć się nie później niż do 30 listopada 2019 roku.

 Wszystkie projekty dotyczące termomodernizacji miejskiej muszą

wynikać z PGN-u lub dokumentu równoważnego, pozytywnie

zweryfikowanego przez doradcę energetycznego WFOŚiGW.

 Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających

efektywność energetyczną danego budynku winna wynikać

z przeprowadzonego audytu energetycznego ex-ante (stanowiącego

kluczowy element projektu – załącznik obowiązkowy) i prowadzić

do redukcji zużycia energii cieplnej o co najmniej 25%.

Informacje dodatkowe:



 W ramach weryfikacji założonych celów i efektów inwestycji

należy również po jej zakończeniu przedłożyć audyt

powykonawczy/certyfikat – dokument potwierdzający osiągnięcie

założonych parametrów

 Prace termomodernizacyjne winny zostać przeprowadzone według

hierarchii ich ważności:

1. Prace termoizolacyjne: np. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,

dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych;

2. Instalacje wewnętrzne: np. instalacja wewnętrzna ogrzewania

i ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji, wymiana

oświetlenia na energooszczędne;

3. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii

cieplnej.

Informacje dodatkowe:



 W przypadku oświetlenia załącznikiem obligatoryjnym

do wniosku o dofinansowanie (na etapie aplikowania

o wsparcie) jest audyt oświetleniowy.

 Brak możliwości wniesienia wkładu własnego w formie

niepieniężnej, w tym w formie wolontariatu.

 Nie będą objęte wsparciem (najistotniejsze wyłączenia):

 projekty zakończone zgodnie z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego,

 podlegające wsparciu w ramach pomocy publicznej,

 realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% 

powierzchni całkowitej budynku służy prowadzeniu działalności 

gospodarczej lub jest przeznaczone na cele mieszkaniowe.

Informacje dodatkowe:



Kryteria oceny strategicznej ZIT

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej

w sektorze publicznym w ramach ZIT

dla MOF Poznania



 Ocena strategiczna – Związek ZIT

 Lista rankingowa projektów – Związek ZIT

 Ocena formalna – UMWW

 Ocena merytoryczna – UMWW

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego oraz Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 

Ocena wniosków składanych w ramach 

konkursu



Kryteria oceny strategicznej

Spełnienie wszystkich kryteriów

dopuszczających (T/N) jest

niezbędne dla możliwości

dalszej oceny, zgodnie

z kryteriami punktowymi.

Dopuszczające (Tak/Nie) Punktowe

W przypadku kryteriów

punktowych Wniosek musi

zdobyć co najmniej 60%

maksymalnej możliwej do

uzyskania liczby punktów.



Nazwa kryterium Definicja

Kompletność 

dokumentacji 

aplikacyjnej.

Weryfikacji podlega zgodność złożonej dokumentacji projektowej 

z wymogami zawartymi w Regulaminie konkursu, w szczególności: 

1) czy wniosek o dofinansowanie, biznes-plan/studium wykonalności 

oraz załączniki obligatoryjne mają wszystkie strony i wypełniono w nich 

wszystkie pola obowiązkowe,

2) czy dokumentacja projektowa została przygotowana na aktualnych 

formularzach obowiązujących w danym konkursie, 

3) czy do wniosku o dofinansowanie załączono wszystkie wymagane 

załączniki aktualne dla danego konkursu, 

4) czy na kopiach dokumentów dokonano potwierdzenia za zgodność 

z oryginałem, 

5) czy dokumentacja projektowa została złożona w odpowiedniej liczbie 

egzemplarzy zgodnie z wymogami danego konkursu, 

6) czy dokumentacja projektowa w formie elektronicznej została 

przygotowana na właściwym nośniku informatycznym w odpowiednim 

pliku i możliwe jest odczytanie danych zawartych na nośniku 

informatycznym. 

Weryfikacja będzie miała charakter wstępny, pełna ocena kryterium 

będzie miała miejsce podczas oceny formalnej przeprowadzonej 

przez IZ WRPO 2014+.

Kryteria dopuszczające 

Poddziałanie 3.2.3



Nazwa kryterium Definicja

Wniosek został złożony przez podmiot 

uprawniony do uzyskania wsparcia 

w ramach Strategii ZIT dla MOF 

Poznania.

Weryfikacji podlega Wnioskodawca pod 

względem zgodności z typem Beneficjenta 

określonym w Strategii ZIT w Miejskim 

Obszarze Funkcjonalnym Poznania dla P8 

Termomodernizacja obiektów użyteczności

publicznej oraz ograniczenie niskiej emisji 

w MOF Poznania.

