
 
 

Informacja dotycząca rekomendowanego sposobu przedstawienia danych 
w ramach kryteriów liczbowych w załączniku nr 2 SPECYFIKACJA 
DOTYCZĄCA KRYTERIÓW OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTU 

 
Specyfikacja jest jednym z najważniejszych dokumentów projektu, gdyż na 
podstawie zawartych w niej informacji dokonywana jest ocena merytoryczna i 
tworzona jest lista rankingowa projektów.  
W niniejszym załączniku należy bardzo konkretnie odnieść się do wszystkich 
kryteriów jakościowych oceny merytorycznej obowiązujących dla danego naboru, ze 
szczególnym uwzględnieniem odpowiednich wyjaśnień do kryteriów oceny 
merytorycznej – jakościowej, stanowiących załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.  
 
Uprzejmie prosimy o podawanie w załączniku konkretnych i poprawnych danych, 
zgodnych z dokumentacją źródłową projektu – audytami efektywności energetycznej 
(energetycznymi), dokumentacja techniczną itd. 
 
Ze względu na to, że szereg kryteriów ma charakter liczbowy – ocenie podlega 
konkretna wartość, prosimy o podawanie sprawdzonych i poprawnych danych 
źródłowych i wyliczeń. 
 
Jeżeli w projekcie występuje kilka budynków rekomendujemy ujęcie  
w specyfikacji tabel z danymi dla poszczególnych obiektów objętych 
projektem. Opracowaną zgodnie z poniższym przykładem specyfikację należy 
również przekazać w wersji elektronicznej, np. na płycie CD z analizą finansową 
i studium wykonalności. 
 
 
 

Kryterium nr 1 – Efektywność kosztowa 

 

W tabeli należy podać wartości zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną 
przed i po realizacji projektu. Dane należy podać odrębnie dla każdego budynku 
objętego projektem. Należy zwrócić uwagę na  podanie odpowiednich jednostek 
miary i wyliczyć ΔZt  ΔZe  ΔZ 
 

Lp. Budynek 

Energia cieplna: Energia elektryczna: Razem: 

Zto* 
[GJ] 

Zt1* 
[GJ] 

ΔZt* 
[MWh] 

Zeo* 
[MWh] 

Ze1* 
[MWh] 

ΔZe* 
[MWh] 

ΔZ* 
[MWh] 

1         

2         

3         

Razem        
 
 

Do przedstawionych wyjaśnień i wartości proszę określić ściśle stronę dokumentu 
źródłowego: audytu efektywności energetycznej / energetycznego. 



 
Następnie należy podać wartość wydatków całkowitych w projekcie (kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych) i obliczyć efektywność kosztową według wzoru: 
 

𝐸𝑘 =
𝐾𝑐

∆𝑍
 

 

Wydatki całkowite (Kc) w zł: …………… 

ΔZ w MWh …………… 

Efektywność kosztowa [zł/MWh] …………… 
 

gdzie: 
 
Zt0 – Roczne zapotrzebowanie na finalną energię cieplną (do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i przygotowania 
c.w.u.) budynku przed realizacją projektu.  
Zt1 – Określone w audycie energetycznym obliczeniowe zużycie finalnej energii na ogrzewanie i ciepłej wody 
użytkowej odbiorców   [GJ/rok] dla wariantu wybranego do realizacji, zgodnego z zakresem rzeczowym wniosku  
o dofinansowanie. 
∆Zt – Średnioroczna oszczędność energii cieplnej (Zt) uzyskana w wyniku realizacji projektu. 

Ze0 – Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku przed realizacją projektu, określone w audycie 
energetycznym, dokumentacji technicznej oraz w studium wykonalności projektu.  
Ze1 – Obliczeniowe zużycie energii elektrycznej budynku po realizacji projektu, określone w audycie 
energetycznym, dokumentacji technicznej oraz w studium wykonalności projektu. Wartości dotyczą prognozy za 
pierwszy pełny rok kalendarzowy po zakończeniu inwestycji. 
∆Ze – zmiana rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną (finalną). 
∆Z – średnioroczna oszczędność energii finalnej: cieplnej (Zt) i elektrycznej (Ze) uzyskana w wyniku realizacji 
projektu. 
 
