
Załącznik do uchwały nr 1 /2021 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 23 lutego 2021 r w sprawie dodatkowego 

kryterium formalnego oraz dodatkowego kryterium merytorycznego II stopnia w osi I dla poddziałania 1.7.1: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

mieszkalnych w województwie śląskim, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Nr Nr działania/ poddziałania Nr i nazwa kryterium Zapis w wersji 
obowiązującej 

Zapis w nowej wersji  Rodzaj 
zmiany/Uzasadnienie 

1 DZIAŁANIE 1.7 Kompleksowa 
likwidacja niskiej emisji na terenie 
województwa śląskiego 

PODDZIAŁANIE 1.7.1 

Wspieranie efektywności 
energetycznej w budynkach 
mieszkalnych w województwie 
śląskim 

 

Dodatkowe kryteria formalne 
„Gotowość do realizacji 
projektu” 

Kryterium nr 13 

 

Brak zapisu Posiadanie niezbędnych wymaganych 
prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń 
administracyjnych  (rozumianych jako 
pozwolenia na budowę, dokumentacja 
związana ze zgłoszeniem budowy lub 
wykonywania innych robót 
budowlanych) do realizacji zakresu 
rzeczowego projektu 
odpowiadającego minimum 60% 
kosztów całkowitych projektu. 

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

 

Wprowadzenie dodatkowego 
kryterium formalnego 
„Gotowość do realizacji 
projektu” wskazującego na 
wymóg dostarczenia 
niezbędnych wymaganych 
prawem decyzji, uzgodnień i 
pozwoleń administracyjnych do 
realizacji zakresu rzeczowego 
odpowiadającego minimum 
60% kosztów całkowitych 
projektu. 

W związku zaawansowanym 
etapem wdrażania perspektywy 
finansowej 2014-2020 nastąpiła 
konieczność zmiany wymogów 
w ramach wyboru projektów 
celem  wyłonienia projektów 
najbardziej gotowych do 
realizacji. Zaproponowane 
brzmienie kryterium pozwoli na 
zwiększenie puli projektów w 
ramach najbliższego konkursu , 
których realizacja zakończy się 
przed 2023 rokiem. Powyższe 
umożliwi efektywne 
przeprowadzenie oceny, 
szybkie zakontraktowanie 
środków z konkursu, który 
zgodnie z obowiązującym 
harmonogramem naboru 
konkursów POIiŚ, ogłoszony 
zostanie w lutym 2021 r. 

Wprowadzenie przedmiotowych 
zaostrzeń ogranicza ryzyko 
utraty środków i ich zwrot do 
budżetu KE.  

2  DZIAŁANIE 1.7 Kompleksowa 
likwidacja niskiej emisji na terenie 
województwa śląskiego 

Kryteria merytoryczne I 
stopnia 

„Gotowość do realizacji 

Posiadanie dokumentacji technicznej 
niezbędnej do realizacji zakresu 
rzeczowego projektu. 

Istnieje możliwość 

Posiadanie niezbędnych wymaganych 
prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń 
administracyjnych  (rozumianych jako 
pozwolenia na budowę, dokumentacja 

Wprowadzony zapis został 
dostosowany i skorelowany w 
związku z propozycją 
wprowadzenia  dodatkowego 
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PODDZIAŁANIE 1.7.1 

Wspieranie efektywności 
energetycznej w budynkach 
mieszkalnych w województwie 
śląskim 

 

projektu” 

Kryterium nr 1 

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

Zasady oceny kryterium 

Przyznawana liczba punktów: 

2 pkt – Projekt posiada pełną 
dokumentację techniczną niezbędną 
do realizacji całego zakresu 
rzeczowego (dla 100% kosztów 
całkowitych)  

1 pkt – Projekt posiada dokumentację 
techniczną niezbędną do realizacji 
zakresu rzeczowego odpowiadającego 
minimum 60% kosztów całkowitych 

Waga : 1 

Max. Pkt – 2 

Maksymalna liczba punktów 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

związana ze zgłoszeniem budowy lub 
wykonywania innych robót 
budowlanych) do realizacji zakresu 
rzeczowego projektu 

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

Zasady oceny kryterium 

Przyznawana liczba punktów: 

2 pkt – Projekt posiada wszystkie 
niezbędne wymagane prawem 
decyzje, uzgodnienia i pozwolenia 
administracyjne  (rozumiane jako 
pozwolenia na budowę, dokumentacja 
związana ze zgłoszeniem budowy lub 
wykonywania innych robót 
budowlanych) do realizacji całego 
zakresu rzeczowego projektu (dla 
100% kosztów całkowitych)  

0  pkt – Projekt posiada wszystkie 
niezbędne wymagane prawem 
decyzje, uzgodnienia i pozwolenia 
administracyjne  (rozumiane jako 
pozwolenia na budowę, dokumentacja 
związana ze zgłoszeniem budowy lub 
wykonywania innych robót 
budowlanych) do realizacji zakresu 
rzeczowego projektu 
odpowiadającego minimum 60% 
kosztów całkowitych projektu 

Waga 3 

Max. Pkt 6 

Maksymalna liczba punktów: 62 

kryterium formalnego nr 13. 

Wobec powyższego obecne 
brzmienie zapisów wymagało 
modyfikacji. Zmieniona została 
punktacja (w tym  waga), aby 
kryterium miało większy wpływ 
na wybranie bardziej gotowych 
realizacyjnie projektów. 

 