Miejsce realizacji projektu zgodne 

ze Strategią ZIT

Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu 

pod względem zgodności z warunkami 

określonymi w Strategii ZIT dla danego 

projektu strategicznego (P8).

Cele, zakres i wskaźniki projektu są 

zgodne ze Strategią ZIT.

Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem 

zgodności z celami określonymi w Strategii ZIT, 

zgodność zakresu projektu z działaniami 

wskazanymi w Strategii ZIT oraz zgodność 

zadeklarowanych wskaźników ze wskaźnikami 

realizacji Strategii ZIT.

Kryteria dopuszczające 

Poddziałanie 3.2.3



Nazwa kryterium Definicja

Prawidłowa wartość wnioskowanego 

dofinasowania.

Weryfikacji podlega, czy wartość 

wskazanego we wniosku dofinasowania jest 

zgodna z Regulaminem konkursu, 

w tym nie przekracza kwoty alokacji 

określonej w Regulaminie konkursu 

oraz nie przekracza dopuszczalnej 

intensywności pomocy.

Wniosek został złożony w terminie 

wskazanym w Regulaminie konkursu.

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca 

złożył dokumentację projektową w terminie 

wskazanym w Regulaminie konkursu.

Wniosek został złożony do właściwej 

instytucji wskazanej w Regulaminie 

konkursu.

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca 

złożył dokumentację projektową w miejscu 

wskazanym w Regulaminie konkursu.

Kryteria dopuszczające 

Poddziałanie 3.2.3



Nazwa kryterium Definicja

Projekt jest zgodny 

z Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej przyjętym 

przez właściwy samorząd 

lub innym dokumentem 

równoważnym.

Weryfikacji podlega zgodność projektu z opracowanym 

planem gospodarki niskoemisyjnym (lub równoważnym 

dokumentem) dla obszaru, na którym realizowana będzie 

inwestycja. Badane będzie, czy przedsięwzięcie dotyczy 

przewidzianych w PGN działań związanych z efektywnym 

gospodarowaniem zasobami, poprawą efektywności 

energetycznej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń 

do powietrza (pyłów, B(α)P, CO2, SO2). 

W wyniku realizacji projektu 

nastąpi zmniejszenie 

rocznego zapotrzebowania 

na energię o minimum 25% 

w przypadku każdego 

termomodernizowanego

budynku.

Weryfikacji podlega, czy projekt wpływa na zmniejszenie 

rocznego zapotrzebowania na energię o minimum 25%. 

Kryterium dotyczy każdego termomodernizowanego

budynku.

Kryteria dopuszczające 

Poddziałanie 3.2.3



Nazwa kryterium Definicja

W wyniku realizacji projektu 

nastąpi redukcja niskiej emisji 

CO2 o minimum 30%. Kryterium 

dotyczy projektów obejmujących 

zmianę spalanego paliwa 

w piecach indywidualnych 

i mikrokogenerację oraz wszelkie 

przebudowy istniejących instalacji 

na wysokosprawną kogenerację.

Weryfikacji podlega, czy projekt wpływa na 

ograniczenie niskiej emisji CO2 o minimum 

30%. Kryterium dotyczy projektów 

obejmujących zmianę spalanego paliwa 

w piecach indywidualnych 

i mikrokogenerację oraz wszelkie 

przebudowy istniejących instalacji 

na wysokosprawną kogenerację.

Kryteria dopuszczające

Poddziałanie 3.2.3



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Wpływ projektu na 

zmniejszenie rocznego 

zapotrzebowania na 

energię. 3/4/6

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie

zmniejszenie rocznego zapotrzebowania

na energię w wyniku realizacji projektu.

Skala ocen:

- 25 % do 45 % – 3 pkt,

- powyżej 45 % do 60 % – 4 pkt,

- powyżej 60 % – 6 pkt.

Wpływ projektu na

ograniczenie niskiej emisji

CO2.

1/3/4/6

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie

wielkość redukcji niskiej emisji CO2 w %

w wyniku realizacji projektu.

Skala ocen:

- do 30% - 1 pkt,

- 30 % do 45 % – 3 pkt,

- powyżej 45 % do 60 % – 4 pkt,

- powyżej 60 % – 6 pkt.

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 3.2.3



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Efektywność kosztowa 

projektu.

0/1/2/3/4

W ramach kryterium oceniane będzie

czy projekty cechują się korzystną relacją 

nakładów finansowych do efektów 

w porównaniu do średniej w konkursie.

