
 
  
   
 
Wersja 05 z dnia 23.01.2020 r. 
 

 

Regulamin naboru wniosków 
do projektów realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia DZIAŁANIE 3.3 Poprawa Jakości Powietrza 

Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji  
Projekt pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt 

parasolowy” (kotły na ekogroszek) 

Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

Projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” (kotły gazowe, kotły na biomasę, 
ciepło sieciowe) 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie: 

1. Stowarzyszenie ROF – Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Lider Projektu. 

2. Gmina – gminę (członka Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego), będącą 
Partnerem Projektu, na terenie której stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia 
dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 24h.1 

3. Beneficjent Projektu: 

a) (odbiorca „zbiorowy”) – spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, TBS, właściciele 
lokali komunalnych, tj. gmina, spółki komunalne, komunalne zakłady budżetowe, itp. 

b) (odbiorca "indywidualny") – właściciele indywidualni (prywatni) budynków jednorodzinnych i 
wielorodzinnych. 

4. Beneficjent końcowy/ostateczny projektu - ostateczni odbiorcy wsparcia, osoby fizyczne – 
mieszkańcy obiektów zakwalifikowanych do projektów , posiadający niskosprawne źródła ciepła. 

5. Gospodarstwo domowe – zespół osób (spokrewnionych lub niespokrewnionych) wspólnie 
utrzymujących się i zamieszkujących budynek jednorodzinny, budynek mieszkalny w zabudowie 
szeregowej lub lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym. 

6. Budynek–budynek przeznaczony na cele mieszkaniowe mający postać: 

a) budynku wielorodzinnego, zawierającego 2 lub lokali mieszkalnych mieszkań; 

b) budynku jednorodzinnego; 

c) budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej. 

7. Przyłącze ciepłownicze – odcinek sieci ciepłowniczej łączący budynek z magistralą ciepłowniczą lub 
grupowym węzłem cieplnym. 

                                                           
1 Uwarunkowania wynikają z dokumentów strategicznych, w których analizowano zapisy następujących 
dokumenty „Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie 
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz 
poziomu docelowego benzo(a)pirenu” oraz „Aktualizacją Programu Ochrony Powietrza dla strefy miasto Rzeszów 
z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu 
redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu”, tj. Gmina Rzeszów, Boguchwała, 
Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko, Tyczyn. 
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8. Węzeł cieplny/ indywidualny wymienniki ciepła (sieciowego) – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczonego z przyłącza 
ciepłowniczego na C.O. i C.W.U. (węzeł cieplnych dwufunkcyjny) lub C.W.U (w przypadku 
dostarczania ciepła sieciowego w budynkach wielomieszkaniowych) oraz regulacji ilości ciepła 
dostarczanego do instalacji odbiorczych  

9. Przyłącza wewnętrzne – instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej łącząca węzeł 
cieplny z przepływowym podgrzewaczem wody, obejmująca piony i przyłącza poziome do 
poszczególnych mieszkań. 

10. Przepływowe podgrzewacze wody – urządzenie służące do centralnego lub punktowego 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

11. Przyłącze gazowe - to odcinek sieci od gazociągu zasilającego do armatury odcinającej, służący do 
przyłączenia do sieci gazowej urządzeń lub instalacji podmiotu przyłączanego 

12. Weryfikacja techniczna – zespół czynności polegających na sprawdzeniu technicznych możliwości 
instalacji (dostawy i montażu) kotłów centralnego ogrzewania i węzłów cieplnych,  w tym: ustalenie 
optymalnego miejsca montażu, określenie stawki podatku VAT dla wykonania wybranej instalacji, 
oszacowanie kosztów inwestycji, wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu oraz uzyskanie 
pozostałych informacji potrzebnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych na 
wyłonienie Wykonawców dostawy i montażu urządzeń (źródeł ciepła). Weryfikacja pozwoli określić 
również konieczność uzyskania pozwolenia na budowę dla danego typu robót, a także zweryfikować 
spełnienie warunków formalnych udziału w projekcie w zakresie wymiany/likwidacji 
dotychczasowego podstawowego źródła ciepła: 

 na kotły spalające biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa lub wykorzystujące paliwa 
gazowe - tylko w przypadku gdy brak jest ekonomicznego uzasadnienia lub technicznej (w tym 
dostępność) lub formalno-prawnej możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. Co 
do zasady przyjąć należy, iż sieć ciepłownicza jest dostępna w przypadku, gdy sieć ciepłownicza 
znajduje się na działce Beneficjenta.  

 na kotły na ekogroszek – tylko w przypadku gdy brak jest ekonomicznego uzasadnienia lub 
technicznej (w tym dostępność) lub formalno-prawnej możliwości podłączenia budynku do sieci 
ciepłowniczej lub sieci gazowej. Co do zasady przyjąć należy, iż sieć gazowa jest dostępna w 
przypadku, gdy budynek posiada przyłącz gazowy lub gdy sieć gazowa znajduje się na działce 
Beneficjenta.  

W przypadku, w którym należy wykonać przyłącz ciepłowniczych wraz z Weryfikacją techniczną 
konieczne jest sprawdzenie możliwości przyłączenia do sieci (uzyskanie opinii Miejskiego 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – MPEC -  ciepło sieciowe dostępne jest tylko dla 
Beneficjentów, których nieruchomość zlokalizowana jest na terenie Gminy Miasto Rzeszów) oraz 
uzyskanie warunków przyłączenia i wycenę instalacji. Weryfikacja techniczna dla odbiorcy 
„zbiorowego” uwzględniać musi warunki techniczne we wszystkich lokalach/mieszkaniach. 
Weryfikacja techniczna jest przeprowadzana na terenie nieruchomości Beneficjenta i na jego koszt. 
Dla odbiorcy „zbiorowego” weryfikacja techniczna przeprowadzana jest dla całego budynku, z 
uwzględnieniem lokali mieszkalnych biorących udział w Projekcie. 

W przypadku, gdy wymiana źródła ciepła dotyczyć będzie pieca gazowego, a w budynku brak jest 
przyłącza gazowego, do Wniosku przystąpienia do projektu należy dołączyć kserokopię ważnych 
Warunków przyłączenia do sieci gazowej. 

Beneficjent, który nie posiada przyłącza ciepłowniczego/gazowego zobowiązany jest oświadczyć, że 
wykona przyłącz we własnym zakresie i na własny koszt – Załącznik nr 7. W przypadku wymiany 
starego kotła na kocioł na biomasę lub na ekogroszek do Wniosku przystąpienia do projektu należy 
dołączyć opinię kominiarską potwierdzającą drożność oraz stan technicznego przewodów 
kominowych. W przypadku braku potwierdzenia warunków technicznych, obowiązek 
doprowadzenie przewodów kominowych do właściwego stanu technicznego i  warunków 
wymaganych dla nowego kotła leży po stronie Beneficjenta i nie jest objęte projektem. 
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13. Wniosek – oświadczenie woli Beneficjenta o przystąpieniu do realizacji Projektów, sporządzony w 
formie pisemnej, zawierający wskazanie tytułu projektu. 

14. Regulamin – niniejszy Regulamin naboru wniosków do projektów określający zasady uczestnictwa 
Beneficjentów w Projektach. 

15. Projekty – to przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia DZIAŁANIE 3.3 Poprawa Jakości 
Powietrza, w ramach Poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji, projekt pn. „Instalacja kotłów na paliwa 
stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” oraz w ramach Poddziałania 3.3.3 
Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, projekt pn. „Wymiana 
źródeł ciepła na terenie ROF” opracowane przez Stowarzyszenie ROF i realizowane wraz 
z Partnerami, członkami Stowarzyszenia (zwanymi również razem Gminami, a samodzielnie Gminą). 

16. Okres trwałości Projektów – to czas, podczas którego Beneficjent Projektu jest zobowiązany do 
utrzymania instalacji wykonanych w ramach Projektów w niezmienionym stanie technicznym, jest 
to okres 5 lat od daty przekazania ostatniej transzy dofinansowania. Beneficjent zostanie 
poinformowany o dacie zakończenia okresu trwałości Projektu (przewidywany termin to I kw. 
2026). Jeśli wystąpi okoliczność powodująca niemożliwość zakończenia okresu trwałości Projektu w 
ww. terminie , termin ten może ulec wydłużeniu. 

17. Nabór – proces przyjmowania Wniosków od Beneficjentów, prowadzony przez Gminy, członków 
Stowarzyszenia ROF, w celu ustalenia i zweryfikowania Beneficjentów ostatecznych Projektów. 

18. Maksymalna kwota kwalifikowana na jedną inwestycję – to maksymalna kwota wydatków (limit 
na jedną inwestycję) jakie uznane zostaną za kwalifikowane w przypadku poszczególnych typów 
instalacji grzewczych, wraz z dodatkowymi urządzeniami i akcesoriami (obowiązkowymi i 
nieobowiązkowymi), o których mowa w Załączniku nr 5 do Regulaminu – Katalogu urządzeń i 
inwestycji możliwych do zrealizowania w ramach Projektów, z uwzględnieniem kosztów nadzoru 
inwestorskiego. Poziom dofinasowania w wysokości do 85% wyliczony zostanie w odniesieniu do 
kosztów kwalifikowanych koniecznych do wykonania zadań w przypadku poszczególnych instalacji 
grzewczych. Gdy koszt inwestycji będzie wyższy niż maksymalna kwota kwalifikowana na jedną 
inwestycję, Beneficjent otrzyma dofinansowanie do 85% maksymalnej kwoty kwalifikowanej na 
jedną inwestycję, a pozostałe koszty pokryje w całości. Inwestycje o wartości niższej niż wskazane 
w tabeli dofinansowane zostaną dofinansowanie w wysokości do 85% faktycznie poniesionych 
kosztów kwalifikowanych. Dla maksymalnej kwoty kwalifikowanej na jedną inwestycje przypisano 
maksymalne dofinansowanie, o którym mowa w Części I, pkt. 4. 

19.  Budynek komunalny – to budynek, w którym więcej niż 50% lokali mieszkalnych stanowi własność 
Gminy. 

20. Koszty (wydatki) kwalifikowane obejmują w szczególności: 

a) budowę, rozbudowę, przebudowę węzłów cieplnych,  

b) wymienniki ciepła, w tym indywidualne mieszkaniowe węzły cieplne,  

c) demontaż dotychczasowego podstawowego źródła ciepła,  

d) wydatki na elementy montażowe instalacji i urządzeń nowych źródeł ciepła – w zakresie 
niezbędnym do realizacji celów projektu (m.in. rurociągi / przewody przyłączeniowe, izolacja 
rurociągów, armatura instalacyjna, pompy, zasobniki, itd.), 

e) systemy sterowania i monitorowania, węzłów cieplnych wraz z oprogramowaniem, urządzenia 
zabezpieczające, automatyczna instalacja sterująca pogodowa,  

f) urządzenia pomiarowe i sterujące źródłem ciepła, które jest objęte projektem wraz z 
oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,  

g) dostawa i montaż urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z nowego źródła 
ciepła (np. zbiorniki na c.w.u., zasobniki), 

h) rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych w zakresie obsługi nowych 
źródeł energii, 
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i) przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektu (w tym np. projekty 
budowlane i branżowe dot. realizacji robót wymagających pozwolenia na budowę u 
Beneficjentów), 

j) indywidualne wymienniki ciepła (sieciowego) – w przypadku wykonania w ramach projektu 
kotłowni dla budynku, o ile ich zastosowanie jest uzasadnione w celu uzyskania większej 
sprawności systemu ogrzewania, 

k) dostawa i montaż kotła gazowego (w tym na gaz płynny LPG), które2: 

 charakteryzują 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 (ECODESIGN) dla produktów 
związanych z energią.  

 podlegają etykietowaniu, muszą spełniać wymogi efektywności energetycznej dla klasy co 
najmniej A w rozumieniu rozporządzeń wykonawczych KE do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla 
ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych (…) lub normy równoważnej. 

l) dostawa i montaż kotła na biomasę, który: 

 charakteryzują  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 (ECODESIGN) dla produktów 
związanych z energią. Wymóg dotyczy wszystkich  paliw  dopuszczonych  do  stosowania  w  
instrukcji  użytkowania urządzenia; 

 spełniają wymogi  klasy  5  zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz spełniają warunki 
rozporządzenia  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w 
sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), jak również 
Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 roku 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe ( Dz.U. 2019, 
poz.363).   Spełnienie ww. wymogów musi być potwierdzone certyfikatem wydanym przez 
uprawnioną  jednostkę  certyfikującą; 

Uwaga: Kotły będą pracowały w układach pompowych. W projekcie nie dopuszcza się 
stosowania układów grawitacyjnych. 