Wskaźnik Ek należy obliczyć z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

Jednostka miary: zł / MWh (1 MWh = 3,6 GJ). 
 

 
 

Kryterium nr 2 - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

 

W tabeli należy podać wartości zapotrzebowania na energię finalną (cieplną 
i elektryczną) przed i po realizacji projektu (Zo;Z1). Dane należy podać odrębnie dla 
każdego budynku objętego projektem. Należy zwrócić uwagę na podanie 
odpowiednich jednostek miary wyliczyć ΔPz.   
 

Lp. Budynek 
Z0* 

[MWh] 
Z1* 

[MWh] 

1    

2    

3    

Razem   
 

Proszę również o wyliczenie wartości ΔPz (zmianę poziomu zapotrzebowania na 
energię finalną), według wzoru z zał. 8.1 do Regulaminu konkursu. 
 

𝛥𝑃𝑍 =  
Ʃ(𝑍0−𝑍1) 

Ʃ𝑍0
× [100%] (wynik w procentach) 

 
gdzie: 
 



Z0 – Roczne zapotrzebowanie na energię finalną budynku przed realizacją projektu. Patrz: opis do kryterium 
Efektywność ekonomiczna. 
Z1 – Określone w audycie energetycznym i studium wykonalności obliczeniowe zużycie energii finalnej po 
realizacji projektu. Patrz: opis do kryterium Efektywność ekonomiczna. 
∆PZ – zmiana poziomu zapotrzebowania na energię finalną (do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i 
przygotowania c.w.u., oświetlenia); jednostka miary: wartość procentowa [%]. 
 
We wskaźnikach  można dodatkowo uwzględnić zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną na 
potrzeby wbudowanego na stałe oświetlenia budynku, jeżeli projekt obejmuje działania w tym zakresie. 
Jednostka miary: MWh/rok (1 MWh = 3,6 GJ). 
Wartości należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (np.: 28,59 %). 

 
 

Kryterium nr 3 Roczna redukcja ekwiwalentu CO2 

 

Lp. Budynek 

emisja związana 
z wyprodukowaniem 

energii cieplnej zużytej 
w budynku 

emisja dla en. 
elektrycznej 

dostarczanej do 
budynku 

Razem: 

Emisja 
„przed” 

Emisj
a „po” 

Reduk
cja 

emisji 

Emisj
a 

„przed
” 

Emisj
a „po” 

Reduk
cja 

emisji 

Redukcja 
emisji 

(ogrzewanie + 
en. 

elektryczna) 

1         

2         

3         

Razem        
 

Wartości należy podawać w tCO2eq. 
 
 

Kryterium nr 4 Zmniejszenie emisji pyłów 

 

W tabeli należy podać wartości Po (powierzchni użytkowej ogrzewanej), ΔEHS ΔETM  
i odpowiednio dobrane wartości wskaźnika emisji ΔEHS ΔETM, zwracając uwagę na 
podanie odpowiednich jednostek. Dane należy podać odrębnie dla każdego budynku 
objętego projektem.  
Obowiązująca w konkursie metodologia wyliczenia zmniejszenia emisji pyłu PM-10 
stanowi załącznik do opisu kryteriów (zał. 8.1 do Regulaminu konkursu). 
Jeżeli w budynku nie przewiduje się zmniejszenia emisji pyłów, zgodnie z ww. 
metodologią  – prosimy o jednoznaczne potwierdzenie. 
 