Koszt osiągnięcia efektu liczony jest jako 

iloraz planowanych kosztów kwalifikowanych 

i wartości energii zaoszczędzonej w ciągu 

roku (zł/GJ).

Skala ocen odnoszona do średniej

w konkursie:

- powyżej 130% średniej – 0 pkt,

- powyżej 110% średniej do 130% średniej – 1 pkt,

- powyżej 90% średniej do 110% średniej – 2 pkt,

- powyżej 70% średniej do 90% średniej – 3 pkt,

- do 70% średniej - 4 pkt.

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 3.2.3



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Obiekt położony jest 

na obszarze chronionym 

lub w otulinie obszaru 

chronionego. 0/2

W ramach tego kryterium premiowane będą

projekty dotyczące obiektów położonych

na obszarze chronionym

lub w otulinie obszaru chronionego.

Tak – 2 pkt

Nie – 0 pkt

Intensywność użytkowania

obiektu.

0-2

W ramach kryterium oceniane będą funkcje

społeczne obiektu oraz liczba osób

korzystających z obiektu.

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 3.2.3



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Wartość zabytkowa 

budynku.

0/1

Oceniane będzie, czy budynek będący 

przedmiotem projektu jest wpisany do gminnej 

ewidencji zabytków lub do rejestru zabytków.

Tak – 1 pkt

Nie – 0 pkt

Uwzględnienie 

w projekcie rozwiązań 

z zakresu 

zastosowania 

odnawialnych źródeł 

energii (OZE).

0/2

Kryterium premiuje projekty wykorzystujące 

OZE przez co przyczyniają się one do realizacji 

zapisów pakietu klimatycznego poprzez wzrost 

wykorzystania energii odnawialnej w bilansie 

energetycznym kraju i tym samym ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych.

Tak – 2 pkt

Nie – 0 pkt

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 3.2.3



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Strategiczny

charakter

projektu.

1-6

W ramach kryterium analizowane będą 

uzasadnienia i argumenty Wnioskodawcy 

dotyczące: 

- potrzeby realizacji projektu,

- wpływu projektu na poprawę efektywności 

energetycznej budynków oraz obniżenie tzw. 

niskiej emisji w celu poprawy jakości powietrza 

atmosferycznego,

- konieczności przeprowadzenia kompleksowej, 

głębokiej modernizacji energetycznej budynku.

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 3.2.3



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Wpływ wartości 

wskaźników przyjętych 

w projekcie na realizację 

celów Strategii ZIT 

dla MOF Poznania.
1-3

Ocenie podlegać będzie poprawność 

przyjętych wskaźników, ich kompletność, 

realność osiągnięcia co do terminu 

i wartości, wpływ przyjętych wskaźników 

na osiągnięcie celów Strategii ZIT 

w MOF Poznania oraz relacja nakładów 

do rezultatów. Ocena będzie dokonywana 

metodą porównania wniosków złożonych 

na konkurs pod względem ich wpływu 

na realizację wskaźników Strategii ZIT.

Razem punktów

(maksymalna liczba 

punktów wynosi 32)

32

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 3.2.3



Wskaźniki obowiązkowe do wyboru przez Wnioskodawcę 

w konkursie dla Poddziałania 3.2.3 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (wskaźnik 

produktu – kluczowy)

 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych (wskaźnik rezultatu – kluczowy)

 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (wskaźnik 

rezultatu– kluczowy)

 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (wskaźnik rezultatu–

kluczowy)

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Wskaźniki obowiązkowe do wyboru przez Wnioskodawcę 

w konkursie dla Poddziałania 3.2.3 – c.d.

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (wskaźnik rezultatu–

kluczowy)

 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji 

projektów (wskaźnik rezultatu– kluczowy)

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż 

przedsiębiorstwa) (wskaźnik rezultatu –kluczowy)

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Pkt 3.6. Szczegółowe dane dotyczące projektu – str. 15 Instrukcji  

3.6.1 Zgodność projektu ze Strategią ZIT (kryt. 18).

3.6.2 Informacje charakteryzujące przedsięwzięcie w sposób ilościowy 

(kryt. 9,10,12,13).

3.6.3 Informacje charakteryzujące przedsięwzięcie w sposób jakościowy

(kryt. 14,16,17).

3.6.4 Intensywność użytkowania obiektu objętego projektem (kryt. 15).

Przypominam o konieczności opisu pkt 3.6 zgodnie z Instrukcją 

i definicjami zawartymi w  Kryteriach wyboru projektów. 

Ma to decydujące znaczenie dla oceny strategicznej ZIT.

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Stowarzyszenie Metropolia Poznań
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tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl

www.zit.metropoliapoznan.pl
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