 

m) dostawa i montaż kotła na paliwa stałe, inne niż biomasa (ekogroszek)3, który: 

 charakteryzują  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 (ECODESIGN) dla produktów 
związanych z energią. Wymóg dotyczy wszystkich  paliw dopuszczonych do  stosowania  w  
instrukcji  użytkowania urządzenia;  

 spełniają wymogi  klasy  5  zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz spełniają warunki 
rozporządzenia   Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w 
sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), jak również 

                                                           
2Koszt na poniesienie wydatku, o którym mowa w ppkt. n) i o) może być poniesiony tylko w przypadku spełnienia 
następujących warunków: braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. 

3Koszt na poniesienie wydatku, o którym mowa w ppkt. p) może być poniesiony tylko w przypadku spełnienia następujących 
warunków: braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, lub braku dostępności do sieci 
gazowej (wymiana  źródła  ciepła  będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek jest podłączony do sieci 
ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym jest jego podłączenie do ww. sieci). 
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Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 roku 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe ( Dz.U. 2019, 
poz.363). Spełnienie ww. wymogów musi być potwierdzone certyfikatem wydanym przez 
uprawnioną  jednostkę  certyfikującą  (certyfikat  nie  jest  wymagany  na  etapie ubiegania się 
o dofinansowanie); 

 będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani 
elementów umożliwiających jego zamontowanie 

Uwaga: Kotły będą pracowały w układach pompowych. W projekcie nie dopuszcza się 
stosowania układów grawitacyjnych. 

 

n) systemy podawania paliwa do zasilania kotłów (np. podajnik, zasobnik przykotłowy) 

o) instalacja kominowa i wentylacyjna, wkłady kominowe, czerpnie powietrza, 

p) usługi dotyczące nadzoru nad projektem. 

 

 

21. Koszty (wydatki) niekwalifikowane - koszty związane z realizacją projektu nie objęte 
dofinansowaniem, które Beneficjent ponosi samodzielnie w 100%. Do kosztów niekwalifikowalnych 
należą: 

a) koszty przewyższające maksymalną kwotę kwalifikowaną na jedną inwestycję, wskazane w 
Części I, pkt. 4  

b) bieżąca eksploatacja i utrzymanie infrastruktury w tym zakup paliwa,  
c) podatek VAT,  
d) sieci ciepłownicze,  
e) przyłącza gazowe, przyłącza ciepłownicze, 
f) przyłącza ciepłownicze należące do przedsiębiorstw ciepłowniczych z terenu ROF, 
g) urządzenia grzewcze, kotły, piece, dla których instrukcja użytkowania urządzenia dopuszcza 

stosowanie węgla jako dodatkowego paliwa np. kotły na biomasę z możliwością palenia również 
węglem,  

h) prace towarzyszące, które nie wpływają w bezpośredni sposób na realizację celu działania, w 
tym roboty budowlane związane z remontem, przebudową, rozbudową, nadbudową budynków 
i ich elementów. Niekwalifikowany jest również zakup sprzętu i wyposażenia, który nie służy 
wyłącznie do obsługi nowej instalacji (np. komputer przenośny, którego jedną z funkcji jest 
podgląd aktualnego zużycia energii, ale który może być wykorzystywany w innych celach), 

i) wykonanie odrębnego magazynu na biomasę w przypadku zastosowania kotłów na to paliwo 
(wiaty, szopy itd.), 

j) liczniki energii, które należą do zakładu gazowniczego / ciepłowniczego, 
k) weryfikacja techniczna, 
l) urządzenia i armatura sanitarna (np. krany, baterie umywalkowe, perlatory, umywalki itd.), 
m) grzejniki, modernizacja instalacji grzewczej, 
n) wydatki poniesione na ubezpieczenia,  
o) usługi dotyczące nadzoru nad projektem, przewyższające koszt kwalifikowany w Projektach. 

22. Wkład własny Beneficjenta – Beneficjent w ramach Projektów pokrywa nie mniej niż 15% 
kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych. 

23. Ubóstwo energetyczne (kryterium społeczno - ekonomiczne) – objęte są nim gospodarstwa 
domowe spełniające jedno z poniższych kryteriów: 

a) członkami są osoby z niepełnosprawnością, czyli osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 
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b) członkowie, posiadają przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

c) członkami są rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze, odpowiednio w rozumieniu ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

d) członkowie mają przyznane prawo do: dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego lub w 
ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku otrzymali pomoc rzeczową w postaci 
opału (lub ryczałtu na jego zakup) w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych oraz przepisów o pomocy społecznej. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad uczestnictwa w Projektach 
Beneficjentów z terenu Gmin: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Młp., Krasne, Łańcut, 
Miasta Łańcut, Miasta Rzeszów, Trzebownisko, Tyczyn – członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego.  

2. Celem głównym projektu jest obniżenie emisyjności pyłów na obszarze ROF oraz poprawa jakości 
powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary 
cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze ROF jak i w całym województwie 
podkarpackim. 

3. Inwestycje możliwe do zrealizowania w Projektach znajdują się w załączniku nr 5 do Regulaminu. 

4. Maksymalna kwota kwalifikowana na jedną inwestycję dla oferowanych w Projekcie inwestycji 
wraz ze wskazaniem maksymalnej kwoty dofinansowania wynosi: 

BENEFICJENT INDYWIDUALNY  

Lp. Nazwa instalacji  

Maksymalna 
kwota 

kwalifikowana 
(netto) 

Maksymalna kwota 
dofinansowania 

1.  Kotły gazowe kondensacyjne 19 500,00 zł 16 150,00 zł 

2.  Automatyczne kotły na pellet 23 000,00 zł 19 555,00 zł 

3.  Automatyczne kotły na zrębki drzewne 38 000,00 zł 32 300,00 zł 

4.  Automatyczne kotły na ekogroszek 20 350,00 zł  17 297,50 zł 

5.  
Węzły cieplne dla budynków 
jednorodzinnych wybrane z katalogu 
urządzeń i instalacji 

27 500,00 zł  23 375,00 zł 

BENEFICJENT ZBIOROWY – BUDYNKI WIELORODZINNE 

Lp. Nazwa instalacji 

Maksymalna 
kwota  

kwalifikowana 
(netto) 

Maksymalna kwota 
dofinansowania 

1.  

Opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego dwufunkcyjnego węzła  
cieplnego  dla potrzeb c.o. i c.w.u. (projekt 
oddzielny dla każdego węzła w budynku) 

 

2 500,00 zł 

 

2 125,00 zł 

2.  Opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego  jednofunkcyjnego węzła 

2 500,00 zł 2 125,00 zł 
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cieplnego do współpracy z mieszkaniowymi 
stacjami cieplnymi dla potrzeb c.o. i c.w.u. 
w budynku (projekt oddzielny dla każdego 
węzła w budynku) 

3.  

Opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego jednofunkcyjnego węzła 
cieplnego dla potrzeb c.w.u. jako 
uzupełnienie istniejącego węzła 
jednofunkcyjnego do c.o. (projekt 
oddzielnie dla każdego węzła w budynku) 

2 500,00 zł 2 125,00 zł 

4.  

Opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego jednofunkcyjnego węzła 
cieplnego dla potrzeb c.o. dla budynków, 
gdzie ciepło sieciowe dostarczane jest przez 
operatora wyłącznie w sezonie grzewczym 

2 500,00 zł 2 125,00 zł 

5.  

Opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego likwidacji indywidualnych 
piecyków gazowych w mieszkaniach z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę dla 
zmian w wewnętrznej instalacji gazowej w 
budynku 

5 000,00 zł 4 250,00 zł 

6.  

Opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego wewnętrznej instalacji 
rozprowadzającej c.w.u. i c.o. do mieszkań z 
wykorzystaniem mieszkaniowych stacji 
cieplnych 

5 000,00 zł 4 250,00 zł 

7.  

Opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego  wewnętrznej instalacji 
rozprowadzającej c.w.u  w systemie 
cyrkulacyjnym 

5 000,00 zł 4 250,00 zł 

8.  

Opracowanie projektu budowlano 
wykonawczego wewnętrznej instalacji 
rozprowadzającej c.o. dla budynków do 
których ciepło dostarczane jest wyłącznie w 
sezonie grzewczym 

5 000,00 zł 4 250,00 zł  

9.  
Demontaż istniejącego węzła cieplnego, 
kotłowni  i przekazanie urządzeń do 
utylizacji Beneficjentowi Zbiorowemu) 

3 000,00 zł 2 550,00 zł 

10.  

Dostosowanie pomieszczenia 
przeznaczonego do montażu nowego węzła 
cieplnego prace budowlane, elektryczne i 
hydrauliczne 

10 000,00 zł 8 500,00 zł 

11.  

Likwidacja indywidualnych piecyków 
gazowych zgodnie z projektem, z 
przekazaniem urządzenia z demontażu do 
utylizacji mieszkańcowi, zabezpieczenie 
instalacji gazowej(podajemy ilość mieszkań 
w których likwidowane są piecyki) 

1 000,00 zł 850,00 zł 

12.  
Wykonanie wewnętrznej instalacji 
rozprowadzającej c.o. i c.w.u. do 
mieszkaniowych stacji cieplnych, montaż 

10 000,00 zł  8 500,00 zł 
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mieszkaniowych stacji cieplnych, 
przyłączenie mieszkań uczestniczących w 
projekcie do c.o i c.w.u (podajemy ilość 
mieszkań biorących udział w projekcie) 

13.  

Wykonanie wewnętrznej instalacji 
rozprowadzającej c.w.u. w systemie 
cyrkulacyjnych w budynkach w których 
funkcjonowały jednofunkcyjne węzły 
cieplne do c.o.  (podajemy ilość mieszkań 
biorących udział w projekcie) 

4 000,00 zł 3 400,00 zł 

WĘZŁY CIEPLNE DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH 

1.  

Jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o. do 
bezpośredniego przyłączenia do  
wysokoparametrowej sieci cieplnej z 
automatyką pogodową (regulator 
pogodowy z czujnikiem temperatury 
zewnętrznej                                                                    
WYPOSAŻENIE WĘZŁA STANOWIĄ:  

płytowy lutowany wymiennik ciepła, zawór 
regulacyjny z siłownikiem, zawór 
regulacyjny różnicy ciśnień z ograniczeniem 
przepływu, elektroniczna pompa 
obiegowa, zawór bezpieczeństwa, naczynie 
przeponowe, manometry i termometry po 
stronie pierwotnej i wtórnej, armatura 
odcinająca i filtrująca po stronie pierwotnej 
i wtórnej, obudowa węzła i izolacja, 
regulator pogodowy z czujnikiem 
temperatury zewnętrznej. Licznik ciepła nie 
wchodzi w skład kompaktu  (dostawa i 
montaż przez MPEC poza kompaktem). 
Węzeł przewidziany do montażu 
naściennego.  

 ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:                                                               
demontaż i wyniesienie istniejącego kotła, 
dostawa i montaż węzła cieplnego, 
podłączenie do sieci wysokoparametrowej,  
podłączenie do istniejącej instalacji c.o., 
uruchomienie i regulacja węzła cieplnego, 
przeszkolenie użytkownika z zakresu  
obsługi węzła cieplnego, nadzór inspektora 
nadzoru.    

35 000,00 zł 

WC15-2F-CO/CWU 
- do 50/30 kW 

29 750,00 zł 

2.  

50 000,00 zł 

WC16-2F-CO/CWU 
- do 70/50 kW 

42 500,00 zł 

3.  

55 000,00 zł 

WC17-2F-CO - do 
100/50 kW 

46 750,00 zł 
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4.  

Jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o.+ c.w.u. 
do bezpośredniego przyłączenia do  
wysokoparametrowej sieci cieplnej z 
automatyką pogodową (regulator 
pogodowy z czujnikiem temperatury 
zewnętrznej) dla zasilania indywidualnych 
stacji mieszkaniowych    WYPOSAŻENIE 
WĘZŁA STANOWIĄ:  

płytowy lutowany wymiennik ciepła, zawór 
regulacyjny z siłownikiem, elektroniczna 
pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa, 
naczynie przeponowe, manometry  i 
termometry po stronie pierwotnej i 
wtórnej, armatura odcinająca i filtrująca po 
stronie pierwotnej i wtórnej, izolacja, 
regulator pogodowy. Zawór regulacyjny 
różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu 
oraz licznik ciepła nie wchodzą w skład 
węzła (dostawa i montaż przez MPEC). 

 ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:                                                               
demontaż i wyniesienie istniejącego kotła, 
dostawa i montaż węzła cieplnego, 
podłączenie do sieci wysokoparametrowej,  
podłączenie do instalacji zasilającej 
indywidualne stacje mieszkaniowe, 
uruchomienie i regulacja węzła cieplnego, 
przeszkolenie użytkownika z zakresu  
obsługi węzła cieplnego, nadzór inspektora 
nadzoru.. 

 40 000,00 zł  

WC18-1F-CO/CWU 
- do 100 kW 

34 000,00 zł 

5.  

50 000,00 zł 

WC19-1F-CO/CWU 
-   101÷200 kW   

 

42 500,00 zł 

6.  

Jednofunkcyjny węzeł cieplny c.w.u. do 
bezpośredniego przyłączenia do  
wysokoparametrowej sieci cieplnej 
przewidziany do podłączenia do zasobnika 
ciepła typu przepływowego      
WYPOSAŻENIE WĘZŁA STANOWIĄ:  

płytowy lutowany lub płaszczowo-rurowy 
wymiennik ciepła, zawór regulacyjny z 
siłownikiem, elektroniczna pompa 
cyrkulacyjna, zawór bezpieczeństwa, 
manometry  i termometry po stronie 
pierwotnej i wtórnej, armatura odcinająca i 
filtrująca po stronie pierwotnej i wtórnej, 
izolacja. Zawór regulacyjny różnicy ciśnień z 
ograniczeniem przepływu oraz licznik ciepła 
nie wchodzą w skład węzła  (dostawa i 
montaż przez MPEC). 

 ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:                                                               
demontaż i wyniesienie istniejącego źródła 
przygotowania c.w.u., dostawa i montaż 
węzła cieplnego, podłączenie do sieci 
wysokoparametrowej,  podłączenie do 
istniejących instalacji c.w.u. i wody zimnej, 
uruchomienie i regulacja węzła cieplnego, 

30 000,00 zł 

WC20-1F-CWU - 
10÷30 kW    

25 500,00 zł 

7.  

40 000,00 zł  

WC21-1F-CWU - 
31÷50 kW   

34 500,00 zł 

8.  

50 000,00 zł  

WC22-1F-CWU - 
powyżej 50 kW 

42 500,00 zł 
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przeszkolenie użytkownika z zakresu  
obsługi węzła cieplnego, nadzór inspektora 
nadzoru. 

9.  

Dwufunkcyjny węzeł cieplny c.o./c.w.u. z 
priorytetem termicznym do 
bezpośredniego przyłączenia do 
wysokoparametrowej sieci cieplnej z 
automatyką pogodową (regulator 
pogodowy z czujnikiem temperatury 
zewnętrznej)                                          
WYPOSAŻENIE WĘZŁA STANOWIĄ:                                                                     
dwa płytowe lutowane wymienniki ciepła, 
dwa zawory regulacyjne z siłownikami (c.o. 
i c.w.u.),  zawór regulacyjny  różnicy ciśnień 
z ograniczeniem przepływu (c.o. + c.w.u.), 
elektroniczna pompa obiegowa, zawór 
bezpieczeństwa c.o., zawór 
bezpieczeństwa c.w.u., naczynie 
przeponowe, manometry i termometry po 
stronie pierwotnej i wtórnej, armatura 
odcinająca i filtrująca po stronie pierwotnej 
i wtórnej, obudowa węzła, izolacja, 
regulator pogodowy z czujnikiem 
temperatury zewnętrznej.  Węzeł 
przewidziany do montażu naściennego. 
Licznik ciepła nie wchodzi w skład 
kompaktu (dostawa i montaż przez MPEC 
poza kompaktem).                                                                         
ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:                                                               
demontaż i wyniesienie istniejącego kotła, 
dostawa i montaż węzła cieplnego 
podłączenie do sieci wysokoparametrowej,  
podłączenie do istniejącej instalacji c.o., 
podłączenie do istniejącej instalacji wody 
zimnej i ciepłej uruchomienie i regulacja 
węzła cieplnego, przeszkolenie 
użytkownika z zakresu obsługi węzła 
cieplnego, nadzór inspektora nadzoru. 

70 000,00 zł  

WC23-2F-CO + 
CWU         

(wymiana za 
istniejące węzły 

jednofunkcyjne do 
c.o.) 

59 500,00 zł 

ZESPÓŁ PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z WĘZŁAMI CIEPLNYMI W 
BUDYNKACH WIELORODZINNYCH 

10.  

Pojemnościowy wymiennik ciepła z 
wężownicą współpracującą z węzłem 
cieplnym, o pojemności 120 l (dot. WC11-
2F-CO - do 16/35 kW; WC12-2F-CO - do 
26/50 kW; WC13-2F-CO - do 16/35 kW; 
WC14-2F-CO - do 26/50 kW) 
ZPCWU4 

2 500,00 zł  2 125,00 zł 

11.  

Pojemnościowy wymiennik ciepła z 
wężownicą współpracującą z węzłem 
cieplnym, o pojemności 150 l (dot. WC11-
2F-CO - do 16/35 kW; WC12-2F-CO - do 
26/50 kW; WC13-2F-CO - do 16/35 kW; 
WC14-2F-CO - do 26/50 kW) 

3 500,00 zł  2 975,00 zł 
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ZPCWU5 

12.  

Pojemnościowy wymiennik ciepła z 
wężownicą współpracującą z węzłem 
cieplnym, o pojemności 200 l (dot. WC11-
2F-CO - do 16/35 kW; WC12-2F-CO - do 
26/50 kW; WC13-2F-CO - do 16/35 kW; 
WC14-2F-CO - do 26/50 kW) 

ZPCWU6 

4 000,00 zł 3 400,00 zł 

13.  

Zasobnik c.w.u. o pojemności 150 l (dot. 
WC16-2F-CO/CWU - do 70/50 kW; WC17-
2F-CO - do 100/50 kW oraz WC20-1F-CWU; 
WC21-1F-CWU; WC22-1F-CWU) 

ZPCWU8 

3 000,00 zł  2 550,00 zł 

14. . 

Zasobnik c.w.u. o pojemności 300 l (dot. 
WC16-2F-CO/CWU - do 70/50 kW; WC17-
2F-CO - do 100/50 kW oraz WC20-1F-CWU; 
WC21-1F-CWU; WC22-1F-CWU) 

ZPCWU10 

4 000,00 zł  3 400,00 zł 

32. 

Zasobnik c.w.u. o pojemności 500 l (dot. 
WC16-2F-CO/CWU - do 70/50 kW; WC17-
2F-CO - do 100/50 kW oraz WC20-1F-CWU; 
WC21-1F-CWU; WC22-1F-CWU) 

ZPCWU11 

7 500,00 zł  6 375,00 zł 

15.  

Zbiornik c.w.u. z dwiema wężownicami do 
współpracy z instalacją solarną o 
pojemności 600 l 

ZPCWU12 

9 500,00 zł  8 075,00 zł 

16.  

Zbiornik c.w.u. z dwiema wężownicami do 
współpracy z instalacją solarną o 
pojemności 800 l 

ZPCWU13 

10 500,00 zł 8 925,00 zł 

AKCESORIA I URZĄDZENIA DODATKOWE                                                                                                                                                   
DLA  WĘZŁÓW CIEPLNYCH MONTOWANYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH 

17.  

Zbiornik buforowy ciepła o pojemności 300 
l wraz z elektroniczną pompą (ładującą) 
(dot. WC18-1F-CO/CWU - do 100 kW; 
WC19-1F-CO/CWU - 101÷200 kW) 

ZBWC-1F-CO/CWU1 

10 500,00 zł  8 925,00 zł 

18.  

Zbiornik buforowy ciepła o pojemności 500 
l wraz z elektroniczną pompą (ładującą) 
(dot. WC18-1F-CO/CWU - do 100 kW; 
WC19-1F-CO/CWU - 101÷200 kW) 

ZBWC-1F-CO/CWU2 

 12 000,00 zł 10 200,00 zł 

19.  
Elektroniczna pompa cyrkulacyjna dla 
instalacji ciepłej wody użytkowej PC 

5 500,00 zł  4 675,00 zł 
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5. Zasady obliczania wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych opisane zostały w Części VI – 
INFORMACJE FINANSOWE. 

6. Wszystkie instalacje wykonane w ramach Projektów, w okresie trwałości projektu (5 lat od 
zakończenia projektu, tj. od daty przekazania ostatniej transzy dofinansowania), stanowić będą 
własność Gminy, a Beneficjenci będą ich użytkownikami. Po zakończeniu okresu trwałości 
Projektów instalacje zostaną przekazane Beneficjentom na własność nieodpłatnie na warunkach 
określonych w umowie na realizację projektu. Beneficjent projektu zobowiązuje się w umowie z 
Gminą do utrzymania instalacji wykonanych w ramach Projektów w niezmienionym stanie 
technicznym (rozumianym jako: noszącym ślady użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i 
instrukcją użytkowania). 

7. Realizacja Projektu została zaplanowana na okres IV kwartał 2019 – I/IV kwartał 2021. Jeśli we 
wskazanym terminie wystąpi okoliczność powodująca niemożliwość zrealizowania Projektu w ww. 
okresie, dopuszcza się możliwość przesunięcie terminu zakończenia realizacji Projektu.   

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA MIESZKAŃCA W PROJEKCIE 

 

1. Projektem zostaną objęte zamieszkałe budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne na terenie Gmin: 
Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Młp., Krasne, Łańcut, Miasta Łańcut, Miasta Rzeszów, 
Trzebownisko, Tyczyn. Poprzez budynki zamieszkałe rozumie się obiekty, w których liczba osób 
(tworzących gospodarstwo domowe) na podstawie Deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi co najmniej 1. 

