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Czy efekt ekologiczny oszacowano poprawnie - czy przyjęte w audytach założenia i wykonane 

na ich podstawie obliczenia, oraz uzyskane wyniki są wiarygodne i poprawne?
1

Czy kryterium dostępu 2.2 Programu Prioryt. jest spełnione?

K. Efekt ekologiczny  (kryterium nr 2.3 Programu Prioryt.) -w tym: wiarygodność założeń i danych, efekt ekologiczny możliwy do osiągnięcia i 

możliwy do utrzymania w ciągu 5 lat po zakończeniu przedsięwzięcia

TAK

W przypadku uwzględnienia w projekcie modernizacji źródeł ciepła, czy produkcja energii 

wynika z audytów, przy uwzględnieniu wiarygodnych założeń i obliczeń dotyczacych  ilości 

zużytego paliwa, jego wartości opałowej oraz sprawności wytwarzania? Jeżeli nie dotyczy 

zaznaczyć TAK!!!

1

1

J. Wykonalność techniczna (kryterium nr 2.2 Programu Prioryt.)- w tym: poprawny dobór technologii zapewniający trwałość rzeczową 

inwestycji, realistyczny harmonogram wdrażania

1

1

1

Czy zastosowana technologia zapewnia trwałość rzeczową inwestycji (przez min. 5 lat?)

1

Program -System zielonych inwestycji - Część 5)

Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

I. Zastosowanie nowych urządzeń (kryterium nr 2.1 Programu Prioryt.) 

Czy zastosowano nowe urządzenia? 1

I NABÓR WNIOSKÓW DLA PJB

Pytanie sprawdzające

Czy harmonogram realizacji inwestycji jest akceptowalny – odpowiedni dla realizacji 

przedsięwzięcia?

Czy obliczenie efektu jest zgodne z wymaganiami naboru?

Czy kryterium dostępu  2.3 Programu Prioryt. jest spełnione? TAK

1

Czy wykazana oszczędność energii cieplnej do ogrzewania budynków w odniesieniu do 

całego projektu jest wyższa lub równa 30% w stosunku do stanu pierwotnego?
1

W przypadku wykorzystania w projekcie energii słonecznej, czy ilość produkowanej energii 

użytkowej (po uwzględnieniu sprawności wytwarzania) nie jest większa niż ilość energii 

docierającej do powierzchni ziemi (średnio 3,6 GJ/m2)? Jeżeli nie dotyczy zaznaczyć 

TAK!!!

1

1

Czy koszty inwestycyjne zostały określone poprawnie? 1

Czy koszty eksploatacyjne zostały określone poprawnie? 1

Lista Sprawdzająca nr 2

ocena według merytorycznych kryteriów dostępu 2.1 - 2.10

Wnioskodawca - 
Tytuł przedsięwzięcia - 
Numer wniosku - 

L.  Analiza kosztów (kryterium nr 2.5 Programu Prioryt.) - w tym: poprawnie oszacowane koszty inwestycyjne i eksploatacyjne wraz z 

podaniem założeń

Czy uwzględniono poprawnie/wszystkie wymagane kategorie kosztów kwalifikowanych?

Czy technologia dobrana jest w sposób adekwatny do celów przedsięwzięcia?

Czy zastosowana technologia jest sprawdzona (jest stosowana na skalę techniczną)?

Czy przewidziano wszystkie elementy przedsięwzięcia, umożliwiające uzyskanie efektu 

rzeczowego i ekologicznego?

Czy przedstawiono prawidłowy plan wdrożenia i eksploatacji projektu?

Czy planowany okres realizacji inwestycji jest realistyczny, tj. czy umożliwia terminowe 

zakończenie przedsięwzięcia?

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK



L.4

L.5 1

M.1 1

M.2 2

N.1

N.2 1

N.3

Stosowne dokumenty 
powinny być złożone 
najpóżniej do 30.04.2012 r. 

N.4

N.5

O.1 1

P.1

R.1

S.1

O. Struktura finansowa (kryterium nr 2.7 Programu Prioryt.) – uprawdopodobniony montaż finansowy, wykonalność oraz trwałość finansowa 

przedsięwzięcia akceptowalna dla NFOŚiGW

Czy załączono dokumenty potwierdzające pozostałe źródła finansowania w wysokości 

pozwalającej na pełne zbilansowanie przedsięwzięcia po uwzględnieniu ewentualnej dotacji z 

NF? Jeżeli nie dotyczy zaznaczyć "TAK"

Czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w okresie 

realizacji projektu oraz w trakcie 5-letniego okresu trwałości projektu?

