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Nr Nr 

działania

/ 

poddział

ania 

Nr i nazwa kryterium Zapis w wersji 

obowiązującej 

Zapis w nowej wersji  Rodzaj zmiany/Uzasadnienie 

1 1.7.1 Dodatkowe kryterium 

formalne nr 15  

Nazwa kryterium 

Zgodność zakresu projektu z 

tzw. planem gospodarki 

niskoemisyjnej oraz strategią 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych miast 

wojewódzkich i ich obszarów 

funkcjonalnych lub miast 

subregionalnych (z 

wyłączeniem Strategii ZIT 

Subregionu Centralnego 

województwa śląskiego) 

Opis kryterium: 

Zakres projektu wynika z 

planu gospodarki 

niskoemisyjnej oraz strategii 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych miast 

wojewódzkich i ich obszarów 

funkcjonalnych lub miast 

subregionalnych (z 

wyłączeniem Strategii ZIT 

Subregionu Centralnego 

województwa śląskiego) 

Nazwa Kryterium 

Zgodność zakresu projektu 

z tzw. planem gospodarki 

niskoemisyjnej oraz 

strategią Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

miast wojewódzkich i ich 

obszarów funkcjonalnych 

lub miast subregionalnych (z 

wyłączeniem Strategii ZIT 

Subregionu Centralnego 

województwa śląskiego) 

Opis kryterium: 

Zakres projektu wynika z 

planu gospodarki 

niskoemisyjnej lub 

dokumentu 

równoważnego (np. 

Sustainable Energy Action 

Plan (SEAP). oraz strategii 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych miast 

wojewódzkich i ich 

obszarów funkcjonalnych 

lub miast subregionalnych (z 

Zmiana ma na celu umożliwienie wsparcia inwestycji 

w obszarze termomodernizacji budynków 

mieszkalnych, również nie objętych strategiami 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

Działanie pozwoli na wyjście z ofertą wsparcia w 

ramach POIiŚ do szerszego grona potencjalnych 

beneficjentów. 

Zmiana (tekst wyboldowany), przyjęta w toku 

konsultacji na KM, ma na celu umożliwienie realizacji 

projektów przez jednostki/podmioty, które nie 

posiadają planu gospodarki niskoemisyjnej, 

natomiast mają zatwierdzony SEAP. 
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wyłączeniem Strategii ZIT 

Subregionu Centralnego 

województwa śląskiego) 

2 1.7/ 

1.7.1 

1.7.2 

1.7.3 

Nazwa 

działania/poddziałania 
Kompleksowa likwidacja 

niskiej emisji na terenie 

konurbacji śląsko–

dąbrowskiej. 

Wspieranie efektywności 

energetycznej w budynkach 

mieszkalnych w konurbacji 

śląsko-dąbrowskiej 

Efektywna dystrybucja ciepła i 

chłodu w konurbacji śląsko-

dąbrowskiej 

 

 

Promowanie wykorzystywania 

wysokosprawnej kogeneracji 

ciepła i energii elektrycznej w 

konurbacji śląsko-dąbrowskiej 

Kompleksowa likwidacja 

niskiej emisji na terenie 

konurbacji śląsko–

dąbrowskiej województwa  

śląskiego 

Wspieranie efektywności 

energetycznej w budynkach 

mieszkalnych w konurbacji 

śląsko-dąbrowskiej 

województwie śląskim  

Efektywna dystrybucja 

ciepła i chłodu w konurbacji 

śląsko-dąbrowskiej 

województwie śląskim 

Promowanie 

wykorzystywania 

wysokosprawnej kogeneracji 

ciepła i energii elektrycznej 

w konurbacji śląsko-

dąbrowskiej w województwie 

śląskim 

Autokorekta 

Aktualizacja wynikająca ze zmian zapisów 

dokumentu SZOOP POIiŚ na wskutek rozszerzenia 

wsparcia udzielanego w ramach działania 1.7 na 

obszar całego województwa śląskiego poza 

konurbację śląsko-dąbrowską,  

 


