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Nr Nr działania/ 
poddziałania

Nr i nazwa 
kryterium

Zapis w wersji 
obowiązującej

Zapis w nowej wersji Rodzaj 
zmiany/Uzasadnienie

1 DZIAŁANIE 1.3. Wspieranie 
efektywności energetycznej w 
budynkach

PODDZIAŁANIE 1.3.1. 
Wspieranie efektywności 

energetycznej w budynkach 
publicznych

n.d. Projekty oceniane są kryteriami:

Horyzontalne kryteria formalne

Dodatkowe kryteria formalne

Kryteria merytoryczne I stopnia (w tym 
właściwe kryteria horyzontalne)

Horyzontalne kryteria merytoryczne II 
stopnia

Projekty oceniane są kryteriami:

Horyzontalne kryteria formalne

Dodatkowe kryteria formalne

Kryteria merytoryczne I stopnia (w tym 
właściwe kryteria horyzontalne)

Horyzontalne kryteria merytoryczne II 
stopnia1

1 Nie dotyczy: Projekty dotyczące 
przygotowania dokumentacji, na 
potrzeby realizacji projektów 
inwestycyjnych.

Przypis niezbędny w związku z 
propozycją wprowadzenia 
kryteriów do oceny projektów 
polegających na przygotowaniu 
dokumentacji, na potrzeby 
realizacji projektów 
inwestycyjnych. Zmiana 
umożliwi wsparcie w ramach 
POIiŚ 2014 - 2020 
przygotowania dokumentacji dla 
projektów polegających na 
zwiększeniu efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej. 
Projekty przygotowawcze będą 
realizowane w perspektywie 
2014 – 2020, natomiast projekty 
inwestycyjne w perspektywie 
2021-2027.

2 DZIAŁANIE 1.3. Wspieranie 
efektywności energetycznej w 
budynkach

 PODDZIAŁANIE 1.3.1. 
Wspieranie efektywności 

energetycznej w budynkach 
publicznych

Dodatkowe kryteria formalne Dodatkowe kryteria formalne Dodatkowe kryteria formalne – dla 
projektów inwestycyjnych

Niezbędne rozdzielenie 
kryteriów oceny w odniesieniu 
do dwóch typów projektów: 
przygotowawczych i 
inwestycyjnych. Obecne 
brzmienie zapisów wymaga 
modyfikacji.

3 DZIAŁANIE 1.3. Wspieranie 
efektywności energetycznej w 
budynkach

PODDZIAŁANIE 1.3.1. 
Wspieranie efektywności 

energetycznej w budynkach 
publicznych

Dodatkowe kryterium formalne 
– dla projektów dotyczących 
przygotowania dokumentacji, 
na potrzeby realizacji 
projektów inwestycyjnych

Kryterium nr 10

Brak Dodatkowe kryterium formalne – dla 
projektów dotyczących przygotowania 
dokumentacji, na potrzeby realizacji 
projektów inwestycyjnych

NAZWA KRYTERIUM

Cel projektu

OPIS KRYTERIUM

Za spełniający kryterium zostanie 

Wprowadzenie dodatkowego  
kryterium formalnego dla 
projektów dotyczących 
przygotowania dokumentacji, 
na potrzeby realizacji projektów 
inwestycyjnych. Zmiana 
umożliwi wsparcie w ramach 
POIiŚ 2014 – 2020 
przygotowania dokumentacji dla 
projektów polegających na 
zwiększeniu efektywności 

1 Nie dotyczy: Projekty dotyczące przygotowania dokumentacji, na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych.
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uznany projekt polegający na 
opracowaniu  dokumentacji 
projektowej i technicznej pozwalającej 
na przygotowanie inwestycji do 
realizacji (nie będą uznane za 
spełniające kryterium projekty 
polegające wyłącznie na opracowaniu 
analiz lub prac studialnych). 
Dopuszcza się uzupełnienie 
posiadanej przez beneficjenta 
dokumentacji projektowej.

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).

TAK/NIE

energetycznej budynków 
użyteczności publicznej. 
Projekty przygotowawcze będą 
realizowane w perspektywie 
2014 – 2020, natomiast projekty 
inwestycyjne w perspektywie 
2021-2027.

4 DZIAŁANIE 1.3. Wspieranie 
efektywności energetycznej w 
budynkach

PODDZIAŁANIE 1.3.1. 
Wspieranie efektywności 

energetycznej w budynkach 
publicznych

Kryteria merytoryczne I 
stopnia

Kryteria merytoryczne I stopnia Kryteria merytoryczne I stopnia – dla 
projektów inwestycyjnych

Niezbędne rozdzielenie 
kryteriów oceny w odniesieniu 
do dwóch typów projektów: 
przygotowawczych i 
inwestycyjnych. Obecne 
brzmienie zapisów wymaga 
modyfikacji.

5 DZIAŁANIE 1.3. Wspieranie 
efektywności energetycznej w 
budynkach

PODDZIAŁANIE 1.3.1. 
Wspieranie efektywności 

energetycznej w budynkach 
publicznych

Kryteria merytoryczne I 
stopnia – dla projektów 
inwestycyjnych

Kryterium nr 1 i 2

Brak Kryteria merytoryczne I stopnia – dla 
projektów dotyczących przygotowania 
dokumentacji, na potrzeby realizacji 
projektów inwestycyjnych 

Nr 1

Nazwa kryterium

Stopień przygotowania projektu

Opis kryterium

Termin publikacji pierwszego 
ogłoszenia o wszczęciu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
dla zakresu projektu dotyczącego 
przygotowania dokumentacji, na 
potrzeby realizacji projektów 
inwestycyjnych.

Wprowadzenie  kryteriów 
merytorycznych I stopnia dla 
projektów dotyczących 
przygotowania dokumentacji, 
na potrzeby realizacji projektów 
inwestycyjnych. Zmiana 
umożliwi wsparcie w ramach 
POIiŚ 2014 – 2020 
przygotowania dokumentacji dla 
projektów polegających na 
zwiększeniu efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej. 
Projekty przygotowawcze będą 
realizowane w perspektywie 
2014 – 2020, natomiast projekty 
inwestycyjne w perspektywie 
2021-2027.
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Zasady oceny kryterium

3 pkt – do 6 miesięcy od złożenia 
wniosku o dofinansowanie

2 pkt – do 9 miesięcy od złożenia 
wniosku o dofinansowanie

1 pkt – do 12 miesięcy od złożenia 
wniosku o dofinansowanie

Waga: 4

Max.punktacja: 12

Nr 2

Nazwa kryterium

Gotowość realizacyjna projektu

Opis kryterium

Termin zakończenia prac 
przygotowawczych (nie później niż w 
okresie kwalifikowania wydatków w 
ramach POIiŚ) rozumianych jako 
przygotowanie dokumentacji 
technicznej, dla całego planowanego 
zakresu projektów inwestycyjnych.

Zasady oceny kryterium

3 pkt – do 14 miesięcy od złożenia 
wniosku o dofinansowanie

2 pkt – do 20 miesięcy od złożenia 
wniosku o dofinansowanie

1 pkt – do 36 miesięcy od złożenia 
wniosku o dofinansowanie

Waga: 4

Max. punktacja: 12

Maksymalna liczba punktów: 24
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