Lp. Budynek Po 
[m2] 

ΔEHS 

[kg PM10/rok] 
ΔETM 

[kg PM10/rok] 
Po × (ΔEHS +ΔETM) 

[kg PM10/rok] 

1      

2      

3      

Razem     
 

Następnie należy wyliczyć: 



ΔEPM10  = Σ Po*( ΔEHS +ΔETM)/1000 =  …………   tPM10/rok  
 

gdzie: 
 
∆EPM-10 – zmiana emisji pyłu zawieszonego PM-10 w t/rok. 
Po – powierzchnia ogrzewana budynku, którego dotyczy modernizacja energetyczna, zmiana źródła zasilania  
w energię cieplną (m2). 
∆EHS – wskaźnik redukcji emisji dla pyłu zawieszonego PM10 przy wymianie źródła ogrzewania (według tabeli  
z załącznika - opis kryterium oceny merytorycznej jakościowej pn. zmniejszenie emisji pyłów…, w: kg/rok/m2). 
∆ETM - wskaźnik redukcji emisji dla pyłu zawieszonego PM10 przy termomodernizacji obiektów (według tabeli  
z załącznika - opis kryterium oceny merytorycznej jakościowej pn. zmniejszenie emisji pyłów… w: kg/rok/m2). 

 
 

Kryterium nr 6 - Zmiana źródła zasilania w energię cieplną, wykorzystanie energii 
OZE i systemów wysokosprawnej kogeneracji 

 

Przy wymianie kotła lub montażu OZE, kogeneratora  przedstawić wyliczenie 
potwierdzające spełnienie warunków brzegowych:  

 dla zmiany kotła   >50%Zt1   gdzie Zt1 jest wartością całego projektu, a nie 
poszczególnego budynku, 

 dla OZE      >10%Ze1  lub  >10%Zt1   gdzie Ze1, Zt1 są wartościami dla całego 
projektu, a nie poszczególnego budynku, 

 dla kogeneratora >10 % (Zt1+Ze1), gdzie warunek wymaga wytworzenia  
z kogeneracji minimum 10 % zapotrzebowania na sumę energii cieplnej 
i elektrycznej wszystkich budynków w projekcie. 

 

Lp. Budynek 

Energia cieplna: Energia elektryczna: 

Łączne 
zapotrzebowanie 

Zt1 budynku 
[MWh] 

z nowego 
kotła / 

przyłącza 
do sieci 
[MWh] 

z nowego 
OZE 

[MWh] 
Ze1 

[MWh] 
z nowego 

OZE [MWh] 

1       

2       

3       

Razem      
 
 

Lp. Budynek 

Kogeneracja 

Łączne 
zapotrzebowanie 

na en. finalną  
budynku Z1 

[MWh] 

Energia (cieplna  
i elektryczna) z nowego 

kogeneratora [MWh] 

1    

2    

3    

Razem   
 

Do przedstawionych wyjaśnień i wartości proszę określić ściśle stronę dokumentu 
źródłowego: audytu energetycznego / efektywności energetycznej. 
 



Kryterium nr 11 Luka remontowa 

 

W tabeli należy wskazać rok złożenia wniosku o dofinansowanie oraz rok budowy 
budynku lub rok ostatniego remontu gruntownego (każdego z budynków objętego 
projektem).   
 

Lp. 
Rok złożenia wniosku 

o dofinansowanie 
Rw 

Rok  budowy budynku lub rok 
ostatniego remontu gruntownego 

Rb 

1 2016  

2 2016  

3 2016  

Razem   
 

Następnie należy wyliczyć wskaźnik wieku budynku podlegającego ocenie (średnią 
arytmetyczną), który należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku 
 

W= (ƩRw - ƩRb) / liczba budynków 

 
gdzie: 
 
W - wskaźnik wieku budynku, który podlega ocenie. 
Rw – rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Rb – rok budowy budynku lub rok ostatniego generalnego remontu (takiego w wyniku, którego budynek został 
doprowadzony do stanu, w którym spełniał obowiązujące wówczas normy / standardy techniczno-budowalne).  
W przypadku większej liczby budynków objętych modernizacją energetyczną w ramach jednego projektu należy 
przyjąć średnią arytmetyczną wartości Rb. 
Wartości należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

 

 
 


