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Zmiany wprowadzone do kryteriów wyboru projektów w ramach OP III Czysta energia
dotyczą:

1. dostosowania kryteriów wyboru projektów do zaktualizowanych w grudniu 2016 r.:

➢ Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego
benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych,

➢ Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym
z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu
docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych,

2. dostosowania kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków do Uchwały Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji
EFSI w sektorze zdrowia z dnia 5.10.2016r. w sprawie rekomendacji dla kryteriów
wyboru projektów dot. modernizacji energetycznej budynków w obszarze ochrony
zdrowia w ramach PI 4c.

Członkowie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 nie zgłosili uwag do w/w
propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów.

Zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach III osi priorytetowej 

Czysta energia
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IZ RPO WP 2014-2020 identyfikuje konieczność wprowadzenia autopoprawki w ramach Działania
3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych,
Poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji, w następującym brzmieniu:

Zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach III osi priorytetowej 

Czysta energia (autopoprawka)

Dokument, do którego odnosi się 
uwaga

Treść kryterium wyboru projektów

Poddziałanie 3.3.1 - typ projektu 2 oraz

typ projektu 3,

Poddziałanie 3.3.2.

Kryterium merytoryczne dopuszczające

specyficzne pn. Komplementarność

z działaniami zwiększającymi

efektywność energetyczną.

Przez to kryterium należy rozumieć, że nowy kocioł /

przyłącze do sieci ciepłowniczej może być instalowany/e

wyłącznie w budynkach, w których w okresie ostatnich 10 lat

wykonano inwestycje zwiększające efektywność

energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię w

budynku.

Kryterium będzie oceniane w oparciu o dokumentację

konkursową, w szczególności oświadczenie wnioskodawcy

dołączane do dokumentacji projektowej.
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Zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach III osi priorytetowej 

Czysta energia

Propozycja zmiany Uzasadnienie

Przez to kryterium należy rozumieć, że nowy kocioł / przyłącze do sieci

ciepłowniczej może być instalowany/e wyłącznie w budynkach, w których

w okresie ostatnich 10 lat wykonano inwestycje zwiększające

efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię

w budynku.

Kryterium uznaje się również za spełnione w przypadku budynków 

spełniających n/w poziomy wskaźnika EPh+w:

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

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

Kryterium będzie oceniane w oparciu o dokumentację konkursową,

w szczególności oświadczenie wnioskodawcy dołączane do

dokumentacji projektowej.

Propozycja zmienionego zapisu ma na

celu umożliwienie realizacji projektów

w zakresie wymiany źródeł ciepła

również w budynkach, w których nie

wykonano prac

termomodernizacyjnych, natomiast

budynki te spełniają obecnie wymóg

minimalnego standardu efektywności

energetycznej, czyli zapotrzebowania

na energię pierwotną (EPh+w)

nieprzekraczającego 150 kWh/(m2xrok)

– budynki jednorodzinne oraz 135

kWh/(m2xrok) – budynki wielorodzinne.

W/w progi minimalne są zgodne ze

stanowiskiem KE.
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