Czy koszty wskazane do sfinansowania ze środków NFOŚiGW dotyczą kosztów planowanych 

do poniesienia od 2013r.?
1

Czy wnioskodawca złożył kopię wniosku o wydanie pozwolenia (pozwoleń) na budowę lub 

ostateczne pozwolenie na budowę od właściwego urzędu administracji lokalnej, 

odpowiadające minimum zakresowi rzeczowemu przedsięwzięcia planowanego do realizacji w 

pierwszym roku kalendarzowym lub stosowne oświadczenie albo zgłoszenie robót/prac? 

Jeżeli Wnioskodawca złożył oświadczenie o przedłożeniu dokumentacji do 
30.04.2012 r - zaznaczyć "TAK".

1

Czy kryterium dostępu  2.5 Programu Prioryt. jest spełnione? TAK

M. Warunki rynkowe (kryterium nr 2.4 Programu Prioryt.) - w tym: właściwa ocena potencjału źródła energii odnawialnej, możliwości 

pozyskiwania surowców i produkcji energii

Czy przedstawiono prawidłowy bilans energetyczny dla instalowanych lub 

modernizowanych źródeł energii?Jeżeli nie dotyczy zaznaczyć TAK!!!
1

Czy kryterium dostępu  2.4 Programu Prioryt. jest spełnione? TAK

Czy w przypadku zastosowania odnawialnych źródeł energii przyjęto prawidłowe 

założenia odnośnie potencjału wybranego źródła/źródeł energii odnawialnej 

właściwego dla lokalizacji (np. warunki nasłonecznienia, możliwość zapewnienia dostaw 

paliwa odnawialnego) w czasie 5-letniego okresu trwałości projketu? Jeżeli nie 

dotyczy zaznaczyć TAK!!!

Czy zakres audytu jest zgodny wymaganiami zał. nr 2 do programu priorytetowego, czy

uwzględnia analizę opcji z wyborem optymalnego wariantu realizacji przedsięwzięcia, czy

audyt wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r.

– Dz. U. Nr 43, poz. 346 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego...

(w przypadku, gdy audyt został wykonany w terminie 01.01.2009-19.03.2009, czy złożono

korektę audytu zgodnie z zał.2 do Programu Priorytetowego - o ile konieczne)

1

1

Jeżeli zakres przedstawionego pozwolenia dotyczył planowanego do wykonania w 1 roku 

zakresu inwestycji - czy wnioskodawca przedstawił harmonogram otrzymania pozostałych 

pozwoleń?

1

R. Zgodność zakresu rzeczowego z wykonanym audytem energetycznym  (kryterium nr 2.9 Programu Prioryt.)

Czy kryterium dostępu  2.6 Programu Prioryt. jest spełnione? TAK

Czy wnioskodawca otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

inwestycji? Jeżeli nie dotyczy zaznaczyć TAK!!!

Czy przedstawiona przez wnioskodawcę struktura własnościowa i forma prawna, relacje 

kontraktowe są przejrzyste i nie budzą wątpliwości w kontekście lpodmiotów określonych w 

pkt. 6 
1
 programu?

1

1

1

S. Koszt uzyskania oszczędności 1GJ energii pierwotnej  (kryterium nr 2.9 Programu Prioryt.) - rozumianej jako energia zawarta w 

spalonym w źródle ciepła paliwie, wynosi nie więcej niż 1200 zł/GJ

Czy koszt uzyskania oszczędności 1GJ energii pierwotnej (rozumianej jako energia zawarta w 

spalonym w źródle ciepła paliwie) wynosi nie więcej niż 1200 zł/GJ (netto)
1

Czy okres eksploatacji (amortyzacja) dla poszczególnych środków trwałych wytworzonych w 

trakcie realizacji projektu został określony poprawnie i umożliwia zapewnienie 5-letniego 

okresu trwałości (od daty zakończenia projektu)?

N. Struktura instytucjonalna i aspekty formalno-prawne (kryterium nr 2.6 Programu Prioryt.) - w tym: przejrzysta struktura własnościowa i 

forma prawna, czytelne relacje kontraktowe, posiadanie złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dot. pierwszego roku realizacji 

projektu, realistyczny harmonogram pozyskiwania pozostałych pozwoleń

Czy zakres rzeczowy przedsięwzięcia wskazany we wniosku i HRF jest zgodny z wariantem 

optymalnym wynikającym z załączonych audytów energetycznych?

P. Technologia  (kryterium nr 2.8 Programu Prioryt.) – wybrana w oparciu o analizę alternatywnych rozwiązań, podane uzasadnienie dla 

przyjętego rozwiązania

TAK

TAK
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TAK

TAK

TAK



W przypadku odpowiedzi "NIE" w odpowiedziach na pytania, należy podać uzasadnienie.

Imię i nazwisko osoby oceniającej wniosek:

data podpis

Czy istnieje podwyższone ryzyko realizacji przedsięwzięcia?

CZY WNIOSEK JEST MOŻLIWY DO UZUPEŁNIENIA? 2

1

OCENA OGÓLNA WNIOSKU POZYTYWNA

NIE

TAK