2. Warunki udziału dla odbiorców „indywidualnych” w zakresie posiadania tytułu prawnego do 
budynku: 

a) Uregulowany stan prawny nieruchomości, w której wykonana ma być instalacja grzewcza 
odbiorcy indywidualnego – właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości 
(co potwierdzi księga wieczysta, akt notarialny, postanowienie sądu, lub wypis z rejestru 
gruntów i budynków); 

b) W przypadku nieruchomości, których współwłaścicielami jest kilka osób, dopuszcza się 
udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania przez współwłaścicieli i jednoosobowego 
podejmowania decyzji w imieniu i na rzecz wszystkich współwłaścicieli. W tym celu, 
współwłaściciele mogą udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania ich i jednoosobowego 
podejmowania decyzji w imieniu i na rzecz wszystkich współwłaścicieli. W takim przypadku 
wymagane jest upoważnienie z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisów lub 
własnoręcznie podpisanie pełnomocnictwa przez właściciela/wszystkich współwłaścicieli  w 
obecności pracownika Urzędu Miasta/Gminy przyjmującego wniosek, po uprzedniej weryfikacji 
przez niego tożsamości właściciela/współwłaścicieli - na podstawie przedłożonych dokumentów 
tożsamości (urzędowo wystawionych dokumentów ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz nr 
Pesel), 

c) W przypadku odbiorców indywidualnych zamieszkujących budynki wielorodzinne konieczne jest 
wyrażenia zgody pozostałych współwłaścicieli (w tym wspólnoty mieszkaniowej – jeśli dotyczy) 
części wspólnych budynku na montaż urządzenia grzewczego. Wyrażenie zgody z 
potwierdzeniem własnoręczności podpisów stwierdzone powinno być notarialnie lub 
własnoręcznie podpisanie pełnomocnictwa przez właściciela/wszystkich współwłaścicieli  w 
obecności pracownika Urzędu Miasta/Gminy przyjmującego wniosek, po uprzedniej weryfikacji 
przez niego tożsamości właściciela/współwłaścicieli - na podstawie przedłożonych dokumentów 
tożsamości (tj. urzędowo wystawionych dokumentów ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz 
nr Pesel). 
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3. Warunki udziału dla odbiorcy „zbiorowego” (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 
TBS, Gminy, gminne zakłady budżetowe, spółki komunalne) w zakresie posiadania tytułu prawnego 
do budynku: 

a) Przedłożenie uchwały, pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie 
do reprezentowania odbiorcy "zbiorowego", 

b) Przedłożenie decyzji lub uchwał organów uprawnionych do reprezentacji odbiorcy 
"zbiorowego" w sprawie wyrażenia zgody na realizację przebudowy systemu grzewczego na 
częściach wspólnych budynków, określającą zasady finansowania tej inwestycji przez członków 
wspólnoty, spółdzielni, TBS oraz właścicieli lokali komunalnych; 

c) Uregulowany stan prawny budynku i każdego z wydzielonych lokali mieszkalnych, w którym 
wykonana ma być instalacja grzewcza – właściciel, współwłaściciel, własnościowe prawo do 
lokalu, lokatorskie prawo do lokalu, lokator (mieszkania komunalne), co potwierdzi księga 
wieczysta, akt notarialny, umowa przydziału lokalu, umowa, postanowienie sądu; 

d) W przypadku budynku, w którym nie ustanowiono odrębnej własności lokali, do wniosku należy 
dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli budynku na wykonanie inwestycji; 

e) W przypadku najemców mieszkań, należy dołączyć zgodę właściciela/współwłaścicieli 
nieruchomości.  

4. W przypadku budynków komunalnych będących własnością Gminy, możliwość wzięcia udziału w 
Projekcie istnieje tylko, jeżeli nie będzie wystarczającego zainteresowania udziałem w projekcie ze 
strony odbiorców "indywidualnych", spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, TBS.  

5. Brak jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań Beneficjenta wobec Gminy. Na 
dzień podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie Beneficjent nie może mieć żadnych zaległości w 
podatkach i opłatach. Jeśli na etapie oceny wniosku zostanie ujawnione zaległe zobowiązanie i 
pomimo wezwania ze wskazaniem terminu nie zostanie uregulowane, wniosek zostanie odrzucony. 

6. Warunkiem uzyskania dofinansowania nowego źródła ciepła na kocioł gazowy, na biomasę i 
ekogroszek jest likwidacja podstawowego starego, nieefektywnego źródła ciepła (piece lub kuchnie 
kaflowe, kotły na paliwa stałe, przenośne ogrzewacze miejscowe na paliwa stałe typu „koza”, 
kominki, kotły na ekogroszek inne niż spełniające wymogi  klasy  5  zgodnie z normą PN-EN 303-
5:2012 oraz spełniające warunki rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra  Rozwoju i Finansów z 
dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), 
jak również Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 roku 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe ( Dz.U. 2019, 
poz.363). przez Beneficjenta i Beneficjenta ostatecznego. Likwidacja starego źródła ciepła dokonana 
zostanie przez Wykonawcę instalacji grzewczej poprzez demontaż, przeniesienie w miejsce 
wskazane przez właściciela budynku na terenie nieruchomości objętej projektem i przekazanie 
Mieszkańcowi z informacją o zakazie ponownego użytkowania.  

7. W związku z warunkiem udziału określonym ww. pkt. 6, w Projektach nie mogą uczestniczyć 
mieszkańcy nowobudowanych budynków, które dotychczas nie były ogrzewane.  

8. Beneficjenci wykorzystujący ciepło z sieci ciepłowniczej do ogrzewania budynków, nie mogą 
ubiegać się o dotację na montaż kotłów centralnego ogrzewania.  

9. Budynki zgłoszone do udziału w projekcie w zakresie wykorzystania ciepłą sieciowego mogą być 
ogrzewane dowolnym źródłem ciepła (np. kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy centralnego 
ogrzewania, miejscowe ogrzewacze gazowe lub na paliwo stałe, piece kaflowe). 

10. Podstawowym źródłem ciepła uprawniającym do udziału w projekcie jest źródło ciepła na paliwo 
stałe.  

11. W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych podstawowych źródeł ciepła - wsparcie może 
zostać udzielone wyłącznie na kotły spalające biomasę klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 
lub równoważną oraz spełnia warunki rozporządzenia Komisji UE z dnia 28 kwietnia 2015 roku 
posiadające certyfikat ECODESIGN z automatycznym zasypem paliwa lub wykorzystujące paliwa 
gazowe, pod warunkiem: braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci 
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ciepłowniczej:4 zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji CO2 i innych 
zanieczyszczeń powietrza - wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w 
przypadku zmiany spalanego paliwa, mocy maksymalnej 500 kW. 

12. Dofinansowanie do kotła na EKOGROSZEK jest możliwe wyłącznie pod warunkiem braku 
ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub braku dostępności 
sieci gazowej5.  

UWAGA! Projekt pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt 
parasolowy”, w ramach którego zaplanowano montaż kotłów na ekogroszek będzie realizowany 
pod warunkiem zakwalifikowania do Projektu co najmniej 50 Beneficjentów. W przypadku braku 
możliwości realizacji Projektu, Beneficjent ma możliwość wyboru innego źródła ciepła, zgodnie z 
Załącznikiem nr 5 do Regulaminu. W tym celu Beneficjent powinien dokonać wyboru 
alternatywnego rozwiązania poprzez wskazanie typu urządzenia i sporządzenie równolegle 
drugiej Weryfikacji technicznej, którą załączy do Wniosku przystąpienia do projektu.  

W dodatkowej Weryfikacji technicznej nie ma konieczności powielania opisu budynku, gdyż 
będzie on identyczny jak w zasadniczej. Wskazanie wyboru innego niż ekogroszek źródła ciepła 
nastąpi poprzez wybór we Wniosku przystąpienia do projektu. Brak wskazania we wniosku 
alternatywnego źródła ciepła oznaczać będzie rezygnację z udziału w Projekcie w przypadku 
niemożliwości jego realizowania. 

 

13. Przed przystąpieniem do Projektu należy przeprowadzić Weryfikację techniczną budynku w 
weryfikacji jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego z uwzględnieniem wszystkich lokali 
mieszkalnych, których dotyczyć będzie wymiana źródeł ciepła. Weryfikacja techniczna polegać 
będzie na sprawdzeniu technicznych możliwości wykonania instalacji, mającym na celu ustalenie 
miejsc optymalnych dla montażu kotłów centralnego ogrzewania i węzłów cieplnych, określenie 
stawki podatku VAT dla wykonania wybranej instalacji, oszacowanie kosztów inwestycji, wykonanie 
dokumentacji fotograficznej obiektu oraz uzyskanie pozostałych informacji potrzebnych do 
przeprowadzenia postępowań przetargowych na wyłonienie Wykonawców instalacji. Weryfikacja 
pozwoli określić również konieczność uzyskania pozwolenia na budowę dla danego typu robót. 
Weryfikacja techniczna pozwoli również zweryfikować spełnienie warunków formalnych udziału w 
Projekcie tj. czy w zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych podstawowych źródeł ciepła na 
kotły spalające biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, lub wykorzystujące paliwa 
gazowe istnieje  brak ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej oraz 
w przypadku udzielanego wsparcia na kotły na ekogroszek  jest istnieje brak  ekonomicznego 
uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub brak dostępności sieci gazowej. Co do 
zasady przyjąć należy, iż sieć gazowa jest dostępna w przypadku, gdy budynek posiada przyłącz 
gazowy lub gdy sieć gazowa znajduje się na działce Beneficjenta. W przypadku, w którym należy 
wykonać przyłącz ciepłowniczy wraz z wykonaniem Weryfikacji Technicznej należy sprawdzić 
możliwości przyłączenia do sieci (uzyskanie opinii MPEC) oraz uzyskanie warunków przyłączenia i 
wycenę instalacji. Warunki MPEC muszą stanowić załącznik do Weryfikacji technicznej. Weryfikacja 
techniczna dla odbiorcy „zbiorowego” uwzględniać musi warunki techniczne we wszystkich 
lokalach/mieszkaniach. Weryfikacja techniczna jest przeprowadzana na terenie nieruchomości 
Beneficjenta i na jego koszt. W przypadku, gdy wymiana źródła ciepła dotyczyć będzie pieca 
gazowego, a w budynku brak przyłącza gazowego, do Wniosku przystąpienia do projektu należy 
dołączyć kserokopię ważnych Warunków przyłączenia do sieci gazowej. Beneficjent, który nie 
posiada przyłącza ciepłowniczego/gazowego zobowiązany jest oświadczyć, że wykona przyłącz we 
własnym zakresie i na własny koszt – Załącznik nr 7. W przypadku wymiany starego kotła na kocioł 
na biomasę lub na ekogroszek do Wniosku przystąpienia do projektu należy dołączyć opinię 
kominiarską potwierdzającą drożność oraz stan technicznego przewodów. W przypadku braku 
potwierdzenia warunków technicznych, obowiązek doprowadzenie przewodów kominowych do 

                                                           
4 Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek jest podłączony do sieci 
ciepłowniczej/chłodniczej  
5 Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek posiada przyłącz gazowy, lub gdy sieć gazowa 
znajduje się na działce Beneficjenta i/lub gdy budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej/chłodniczej 
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właściwego stanu technicznego leży po stronie Beneficjenta i nie jest objęte projektem. W 
przypadku braku potwierdzenia warunków technicznych, obowiązek doprowadzenie przewodów 
kominowych do właściwego stanu technicznego i  warunków wymaganych dla nowego kotła leży 
po stronie Beneficjenta i nie jest objęte projektem. 
 

