
 

 

 

 

Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów  

dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza w zakresie: 

 poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych, 

 poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji 

(projekty parasolowe) w ramach III osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 Czysta 

energia 
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Komisja 
Europejska 
DG REGIO 

Poddziałania 3.3.1 i 3.3.2  
Projekty z zakresu wymiany/likwidacji 
dotychczasowych źródeł ciepła;  
kryteria „Warunki instalowania kotłów”, 
„Komplementarność z  działaniami 
zwiększającymi efektywność energetyczną” 

W zakresie zwiększenia efektywności 
energetycznej budynków, w których 
wymieniane są kotły, KE rekomenduje 
zastosowanie rozwiązań opisanych w 
piśmie KE z dnia 27/06/2016 znak. 
Ares(2016)2953751.   

Szczegółowe wdrożenie zapisu 
RPO dot. zwiększenia efektywności 
energetycznej budynków, w których 
wymieniane są kotły leży w gestii 
IZ. 

Stanowisko IZ RPO WP 

Uwaga wyjaśniona 
 

Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza RPO WP 2014-2020 zostało zaprogramowane jako element służący realizacji postanowień 
dyrektywy CAFE (dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy). Celem ww. działania jest poprawa jakości 
powietrza, przede wszystkim w zakresie emisji pyłów z indywidualnych źródeł spalania paliw, co jest poważnym problemem szeregu miast i 
gmin w regionie. Działanie będzie w dużej mierze kierowane do osób uboższych, w związku z czym Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-
2020 za niezasadne uznała uzależnianie wymiany kotła od konieczności poniesienia przez odbiorców ostatecznych dodatkowych kosztów 
związanych z termomodernizacją budynków. 

Opracowane przez IZ RPO WP 2014-2020 kryteria wyboru dla projektów z zakresu wymiany źródeł ciepła kompensują wymóg wynikający z 
zapisów RPO WP 2014-2020 mówiący, iż „wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność 
energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych 
urządzeń”.  
 
Przygotowane kryteria są również zgodne z rekomendacjami w zakresie szczegółowych norm/wymagań dla instalowanych urządzeń, 
określonych w piśmie Pana Patricka Amblarda z dnia 27 czerwca 2016r. kierowanym do Marszałków Województw, wskazanych jako jak 
najbardziej pożądane i wpływające na obniżenie tzw. „niskiej emisji” w poszczególnych regionach: 

 Realizacja projektów możliwa jest wyłącznie na obszarach gmin, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia 
dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 (24h). 
 



 

 

 

 

 Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 
2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach 
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 

 Wymogi dla instalowanych nowych źródeł ciepła, tj. wyłącznie kotły klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, według normy PN EN 
303-5:2012. 

 Beneficjent (gmina) będzie zobowiązany do egzekwowania od odbiorców końcowych likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie 
dofinansowanego urządzenia grzewczego. 

 Warunki instalowania kotłów: 

 brak ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, 

 zwiększenie efektywności energetycznej, 

 zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza. 

 Komplementarność z  działaniami zwiększającymi efektywność energetyczną: 

 kryterium merytoryczne dopuszczające: 
„Przez to kryterium należy rozumieć, że przyłącze do sieci ciepłowniczej lub nowy kocioł może być instalowane wyłącznie w 
budynkach, w których w  okresie ostatnich 10 lat wykonano inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające 
zapotrzebowanie na energię budynku”, 

 kryterium merytoryczne jakościowe: 
„5 punktów przyznawane jest jeżeli co najmniej 30 % liczby gospodarstw domowych, w których zainstalowane będzie przyłącze do 
sieci ciepłowniczej lub nowy kocioł, poprzedzona została wcześniejszym wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność 
energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynku, w wyniku czego osiągnięte zostaną n/w poziomy 
wskaźnika EP: 

 budynki jednorodzinne - EPh+w = 150 kWh/(m2xrok), 

 budynki wielorodzinne - EPh+w = 135 kWh/(m2xrok).” 
 

Ponadto, IZ RPO WP wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej dotyczącym powiązania wymiany indywidualnych źródeł 
ciepła z termomodernizacją budynków, wystosowała pismo do WFOŚiGW z prośbą o uwzględnienie preferencji w nowo projektowanym 
Programie WFOŚiGW dla projektów polegających na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła w ramach RPO WP 2014-2020 (nowy Program 
ma objąć działania do tej pory uwzględnione w programach: Kawka, Ryś i Prosument). Wskazane preferencje mogłyby dotyczyć np. 
uzyskania dodatkowych punktów przez projekty objęte wsparciem w ramach RPO WP 2014-2020.  
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Komisja 
Europejska 
DG REGIO 

Poddziałanie 3.3.2 
 

Redukcja emisji 

Zgodnie z zapisami RPO preferowane powinny być 
OZE. Przed decyzja zastosowania kotła węglowego 
powinna zostać przeprowadzona analiza możliwość 
zastosowania OZE, w dalszej kolejności kotła 
gazowego i dopiero, gdy oba rozwiązania nie są 
możliwe  lub ekonomicznie opłacalne (np. 
niezgodność z POPem, tereny niezgazyfikowane,…) 
wówczas można zastosować kotły węglowe. 

