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Wskazania do uzupełnienia/ poprawy:

Data i czytelny podpis pracownika WFOŚiGW

W przypadku montażu kotła opalanego węglem wnioskodawca przeprowadził analizę możliwości przyłączenia budynku /-ów objętych projektem doi 

sieci dystrybucji gazu, z której wynika, że podłączenie budynku do sieci dystrybucji gazu nie jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie –– 

oświadczenie wnioskodawcy- zaznaczamy zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym przez Wnioskodawcę we wniosku Oświadczenie o dokonaniu 

analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu wyłącznie w przypadku zakupu i montażu kotła na węgiel.

Modernizowane przegrody spełnią wymagania izolacyjności cieplnej, określone w punkcie 1 Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. 

zm.), obowiązujące od 31.12.2020 r- zaznaczamy TAK, w przypadku gdy docieplenie przegród budowlanych  jest zgodne z uproszczoną analizą 

energetyczną zawartą we wniosku (według wytycznych WT 2021 dotyczy wniosków elektronicznych).

Wnioskowany zakres rzeczowy jest zgodny z rodzajami przedsięwzięć wymienionych w p. 7.5 programu priorytetowego.                                                                                                                                                                                  

1) wymiana źródeł ciepła starej generacji nie spełniających wymagań 

2) kotły na paliwa stałe( kocioł na węgiel, kocioł na biomasę), węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe 

kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami

3) zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne)

4) wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian, dachu, wymiana okien i drzwi).

Koszty kwalifikowane są zgodne z pkt 6.6 Programu priorytetowego - Wykaz kosztów kwalifikowanych orazlimitów jednostkowych

Należy sprawdzić czy koszt jednostkowy nie przekracza wartości maksymalnych i czy pomniejszono o % na działalność gospodarczą.  

Wyminiane/zainstalowane źródła ciepła, spełnią wymagania określone w pkt 6.6 Programu priorytetowego- dla wszystkich wniosków zaznaczyć TAK 

(wynika to z oświadczenia o spełnieniu wymagań technicznych w zakresie źródła ciepła).

Wnioskodawca przeprowadził analizę możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku /-ów objętych projektem, z której wynika, że podłączenie 

budynku do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie – dotyczy elementów modernizacji – oświadczenie wnioskodawcy- 

zaznaczamy zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym przez Wnioskodawcę we wniosku Oświadczenie o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do 

miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c).

Koszty kwalifikowane dla poszczególnych elementów są nie wyższe niż okreslone w pkt 6.6 Programu priorytetowego- w przypadku wersji 

elektronicznej zaznaczamy TAK (wniosek sam przelicza maksymalny koszt kwalifikowany).

Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku- porównujemy datę złożenia wniosku (pieczęć wpływu do 

sekretariatu WFOŚiGW/pieczęć wpływu do gminy) z terminem zakończenia przedsięwzięcia wskazanym we wniosku.

W przypadku wnioskowania o pożyczkę, czy poinformowano Wnioskodawcę o konieczności przedłożenia dokumentów celem ustanowienia 

dodatkowego zabezpieczenia?

Wnioskowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia wynika z audytu energetycznego budynku lub uproszczonej analizy energetycznej zawartej we wniosku o 

dofinansowanie część B 2. 

- sprawdzamy czy wnioskowany zakres rzeczowy jest zgodny z załączonym audytem energetycznym budynku;

- sprawdzamy czy wnioskowany zakres termomodernizacji gwarantuje spełnienie wymogu WT 2021 dla przegrody.

Czy przedłożone dokumenty są wystarczające do ustanowienia skutecznego zabezpieczenia?

8.

Okres realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym.

Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  z programem priorytetowym-  sprawdzenie czy dochód wpisany w Tabeli C 

poszczególnych osób jest zgodny z dokumentami potwierdzającymi dochód  i obliczony zgodnie z metodyką obliczania dochodu  zawartą w 

dokumencie Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste powietrze.

B. KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

Oznaczenie wersji wniosku:

Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie priorytetowym.

Sprawdzić czy wnioskodzwca posiada prawo własności lub jest współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego

(patrz pozwolenie na budowę; numer Księgi Wieczystej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem 

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym tj.:

Cel: poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych; (powierzchnia działalności gospodarczej nie przekracza 30% pow. całkowitej budynku)

Rodzaj:  działania termomodernizacyjne.

Do uzupełnienia/

poprawy 

Ocena

pozytywna

Wynik oceny wniosku:

KARTA OCENY WNIOSKU  O DOFINANSOWANIE
Wniosek nr: 

Ocena negatywna

Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie

(formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze).

Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie zadeklarowane 

we wniosku załączniki. Sprawdzamy czy:

1. podano wszystkie dane identyfikujące budynek i Wnioskodawcę odpowiedzialnego za projekt i czy dane są poprawne?

2. wniosek jest kompletny tj. dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody oraz jesli dotyczy: audyt energetyczny, dokumenty potwierdzający 

prawo własności budynku, kopia Certyfikatu potwierdzającego spełnienie warunków Programu przez istniejące źródło ciepła na paliwo stałe, które 

nie będzie podlegało wymianie w ramach wniosku.

3. wniosek i załączniki zostały podpisane - podpisał wnioskodawca/współwłaściciel/wspólmałżonek (jeżeli dotyczy) lub pełnomocnik zgodnie z 

upoważnionym.

4. wypełniono wszystkie wymagane pola formularza oraz zaznaczono odpowiednie oświadczenia.

Data wpływu do WFOŚiGW:

Wnioskodawca (Imię Nazwisko Miejscowość):

Wnioskowana kwota dofinansowania w formie pożyczki (PLN):
Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia (PLN):

A. KRYTERIA DOSTĘPU