14. Weryfikacja techniczna musi zostać sporządzona i podpisana przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania lub kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń. Do Weryfikacji technicznej należy załączyć kserokopię ww. 

uprawnień lub tożsamych wydanych wcześniej odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

15. Wzory Weryfikacji Technicznej (dla odbiorców "indywidualnych" i odbiorców „zbiorowych”) 
stanowią załączniki nr 2.1 i 2.2 do Regulaminu, określają wszystkie obligatoryjne elementy jakie 
powinny się w niej znaleźć.  

16. Beneficjenci („indywidualni” i „zbiorowi”) w podpisanych umowach zostaną zobowiązani do 
pokrycia kosztów wkładu własnego, na który składa się:  

a) co najmniej 15% wartości kosztów kwalifikowanych 

b) w przypadku, gdy 85% wartości wszystkich kosztów kwalifikowanych przekroczy maksymalną 
kwotę dofinansowania na jedną inwestycję, Beneficjent otrzyma maksymalną kwotę 
dofinansowania na jedną inwestycję wynikającą z tabeli w Części I, pkt. 4, a pozostałe koszty 
pokryje w całości, 

c) całość kosztów niekwalifikowanych, 

d) podatku VAT: 

 stawka preferencyjna VAT 8% - stosowana jest jeżeli instalacja wykonana jest w budynku 
mieszkalnym o powierzchni do 300 m2 powierzchni użytkowej lub w  lokalach mieszkalnych, 
których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150m2, 

 w przypadku wykonania Instalacji w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej 
przekraczającej 300 m2 lub w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa 
przekracza 150m2, szacowana wysokość VAT obliczana będzie indywidualnie (VAT 
mieszany) ze względu na zastosowanie 8% stawki podatku VAT tylko do części kwoty wpłaty 
Beneficjenta odpowiadającej udziałowi 300 m2/150m2 w całkowitej powierzchni użytkowej 
budynku mieszkalnego oraz 23% stawki podatku VAT do pozostałej części kwoty wpłaty 
Beneficjenta z tytułu uczestnictwa w Projekcie. Powyższe zgodne jest z zapisami art. 41 ust. 
12c i ust. 2. Ustawy o VAT. 

17. W przypadku odbiorców „zbiorowych” do umowy zostaną dostarczone dokumenty 
potwierdzające zabezpieczenie środków na sfinansowanie wkładu własnego projektu w postaci 
promesy bankowej lub weksla. 

18. Dla Gminy (Partnera Projektów) stroną umowy będzie Beneficjent, zgodnie z definicją Regulaminu 
naboru wniosków. 

19. Ostateczna wysokość wszystkich kosztów ponoszonych przez Beneficjentów zostanie podana 
po zakończeniu postępowań przetargowych (na Wykonawcę wymiany źródeł ciepła i na nadzór 
inwestorski). 

20. W okresie trwałości Projektu, tj. przez 5 lat od zakończenia Projektu, tj. od daty przekazania 
ostatniej transzy dofinansowania, Beneficjent jest zobowiązany na własny koszt zapewnić paliwo 
do kotłów, dopuszczone do eksploatacji przez producentów kotłów oraz pokryć koszty wynikające 
z bieżącej eksploatacji urządzeń. 

21. W okresie trwałości Projektu, koszty wymaganych gwarancją serwisów, przeglądów będą 

pokrywane przez Gminę, w ramach gwarancji udzielonej przez wyłonionego przez Gminę 
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Wykonawcę. Beneficjent na każde wezwanie Gminy umożliwi dostęp do instalacji w celu kontroli, 

weryfikacji, przeglądów, serwisu, napraw, monitoringu instalacji. 

22. W okresie trwałości Projektu Beneficjent i Beneficjent końcowy nie może podejmować czynności 

mogących modyfikować, przeprojektowywać, przebudowywać, przerabiać lub dokonywać zmian 

konstrukcyjnych zamontowanych urządzeń grzewczych, nie może również ponownie montować i 

użytkować zlikwidowanego źródła ciepła w budynku objętym projektem, pod rygorem zapłaty 

kary umownej w wysokości 10.000,00 złotych. 

23. Po zakończeniu okresu trwałości Projektu, nastąpi nieodpłatne przekazanie instalacji, o których 
mowa w Części I pkt 5, Beneficjentom na własność, na podstawie umowy uczestnictwa w 
projekcie. Od tego momentu wszelkie koszty związane z użytkowaniem będą ponoszone przez 
Beneficjentów. 

24. Nowe urządzenia grzewcze mogą być instalowane w budynkach, w których w okresie ostatnich 10 
lat wykonano inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające 
zapotrzebowanie na energię lub w budynkach spełniających poziomy wskaźnika EPh+w: 

 w budynkach jednorodzinnych - EPh+w = 150 kWh/(m2 x rok), 

 budynki wielorodzinne - EPh+w = 135 kWh/(m2 x rok).  

Beneficjentem może być tylko podmiot, który posada tytuł prawny do lokalu, które ww. 
wymagania spełnia. Niewykonanie tych prac i nie złożenie oświadczenia (zawartego we wniosku 
przystąpienia do projektu) skutkuje niemożliwością udziału w projekcie. 

25. Energia cieplna wytworzona z instalacji wykonanych w ramach niniejszego Projektu będzie 
wykorzystywana na potrzeby własne Beneficjentów i Beneficjentów ostatecznych (dla potrzeb 
ogrzewania budynków/lokali mieszkalnych).  

26. Urządzenia grzewcze będą wymieniane wyłącznie w budynkach zlokalizowanych na obszarach 
gmin ROF, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych 
wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 24h. 

27. Koszty ubezpieczenia instalacji grzewczej, to koszty niekwalifikowane ponoszone przez 
Beneficjenta Projektu, w ramach wkładu własnego. Za ubezpieczenie instalacji grzewczej 
odpowiadał będzie wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca. 

28. Wszelkie koszty napraw instalacji wynikające ze złego użytkowania będą ponoszone w pełni, 
w trybie natychmiastowym, przez Beneficjenta. 

29. Poziom dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych netto, zgodnie z limitami 
maksymalnego dofinansowania oraz Załącznikiem nr 5 do Regulaminu. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ BENEFICJENTÓW 

 

Nabór wniosków prowadzony będzie przez poszczególne Gminy w terminie6:  
 
Odbiorcy indywidualni: 10 lutego - 30 kwietnia 2020 r. 
Odbiorcy zbiorowi: 2 marca - 30 kwietnia 2020 r.  
w godzinach pracy poszczególnych urzędów, tj.: 

a) Urząd Miejski w Boguchwale, 
b) Urząd Gminy w Chmielniku, 
c) Urząd Gminy w Czarnej, 
d) Urząd Miejski w Głogowie Młp., 
e) Urząd Gminy w Krasnem, 
f) Urząd Gminy w Łańcucie, 

                                                           
6 Zastrzega się możliwość zmiany terminu naboru Wniosków. Informacja o zmianie zostanie opublikowana na 
stronie internetowej rof.org.pl oraz na stronach Partnerów. 
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g) Urząd Miasta Łańcut, 
h) Urząd Miasta Rzeszowa, 
i) Urząd Gminy w Trzebownisku, 
j) Urząd Miejski w Tyczynie. 

1. Gminą właściwą do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej jest Gmina, na obszarze której 
zlokalizowana jest nieruchomość, której będzie dotyczył Projekt. 

2. Stowarzyszenie ROF zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu składania wniosków, 
określonego w Części III, pkt. 1.  

3. O fakcie wydłużenia terminu składania wniosków Beneficjenci zostaną poinformowani przez 
stronę internetową Gmin oraz przez www.rof.org.pl. 

4. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Gmin 
oraz na www.rof.org.pl . 

5. Komplet składanych dokumentów w wersji papierowej powinien stanowić zwarty pakiet, 
uzupełniony i opatrzony czytelnym podpisem. Nie dopuszcza się składania dokumentacji w wersji 
elektronicznej. 

6. W momencie złożenia dokumentacji wniosek zostanie zarejestrowany, a Beneficjent otrzyma 
potwierdzenie przyjęcia ww. dokumentów oraz numer ewidencyjny na potrzeby realizacji 
Projektu. 

7. Wniosek niekompletny lub złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia, o czym Gmina nie 
będzie informowała. 

8. Beneficjent Projektu, który złożył wymagane dokumenty może zostać wezwany do weryfikacji 
przedstawionych danych i okazania dokumentów. Nie stawienie się w wymaganym  
w wezwaniu terminie lub nie przedłożenie dokumentów będzie równoznaczne z rezygnacją przez 
Beneficjenta z udziału w Projekcie i wykreśleniem z listy. Ponadto, Beneficjent zobowiązany jest 
do udostępnienia, jeśli to konieczne, dodatkowych informacji niezbędnych do realizacji Projektu.  

9. O konieczności złożenia wyjaśnień Beneficjent zostanie powiadomiony telefonicznie  
i e-mail’owo (zgodnie z danymi podanymi we wniosku). W wezwaniu do stawiennictwa, 
przekazanym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, zostaną określone: miejsce, termin (data i 
godzina), kwestie do wyjaśnienia (w tym informacje o niezbędnych do przedłożenia 
dokumentach), przypomnienie o skutkach braku stawiennictwa lub nieudzieleniu 
przekonywujących wyjaśnień. Próba powiadomienia Beneficjenta o konieczności złożenia 
wyjaśnień zostanie podjęta 2-krotnie w dwóch kolejnych dniach, w okresie oceny wniosków. Brak 
kontaktu z Beneficjentem zostanie potraktowany jako brak wyjaśnień i będzie równoznaczny z 
rezygnacją z udziału w Projekcie i wykreśleniem z listy.  

10. Beneficjent Projektu może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień zapisów Weryfikacji technicznej 
na każdym etapie realizacji projektu. Brak złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie (zgodnie 
z procedurą opisaną w pkt. 10) skutkować może wykreśleniem z listy uczestników projektu, lub 
(jeśli wezwanie do wyjaśnień nastąpi po podpisaniu umowy uczestnictwa w projekcie) 
rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta. Beneficjent wyraża zgodę na 
dokonanie poprawy oczywistych omyłek w zakresie wyliczeń wkładu własnego znajdujących się w 
Weryfikacji technicznej. 

 

IV. UCZESTNICY PROJEKTU 

 

1. Uczestnikami Projektu mogą być Beneficjenci tj. odbiorcy „indywidualni” i odbiorcy „zbiorowi”. 

2. Dopuszcza się złożenie tylko jednego wniosku dla jednego budynku jednorodzinnego lub dla 
jednego budynku wielorodzinnego. Wyjątkiem jest złożenie wniosku na wymianę źródła ciepła na 
ekogroszek. Wówczas należy postępować zgodnie z wytycznymi opisanymi w Części II, pkt. 12 
Regulaminu. 

http://www.rof.org.pl/
http://www.rof.org.pl/
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3. Ciepło wytworzone z zamontowanych w ramach projektu urządzeń grzewczych może być zużywane 
wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie. Ciepło nie 
może być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w 
tym agroturystyki. W przypadku odbiorców „indywidualnych”, których działalność gospodarcza 
zarejestrowana jest w miejscu zamieszkania, a wykonywana poza domem, należy do Regulaminu 
dołączyć oświadczenie o niewykorzystywaniu ciepła na potrzeby działalności gospodarczej – 
Załącznik nr 6 

W przypadku odbiorców „zbiorowych”, gdy w budynku wielorodzinnym lokal wykorzystywany jest 
do prowadzenia działalności gospodarczej, i nie ma możliwości wydzielenia odrębnego źródła 
ciepła, do kosztów niekwalifikowanych zostanie wyodrębniony procentowy udział powierzchni tego 
lokalu w stosunku do powierzchni całego budynku wielorodzinnego. W przypadku odbiorców 
„zbiorowych” i minimum w okresie trwałości projektu, z tytułu użytkowania zainstalowanych 
urządzeń grzewczych nie mogą być od Beneficjentów ostatecznych projektu pobierane opłaty w 
wysokości przekraczającej koszty bieżącej eksploatacji. 