Szczegółowe wdrożenie zapisu 
RPO dot. preferencji dla OZE  
leży w gestii IZ. 

Stanowisko IZ RPO WP 

Uwaga wyjaśniona 
 

Możliwość realizacja projektów w zakresie wymiany dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła na kotły węglowe jest wynikiem ustaleń 
podjętych w trakcie negocjacji RPO WP 2014-2020. 
Ze względu na to, iż w ramach CT 4 (Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach) nie jest dopuszczone 
wspieranie kotłów węglowych, KE postulowała na etapie negocjacji o wydzielenie PI 6e (Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu 
poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych, zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu) z możliwością ewentualnego wsparcia kotłów 
węglowych. 
 
W ramach RPO WP 2014-2020 alokacja wydzielona na ten typ projektów (Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji) jest niewielka – 7 089 436 
euro (maksymalna kwota dofinansowania dla projektu – 3 000 000 PLN). 
 
W ramach Poddziałania 3.3.2 istnieje możliwość instalację kotła na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem 
paliwa, według normy PN EN 303-5:2012. Realizacja projektów możliwa jest wyłącznie na obszarach gmin, na terenie których stwierdzono 
lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 (24h), pod warunkiem: 

 braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej,  

 zwiększenia efektywności energetycznej,  

 zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza. 
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Bogdan 
POMIANEK 
–  
Ministerstwo 
Rolnictwa 
iRW 

DZIAŁANIE 3.3 POPRAWA 
JAKOŚCI POWIETRZA 
Budowa, rozbudowa, przebudowa 
przyłączy ciepłowniczych do 
budynków, węzłów cieplnych oraz 
instalacji odbiorczych 
(wewnętrznych instalacji CO 
i CWU). 
 
Roboty budowlane i/lub 
wyposażenie w zakresie wymiany 
dotychczasowych źródeł ciepła 
(pieców, kotłów na paliwa stałe). 
Projekty parasolowe. 

Proponujemy zwiększenie liczby punktów w 
kryterium pn. Lokalizacja infrastruktury dla 

projektów, których całość projektowanej infrastruktury 
zlokalizowana jest na terenie gminy wymienionej w 
Programie Ochrony Powietrza dla strefy 
podkarpackiej lub Programie Ochrony Powietrza dla 
strefy miasto Rzeszów. Takie podejście powinno 
przełożyć się na wyraźną poprawę jakości powietrza 
w obszarach z największą stwierdzoną emisją 
substancjami zanieczyszczającymi powietrze, w tym 
w dużej części gmin o typie rolniczym. 

Proponuje się zmiany w 
liczbie punktów  
Udział finansowy ostatecznych 
odbiorców wsparcia - 15 pkt 10 
pkt 
W przypadku spełnienia 
warunków projekt otrzymuje 5 
punktów 10 punktów. 

 

Stanowisko IZ RPO WP 

Uwaga uwzględniona 
 
W działaniu 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych: 

 zwiększono liczbę punktów (z 5 do 10) w kryterium 7. Lokalizacja infrastruktury, 

 zmniejszono liczbę punktów z 15 do 10 w kryterium 4. Udział finansowy ostatecznych odbiorców wsparcia. Maksymalna punktacja 
zostanie przyznana za co najmniej 15 % udział ww. obiorców w finansowaniu wydatków kwalifikowanych projektu. 

 
W konsekwencji ww. zmian zasadne jest również dokonanie przesunięcia 5 punktów w kryteriach w „bliźniaczym” poddziałaniu 3.3.2 
Redukcja emisji: 

 zmniejszono liczbę punktów z 15 do 10 w kryterium 4. Udział finansowy ostatecznych odbiorców wsparcia. Maksymalna punktacja 
zostanie przyznana za co najmniej 10 punktowy udział ww. obiorców w finansowaniu wydatków kwalifikowanych projektu. 

 zwiększono liczbę punktów z 15 do 20 w kryterium 1. Efektywność kosztowa. 
(w poddziałaniu 3.3.2 nie ma kryterium dot. lokalizacji na obszarach przekroczeń PM-10, gdyż wszystkie projekty muszą być realizowane 
wyłącznie na tych obszarach). 
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Autokorekta 
 
IZ RPO 

Podziałanie 3.3.1 i 3.3.2 
 
Kryterium Zmniejszenie 
emisji pyłów 

Zmiana jednostki miary  
z Mg (ton) na kg (kilogramy). 

Ocenie podlega wskaźnik ∆EPM-10 – zmiana emisji 

pyłu zawieszonego PM-10 w kg/rok. 

Jednostka miary: kg PM-10 (kilogram - kg). 

Zmiana wynika z przyjętej zbyt dużej jednostki miary i doświadczenia z oceny merytorycznej wniosku w ramach działania 3.2 
Modernizacja energetyczna budynków. 
Prowadzi również do ujednolicenia jednostek ze wskaźnikiem podawanym we wniosku o dofinansowanie. 
 
Analogiczna zmiana jednostki miary będzie miała miejsce w Załączniku - opis kryteriów oceny merytorycznej jakościowej pn. 
„Zmniejszenie emisji pyłów” dla projektów parasolowych w Działaniu 3.3. Poprawa jakości powietrza (załącznik znajduje się na 
końcu dokumentu). 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 

Grzegorz  Topolewicz 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych 

RPO 