4. Beneficjent, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie zobowiązuje się do współpracy 
z Urzędem Gminy/ Miasta/ Liderem Projektu, udzielania wszelkich informacji, przedkładania 
wymaganych dokumentów oraz dostępu do nieruchomości. 

5. Beneficjent Projektu (odbiorca "indywidualny") wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację swoich 
danych osobowych oraz wizerunku w celach związanych z Projektem zgodnie z ustawą z dnia 10 
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Beneficjent ostateczny w umowie z Beneficjentem 
(odbiorcą "zbiorowym") wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z 
udziałem w Projekcie. Beneficjentowi ostatecznemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawienia.  

6. Gmina zastrzega sobie wystąpienia do Beneficjentów o dodatkowe dane zarówno na etapie oceny 
jak i realizacji projektu. Nieudostępnienie danych we wskazanym przez Gminę terminie może 
spowodować wykluczenie z udziału w projekcie (rozwiązanie Umowy uczestnictwa w projekcie) i 
skutkować możliwością nałożenia sankcji przewidzianych ww. Umowie. 

 

V. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE DO 
PROJEKTU 

 

1. Kompletny wniosek o przystąpienie do Projektu składa się z następujących załączników: 

1) Dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością: 

a) dla odbiorców indywidualnych – jednego z poniższych dokumentów potwierdzającego 
aktualny stan prawny nieruchomości:  

 księgi wieczystej,  

 aktu notarialnego,  

 postanowienia sądu, 

 wypisu z ewidencji gruntów i budynków. 

W przypadku nieruchomości, których współwłaścicielami jest kilka osób, przedłożone 
dokumenty muszą potwierdzać własności wszystkich  tych osób. 
 

b) dla odbiorców „zbiorowych” (spółdzielnie, wspólnoty, TBS, Gminy, itp.): 

 uchwały, pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania odbiorcy "zbiorowego", 

 decyzji lub uchwał/-y organów uprawnionych do reprezentacji odbiorcy "zbiorowego" 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przebudowy systemu grzewczego na częściach 
wspólnych budynków, określającą zasady finansowania tej inwestycji przez członków 
wspólnoty, spółdzielni, TBS oraz właścicieli lokali komunalnych,  
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 uregulowany stan prawny budynku i każdego z wydzielonych lokali mieszkalnych, w 

którym wykonana ma być instalacja grzewcza – właściciel, współwłaściciel, 

własnościowe prawo do lokalu, lokatorskie prawo do lokalu, lokator (mieszkania 

komunalne), co potwierdzi księga wieczysta, akt notarialny, umowa przydziału lokalu, 

umowa, postanowienie sądu; 

 w przypadku budynku, w którym nie ustanowiono odrębnej własności lokali, do wniosku 
należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli lokali lub budynku na wykonanie 
inwestycji, 

 w przypadku najemców mieszkań - zgodę właściciela nieruchomości. 

2) Weryfikacji technicznej - dokumentu potwierdzającego możliwość montażu instalacji 
grzewczej w danym budynku, przeprowadzonej na potrzeby projektu, opracowana i podpisana 
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub kierowania 
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,   

3) Opinii MPEC, warunków przyłączenia i wyceny instalacji (w przypadku,  w którym należy 
wykonać przyłącz ciepłowniczy), wraz z oświadczeniem (Załącznik nr 7) o wykonaniu przyłącza 
ciepłowniczego. 

4) Warunków przyłączenia sieci gazowej wydanej przez PSG (w przypadku przyłączy gazowych), 
wraz z oświadczeniem (Załącznik nr 7) o wykonaniu przyłącza gazowego. 

5) Dokumentacji wymagana dla obiektów zabytkowych oraz obiektów znajdujących się w strefie 
ochrony zabytków, zgodnie z prawem budowlanym (jeśli dotyczy) - zgoda konserwatora na 
przewidywany zakres inwestycji jako załącznik do wniosku. 

6) Wniosku o udział w projekcie – Załącznik nr 1 do Regulaminu (zgodnie z typem Beneficjenta). 

7) Parafowanej umowy uczestnictwa w projekcie. 

8)  W przypadku posługiwania się danymi osób trzecich – Załącznik nr 4 do Regulaminu. 

9) Dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium społeczno–ekonomicznego – 
potwierdzona za zgodność kserokopia dokumentów. 

10) Pełnomocnictwa do reprezentowania (jeżeli dotyczy). 

11) Opinia kominiarska w przypadku wymiany kotłów na biomasę i na ekogroszek. 

12) Kserokopie dołączanych dokumentów powinny zostać opatrzone klauzula „za zgodność z 
oryginałem, data i podpis” 

2. Wszystkie dokumenty należy czytelnie wypełnić (wszystkie pola), podpisać przez właściciela / 
wszystkich współwłaścicieli, użytkownika wieczystego lub pełnomocnika, spółdzielnię, wspólnotę, 
TBS, Gminę. 

3. Koszty związane z wytworzeniem i pozyskaniem dokumentów niezbędnych dla złożenia wniosku  
i udziału w projekcie pokrywa Beneficjent i nie będą one zwracane.  

4. Spośród kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych zostanie wyłoniona 
lista Beneficjentów - uczestników Projektu. 

5. Osoby/podmioty, które nie zostaną zakwalifikowane na listę podstawową uczestników Projektu 
zostaną zapisane na listę rezerwową. Osoby/podmioty z listy rezerwowej wezmą udział w 
projekcie w przypadku: 

a) pojawienia się oszczędności w środkach przewidzianych na realizację Projektu, które pozwolą 
na poszerzenie listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie osób/podmiotów, 

b) środki przewidziane na realizację Projektu pozwolą na poszerzenie listy osób/podmiotów 
zakwalifikowanych, 

c) rezygnacji Beneficjentów zakwalifikowanych na listę podstawową, 
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d) wykluczenia Beneficjentów z listy zakwalifikowanych. 

6. Lista podstawowa oraz lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie internetowej każdej  
z Gmin, której dotyczą oraz na stronie www.rof.org.pl, według numerów ewidencyjnych. 

7. Po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych, Beneficjenci zakwalifikowani do 
projektu zostaną wezwani do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie oraz dokonania wpłaty. 

8. W przypadku rezygnacji Beneficjenta wpisanego na listę podstawową wybór Beneficjentów z listy 
rezerwowej dokonywany będzie według liczby uzyskanych punktów. Listy zostaną zaktualizowane 
oraz zostaną opublikowane na zasadach wskazanych w punkcie VII niniejszego regulaminu. 

 

VI. INFORMACJE FINANSOWE 

 

1. Maksymalna kwota kwalifikowana dla poszczególnych inwestycji w projekcie określona została w 
pkt. 4, części I Regulaminu. W Załączniku nr 5 do Regulaminu określono poszczególne typy  
instalacji grzewczych, wraz z dodatkowymi urządzeniami i akcesoriami (obowiązkowymi i 
nieobowiązkowymi),  o jakie może wnioskować Beneficjent. Gdy łączny koszt inwestycji (tj. suma 
wartości wszystkich urządzeń i akcesoriów wybranych z Katalogu urządzeń) będzie wyższy niż 
maksymalna kwota kwalifikowana na jedną inwestycję, Beneficjent otrzyma dofinansowanie 85% 
maksymalnej kwoty kwalifikowanej na jedną inwestycję. Inwestycje o wartości niższej niż 
maksymalna kwota kwalifikowana na daną inwestycję dofinansowane zostaną w wysokości 85% 
faktycznie poniesionych kosztów.  

2. Beneficjent zobowiązuje się do pokrycia kosztów wkładu własnego, na który składa się: 

1) w przypadku, gdy łączna wartość inwestycji netto jest niższa niż maksymalna kwota kosztów 
kwalifikowanych: 

a) 15% kosztów kwalifikowalnych netto (tj. kosztów netto urządzeń i akcesoriów wybranych z 
Katalogu urządzeń), demontażu starych urządzeń oraz montażu nowych urządzeń i 
dostosowania istniejących instalacji z nowym źródłem ciepła), 

b) 15% kosztów kwalifikowanych nadzoru inwestorskiego., 

c) całości kosztów niekwalifikowanych, w tym ubezpieczenia, 

d) podatku VAT. 

2) w przypadku, gdy łączna wartość inwestycji netto jest wyższa niż maksymalna kwota kosztów 
kwalifikowanych: 

1) 15% maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowalnych netto (tj. kosztów netto urządzeń i 
akcesoriów wybranych z Katalogu urządzeń), 

2) 15% kosztów kwalifikowanych nadzoru inwestorskiego., 

3) całości kosztów niekwalifikowanych, w tym całość (brutto) kosztu przewyższającego 
maksymalną kwotę kwalifikowaną na jedną inwestycję oraz ubezpieczenia, 

4) podatku VAT. 

 

3. Przykłady wyliczenia wkładu Beneficjenta w projekcie (na Załącznika nr 5 do Regulaminu i 
maksymalnej kwoty kwalifikowanej na jedną inwestycję zawartych w Części I, pkt. 4 Regulaminu.): 

a) Odbiorca „indywidualny” (właściciel domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej mniejszej 
niż 300m2) wybrał kondensacyjny kocioł gazowy jednofunkcyjny (KG1-1F-18kW) za 9 700,00 zł 
netto, wymagany zestaw wkładów kominowych (WK1-S-8M) za 1 900,00 zł oraz wymaganą 
instalację gazową (WIG-5M) za 750,00 zł netto. Konieczne jest również wykonanie projektu 
budowlano-wykonawczego (Projekt G2) za 1400,00 zł. 

Wartość inwestycji netto u Beneficjenta wyniesie: 

http://www.rof.org.pl/
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9 700,00 zł + 1 900,00 zł + 750,00 zł + 1 400,00 zł = 13 750,00 zł 

W związku tym, że łączna wartość inwestycji nie przekroczy maksymalnej kwoty 
kwalifikowanej, wkład własny Beneficjenta wyniesie: 

- 15% kosztów kwalifikowanych netto: 15% x 13 750,00 zł = 2 062,50 zł 

- podatek VAT: 8% x 12 350,00 zł = 988,00 zł 

          23% x 1 400,00 zł = 322,00 zł (projekt budowlano-wykonawczy) 

- 15% kosztów nadzoru inwestorskiego tj. około 2,5% wartości netto całej inwestycji  = 51,56zł + 
całość podatku VAT 

 - koszt niekwalifikowany: ubezpieczenie 

RAZEM: ok. 3 424,06 zł + ubezpieczenie 

 

b) Odbiorca „indywidualny” (właściciel domu jednorodzinnego o powierzchni mniejszej niż 300m2) 
wybrał kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 29 kW (KG6-2F-29kW) za kwotę 13 000,00zł netto, 
wymagany zestaw wkładów kominowych (WK1-S-8M) za 1 900,00 zł, wymaganą instalację 
gazową (WIG-25M) za 3 750,00,00 zł oraz dodatkowo pokojowy sterownik (STP – B) za 350,00 zł 
i podwójne gniazdo elektryczne (GE-230V) za 650,00 zł. Konieczne jest również wykonanie 
projektu budowlano-wykonawczego (Projekt G2) za 1400,00 zł 

Wartość inwestycji netto u Beneficjenta wyniesie: 

13 000,00 zł + 1 900,00 ZŁ + 3 750,00 zł + 350,00 zł + 650,00  + 1 400,00 = 21 050,00 zł 

Beneficjent poniesie koszt wkładu własnego, tj.: 

- 15% kosztów maksymalnej kwoty kwalifikowanej: 15% x 19 500,00 zł = 2 925,00 zł 

- 15% kosztów nadzoru inwestorskiego tj. około 2,5% wartości netto całej inwestycji  = 78,93 zł + 
całość podatku VAT 

- podatek VAT: 8% x 19 650,00 zł = 1 572,00 zł 

          23% x 1 400,00 zł = 322,00 zł (projekt budowlano-wykonawczy) 

- koszty niekwalifikowane tj. koszty przewyższające maks. kwotę kwalifikowaną: 21 050,00 zł -
19 500,00zł = 1 550,00 zł, ubezpieczenie 

RAZEM: ok. 6 447,93 zł + ubezpieczenie 

4. Wartość inwestycji (koszt ogółem z uwzględnieniem kosztów kwalifikowanych) zostanie 
oszacowana w Weryfikacji technicznej – jest to maksymalny koszt przedsięwzięcia dla 
Beneficjenta. Mieszkaniec po uzgodnieniu z weryfikatorem dokona wyboru dodatkowych 
akcesoriów i urządzeń z katalogu urządzeń dopuszczonych do projektu. 

5. Ostateczna wysokość kosztów ponoszonych przez Beneficjenta zostanie podana po 
rozstrzygnięciu postępowań przetargowych niezbędnych dla realizacji Projektu (w tym na wybór 
wykonawców instalacji grzewczych).  

6. Wkład własny Beneficjent zobowiązany jest uiścić na konto Gminy podane w wezwaniu w terminie 

do 14 dni od daty jego otrzymania. 

7. Nie dokonanie przez Beneficjenta wpłaty w terminie i wysokości określonej w ust. 6 jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i może skutkować obciążeniem Beneficjenta  
karą umowną w wysokości 10.000,00 zł. 

8. W przypadku zbycia nieruchomości przez Beneficjenta w okresie trwałości Projektu, zobowiązania 
wynikające z udziału w projekcie zostaną przeniesione na nabywcę prawnego nieruchomości. W 
przypadku braku przeniesienia wyżej wymienionych zobowiązań, Beneficjent obowiązany jest do 
zwrotu wszystkich kosztów instalacji, wg wartości początkowej w momencie instalacji. 
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VII. KRYTERIA WYBORU BENEFICJENTÓW PROJEKTU 

 

Wybór Beneficjentów Projektu przeprowadzony zostanie w następujących etapach: 

Etap I – na podstawie kryteriów formalno – prawnych 
 

Etap II – na podstawie kryteriów merytoryczno – punktowych do których należą: 
1. Kryterium społeczno–ekonomiczne (ubóstwo energetyczne) 
2. Liczba bezpośrednich odbiorców projektu 
3. Pierwszeństwo bardziej ekologicznych rozwiązań grzewczych 

 

Etap III - Tworzenie list rankingowych 
Listy rankingowe (podstawowa i rezerwowa) utworzone zostaną w podziale na typy Beneficjentów. 
Dla danego Beneficjentów zostanie przydzielona pula dofinansowania. W przypadku braku 
zainteresowania udziałem w projekcie Beneficjentów danego typu, a większym zapotrzebowaniem 
Beneficjentów drugiego typu istnieje możliwość  przesunięcia środków: 

1. Odbiorcy „indywidualni” – kotły gazowe, kotły na biomasę, węzeł cieplny jednofunkcyjny  
w budynku jednorodzinnym – przewidywana pula łącznego dofinansowania wynosi – 
30 648 588,00 zł 

2. Odbiorcy „indywidualni” – kotły na ekogroszek – przewidywana pula łącznego dofinansowania 
wynosi 4 704 920,00 zł7 

3. Odbiorcy „zbiorowi” – węzły cieplne, wymiana piecyków na gaz – przewidywana pula łącznego 
dofinansowania wynosi 4 533 865,00 zł 

 

 

Etap I – na podstawie kryteriów formalno – prawnych 

Beneficjent Projektu musi spełniać następujące warunki:  

1. Złożyć kompletny wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodnie z Częścią V, pkt. 
1 Regulaminu 

2. Posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości. Na potwierdzenie spełniania kryterium 
Beneficjent projektu jest zobowiązany dostarczyć dokumenty wymienione w Części II, pkt 2-3 
Regulaminu. 

3. Nieruchomość, na której wykonana ma być wymiana instalacji grzewczej zlokalizowana jest na 
terenie Gminy wymienionej w Części I, pkt. 1 Regulaminu. 

4. Brak jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań Beneficjentów  wobec Gminy, 
które zostaną zweryfikowane w okresie oceny wniosku. Na dzień na dzień zakończenia oceny 
wniosku Beneficjent nie może mieć żadnych zaległości w podatkach i opłatach. Jeśli na etapie oceny 
wniosku zostanie ujawnione zaległe zobowiązanie i pomimo wezwania ze wskazaniem terminu nie 
zostanie uregulowane, wniosek zostanie odrzucony.  

5. Po zebraniu wniosków dla kotłów na EKOGROSZEK, Gmina wystąpi do operatora sieci gazowej 
PSG, z pytaniem, czy sieć gazowa występuje na działkach, na których nieruchomości miałyby być 
objęte projektem. Jednocześnie, Gminy, na terenie których występują przedsiębiorstwa 
energetyki cieplnej tj. Gmina Miasto Rzeszów i Gmina Miasto Łańcut, wystąpią do operatora sieci 
ciepłowniczej z pytaniem, czy sieć ciepłownicza znajduje się na wskazanych działkach. Po 
uzyskaniu odpowiedzi negatywnej można podpisać umowę z Beneficjentem. Negatywna 

                                                           
7 Dofinansowanie przeznaczone na kotły na ekogroszek w ramach projektu pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe 
w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” nie może był łączone/przenoszone do zadań w ramach 
projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” (kotły kondensacyjne gazowe, kotły na biomasę, rozbudowa 
węzłów ciepłowniczych, przepływowe podgrzewacze wody za pośrednictwem węzła cieplnego) 
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odpowiedź z przedsiębiorstwa energetyki cieplnej i PSG nie powinna być datowana wcześniej niż 
1 miesiąc w stosunku do daty zawarcia umowy. W innym przypadku może to skutkować brakiem 
możliwości podpisania umowy i uzyskania dofinansowania. 

6. Po zebraniu wniosków dla kotłów gazowych i na biomasę, Gminy na terenie których występują 

przedsiębiorstwa energetyki cieplnej tj. Gmina Miasto Rzeszów i Gmina Miasto Łańcut, wystąpią 

do operatora sieci ciepłowniczej z pytaniem czy sieć ciepłownicza znajduje się na wskazanych 

działkach. Po uzyskaniu odpowiedzi negatywnej można podpisać umowę z Beneficjentem. 

Negatywna odpowiedź z przedsiębiorstwa energetyki cieplnej nie powinna być datowana 

wcześniej niż 1 miesiąc w stosunku do daty zawarcia ww. umowy. W innym przypadku może to 

skutkować brakiem możliwości podpisania umowy i uzyskania dofinansowania. 

 

Etap II – na podstawie kryteriów merytoryczno – punktowych do których należą: 

1. Kryterium społeczno–ekonomiczne (ubóstwo energetyczne) - weryfikowane będzie zgodnie z 
poniższymi założeniami: 

a) Gospodarstwa domowe, których członkami są osoby z niepełnosprawnością, czyli osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na potwierdzenie 
spełniania kryterium należy dostarczyć aktualne, jedno z następujących orzeczeń 
(kserokopię, a oryginał do wglądu): 

 Orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 
niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o 
świadczeniach rodzinnych, 

 Orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych 
przepisów,  

 Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia,  

 Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  

 Orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do grupy inwalidów,  

 Orzeczenie o stałej albo długoterminowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym 
wydane przez KRUS. 

b) Gospodarstwa domowe, których członkowie w dniu złożenia wniosku przystąpienia do 
Projektu posiadają przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 
28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Na potwierdzenie spełniania kryterium 
należy dostarczyć decyzje administracyjną przyznającą świadczenia rodzinne na podstawie 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2018r., poz. 2220 z późn. zm.) - kserokopię, a oryginał do wglądu. 

c) Gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze, 
odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na 
potwierdzenie spełniania kryterium należy dostarczyć aktualną decyzję administracyjną 
przyznającą zasiłek rodzinny na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o 
świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2220 z późn. zm.) - kserokopię, 
a oryginał do wglądu, a dla rodzin zastępczych - postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny 
zastępczej. 

d) Gospodarstwa domowe, których członkowie mają przyznane prawo do: dodatku 
mieszkaniowego i/lub energetycznego lub w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie 
Wniosku otrzymali pomoc rzeczową w postaci opału (lub ryczałtu na jego zakup) w 
rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz przepisów o 
pomocy społecznej.  W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie w jej imieniu winien 
podpisać jej przedstawiciel ustawowy. 

W przypadku posługiwania się danymi osobowymi osób trzecich celem potwierdzenia spełnienia 
kryteriów wyboru Beneficjenta końcowego Projektu, wymagane jest złożenie „Oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób trzecich, na których powołuje się 
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Mieszkaniec celem potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru Beneficjentów końcowych 
projektu” przez każdą z tych osób i dołączenie tych oświadczeń do Wniosku przestąpienia do 
projektu. 

 

ODBIORCY „INDYWIDUALNI” 

1) W przypadku spełnienia przynajmniej jednego z powyższych kryteriów społeczno–
ekonomicznych Wniosek otrzymuje 1 pkt. (punkty za poszczególne warunki nie sumują się) 

2) W przypadku nie spełnienia żadnego z powyższych warunków społeczno–ekonomicznych 
Wniosek otrzymuje 0 pkt. 

 

ODBIORCY „ZBIOROWI” 

1) W przypadku, gdy w budynkach zgłaszanych do Projektu rodziny (biorące udział w projekcie) 
spełniające kryterium społeczno-ekonomiczne stanowią więcej niż 20% (poszczególne warunki 
nie sumują się) – 3 pkt. 

2) W przypadku, gdy w budynkach zgłaszanych do Projektu rodziny (biorące udział w projekcie) 
spełniające kryterium społeczno-ekonomiczne stanowią w przedziale od 10% do 20,00% 
(poszczególne warunki nie sumują się) – 2 pkt. 

3) W przypadku, gdy w budynkach zgłaszanych do Projektu rodziny (biorące udział w projekcie) 
spełniające kryterium społeczno-ekonomiczne stanowią od  5% do 9,99% (poszczególne 
warunki nie sumują się)– 1 pkt. 

4) W przypadku, gdy w budynkach zgłaszanych do Projektu rodziny (biorące udział w projekcie) 
spełniające kryterium społeczno-ekonomiczne stanowią od  0% do 4,99% (poszczególne 
warunki nie sumują się) – 0 pkt. 

 

2. Liczba bezpośrednich odbiorców projektu 

ODBIORCY INDYWIDUALNI 

1) Liczba osób (tworzących gospodarstwo domowe) na podstawie Deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynku, w którym ma być dokonana wymiana 
źródła ciepła, na dzień przystąpienia do Projektu w budynku równa 1-2 os. - 1 pkt,  

2) Liczba osób (tworzących gospodarstwo domowe) na podstawie Deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynku, w którym ma być dokonana wymiana 
źródła ciepła, na dzień przystąpienia do Projektu w budynku wynosi 3-4 os. - 2 pkt,  

3) Liczba osób (tworzących gospodarstwo domowe na podstawie Deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynku, w którym ma być dokonana wymiana 
źródła ciepła, na dzień przystąpienia do Projektu w budynku wynosi 5 i więcej os. - 3 pkt. 

Przy ocenie spełnienia kryterium liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym uczestnik 
projektu składa oświadczenie we wniosku. Jednocześnie Beneficjent wyraża zgodę na weryfikację jego 
danych we wszystkich rejestrach Urzędu Gminy, które umożliwiają weryfikację kryterium .  

ODBIORCY „ZBIOROWI” 

1) W projekcie uczestniczyć będzie poniżej 34,99% gospodarstw domowych zamieszkujących 
zgłoszony budynek – 0 pkt. 

2) W projekcie uczestniczyć będzie 35% – 49,99% gospodarstw domowych zamieszkujących 
zgłoszony budynek – 1 pkt. 

3) W projekcie uczestniczyć będzie 50% – 89,99% gospodarstw domowych zamieszkujących 
zgłoszony budynek – 2 pkt. 

4) W projekcie uczestniczyć 90% – 100 % gospodarstw domowych zamieszkujących zgłoszony 
budynek – 3 pkt. 
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Przy ocenie spełnienia kryterium gospodarstw domowych zamieszkujących zgłoszony budynek 
odbiorca „zbiorowy” składa oświadczenie we wniosku w zakresie liczby gospodarstw domowych, które 
będą brały udział w projekcie. 
 

3. Pierwszeństwo bardziej ekologicznych rozwiązań grzewczych  

ODBIORCY INDYWIDUALNI  

1) Wymiana starego źródła ciepła na WYKORZYSTANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ – 3 pkt. 

2) Wymiana starego źródła ciepła na KOCIOŁ GAZOWY – 2 pkt. 

3) Wymiana starego źródła ciepła na KOCIOŁ NA BIOMASĘ - 1 pkt. 

4) Wymiana starego źródła ciepła na KOCIOŁ NA EKOGROSZEK – 0 pkt. 

ODBIORCY „ZBIOROWI” 

1) Wymiana starego źródła ciepła na wykorzystanie sieci ciepłowniczej do co. i c.w.u. – 5 pkt. 
2) Wymiana starego źródła ciepła na wykorzystanie sieci ciepłowniczej do c.w.u. – 3 pkt.  
3) Wymiana starego źródła ciepła na wykorzystanie sieci ciepłowniczej do c.o. – 1 pkt.  

 
4. Posiadanie przyłącza gazowego/ciepłowniczego (nie uwzględnia kotłów na EKOGROSZEK): 

ODBIORCY INDYWIDUALNI (kryterium dla wniosków w zakresie wymiany kotłów na gaz) 

1) Budynek jest wyposażony w przyłącz gazowy – 5 pkt. 

2) Budynek nie jest wyposażony w przyłącz gazowy – 0 pkt. 

 

ODBIORCY INDYWIDUALNI (kryterium dla wniosków z zakresie ciepła sieciowego) 

1) Budynek jest wyposażony w przyłącz ciepłowniczy – 5 pkt. 

2) Budynek nie jest wyposażony w przyłącz ciepłowniczy – 0 pkt 

Budynki w którym planowana jest wymiana źródła ciepła na kocioł na biomasę - 5 pkt. 

 

ODBIORCY  „ZBIOROWI” 

1) Budynek jest wyposażony w przyłącz ciepłowniczy i likwiduje  indywidualne piecyki gazowe – 
5 pkt. 

2) Budynek nie jest wyposażony w przyłącz ciepłowniczy – 0 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie deklaracji dotyczącej zainteresowania danym 
źródłem ciepła zawartej  we Wniosku przystąpienia do projektu. 

 
 
Etap III - Tworzenie list rankingowych 

Po zebraniu wszystkich wniosków przeprowadzona zostanie weryfikacja na podstawie kryterium 
formalno – prawnego oraz merytoryczno– punktowego, w wyniku której powstaną listy rankingowe 
zgodnie zasadami tworzenia odrębnych list rankingowych dla odbiorców „indywidualnych” (w tym 
odrębne listy dla kotłów na ekogroszek) oraz dla odbiorców „zbiorowych”. Listy rankingowe będą 
składać się z:  Listy podstawowej i Lista rezerwowej.  
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Lista podstawowa odbiorcy indywidualni – lista Beneficjentów, którzy przeszli pozytywnie weryfikację 
na podstawie kryteriów formalno - prawnych i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na 
podstawie kryteriów merytoryczno – punktowych.  

O kolejności na liście decydować będzie: 

1) w pierwszej kolejności liczba punktów z oceny merytoryczno-punktowej,  

2) następnie obniżenie emisyjności CO2 obliczane jako iloczyn powierzchni budynku/mieszkania  
i wskaźnika efektu ekologicznego odpowiedniego dla zmiany danego źródła ciepła w kolejności od 
największej do najmniejszej wartości. W przypadku takiego samego wyniku decydować będzie 
komisyjne losowanie przeprowadzone w podany do publicznej wiadomości terminie w Biurze 
Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Czynność losowania będzie polegać na 
ręcznym wyciąganiu losów z urny. Powołana komisja przygotuje losy z numerami ewidencyjnymi 
(nadanymi przy składaniu wniosków) i następnie będzie losowała je z urny – o kolejności decyduje 
kolejność wyciągania losów od pierwszego do ostatniego. Obniżenie emisyjności obliczyć należy 
zgodnie z poniższym wzorem8: 

 

𝑂𝑏𝑛𝑖ż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑦𝑗𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝐶𝑂2 = 𝑝𝑜𝑤. 𝑜𝑔𝑟𝑧𝑒𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑿 𝑤𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑢 𝑒𝑘𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑧𝑛𝑒𝑔𝑜 

gdzie: 

powierzchnia ogrzewana – powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego/budynku 
wielorodzinnego,  którego dotyczy zmiana źródła zasilania w energię cieplną (m2) 

wskaźnik efektu ekologicznego – współczynnik przyjęty dla zmiany danego źródła ciepła 

 
Tabela wskaźników efektu ekologicznego 

Zmiana danego typu ogrzewania 
Wskaźnik efektu 

ekologicznego dla CO2 

Zmiana z kotła/pieca na paliwo stałe na KOCIOŁ GAZOWY 0,1670 

Zmiana z kotła/pieca na paliwo stałe na KOCIOŁ NA BIOMASĘ Z PODAJNIKIEM 0,1448 

Zmiana z kotła/pieca na paliwo stałe na PODŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 0,2278 

Zmiana z kotła/pieca na paliwo stałe na KOCIOŁ NA EKOGROSZEK 0,1016 

 

Przykład obliczenia: 

W domu mieszkalnym, w którym powierzchnia ogrzewana wynosi 130m2 i planuje się wymianę 
starego kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy obniżenie emisyjności CO2 oblicza się w 
następujący sposób: 

130m2 X 0,1670 = 21,27 

Osoby umieszczone na Liście podstawowej uszeregowane zostaną w kolejności malejącej licząc 
od największej liczby przyznanych punktów, aż do wyczerpania limitu przewidzianych w 
projekcie instalacji. 

W przypadku budynków komunalnych będących własnością Gminy możliwość objęcia projektem 
istnieje tylko, jeżeli nie będzie wystarczającego zainteresowania udziałem w projekcie ze strony 
gospodarstw domowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, TBS, itp. W takim przypadku lista 
rankingowa zostanie sporządzona w kolejności od najmniejszego (powyżej 50%) procentowego udziału 
lokali mieszkalnych będących własnością Gminy w całości lokali mieszkalnych znajdujących się w 
budynku. 

                                                           
8 Na podstawie metodologii wskazanej w Opracowaniu algorytmów oraz wizualizacji wyników corocznych 
sprawozdań z działań naprawczych programów ochrony powietrza wykonanym na zlecenie Zarządu 
Województwa Podkarpackiego przez Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych  „EKOMETRIA” 
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Lista podstawowa odbiorcy zbiorowi - lista Beneficjentów, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na 
podstawie kryteriów formalno-prawnych i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na 
podstawie kryteriów merytoryczno-punktowych. 

O kolejności na liście decydować będzie: 

1) w pierwszej kolejności liczba punktów z oceny merytoryczno-punktowej 
2) W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilka wniosków, w drugiej kolejności ilość 

punktów zdobytych w kryterium „Pierwszeństwo dla wybranych bardziej ekologicznych 
rozwiązań grzewczych. 

3) W przypadku uzyskania równej ilości punktów, w trzeciej kolejności większy udział procentowy  
gospodarstw domowych zgłoszonych do projektu  

4) W przypadku uzyskania równej ilości punktów, w czwartej kolejności większy udział 
procentowy rodzin spełniających kryterium społeczno-ekonomiczne.  

 

Lista rezerwowa – lista Beneficjentów, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów 
formalno – prawnych, ale ze względu na przyznaną liczbę punktów w ocenie merytoryczno-punktowej 
oraz ograniczenie wynikające z limitu instalacji w projekcie nie zostali ujęci na Liście podstawowej. 

Oddzielne listy rezerwowe zostaną utworzone dla Beneficjentów indywidualnych i zbiorowych.  

W terminie do 30 dni od ostatniego dnia składania wniosków na stronach internetowych Gmin oraz na 
stronie internetowej Lidera www.rof.org.pl umieszczona zostanie lista wniosków, które znalazły się na 
Liście podstawowej zawierająca:  

 nadany nr ewidencyjny wniosku,  

 przyznaną liczbę punktów.  

W tym samym czasie opublikowana zostanie Lista rezerwowa oraz zestawienie wniosków, zostały 
odrzucone ze względu na brak spełnienia kryteriów formalno-prawnych. 

 

VIII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

1. W terminie do 5 dni roboczych od dnia opublikowania Listy podstawowej i Listy rezerwowej 
Projektu Beneficjenci którzy nie zakwalifikowali się do udziału w Projekcie, mogą zgłaszać  
w formie pisemnej odwołania do Gminy, w której składali wnioski.  

2. W treści odwołania należy zawrzeć uzasadnienie, odniesienie się do powodu wykluczenia oraz 
propozycję rozwiązania problemu, który spowodował wykluczenie z Projektu, dane Beneficjenta 
wraz z numerem ewidencyjnym nadanym w dniu rejestracji. 

3. Wszystkie prawidłowo złożone odwołania zostaną rozpatrzone w terminie do 10 dni roboczych. 

4. Wyniki odwołania zostaną opublikowane na stronach www Gmin oraz na www.rof.org.pl 

5. W przypadku gdy dany Beneficjent Projektu (w związku z odwołaniem przez innego Beneficjenta 
Projektu) umieszczony zostanie z listy podstawowej na listę rezerwową od tej czynności nie 
obowiązuje procedura odwoławcza. 

 

Spis załączników: 

1. Wniosek przystąpienia do Projektu: 

1.1. Wniosek przystąpienia do Projektu dla obiorców „indywidualnych” 

1.2 Wniosek przystąpienia do Projektu dla obiorców „zbiorowych” 

2. Wzór weryfikacji technicznej 

2.1  Wzór weryfikacji technicznej dla odbiorców „indywidualnych” 

http://www.rof.org.pl/
http://www.rof.org.pl/
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2.2  Wzór weryfikacji technicznej dla odbiorców „zbiorowych” 

3. Projekt umowy uczestnictwa w Projekcie (należy wybrać właściwe) 

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób trzecich. 

5. Katalog urządzeń i inwestycji możliwych do zrealizowania w ramach Projektów. 

6. Oświadczenie o niewykorzystywaniu ciepła na potrzeby działalności gospodarczej. 

7. Oświadczenie o wykonaniu przyłącza. 


