Załącznik nr 3
do Regulaminu naboru uzupełniającego ankiet w ramach
projektu „Rozwój EZE na terenie Gminy Cieszanów”

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
1. Wybór wniosków do projektu przeprowadzony zostanie w oparciu o kryteria:
formalne i merytoryczne (punktowe).
a) Kryteria formalne:
budynek mieszkalny zamieszkały i zlokalizowany na terenie Gminy Cieszanów,
 uregulowany stan prawny nieruchomości,
deklaracja, ankieta techniczna i inne dokumenty podpisane są przez wszystkich właścicieli,
współwłaścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych (w przypadku nieobecności
właściciela lub współwłaściciela należy do deklaracji dołączyć pisemne upoważnienie do
podpisywania deklaracji, ankiety i umów w imieniu właściciela/współwłaściciela),
b) Kryteria merytoryczne (punktowe)
W naborze wniosków ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
premiowane są projekty o najwyższej efektywności energetycznej, najwyższej zainstalowanej
mocy, największej redukcji gazów cieplarnianych i największej liczbie gospodarstw objętych
projektem – w tym gospodarstw dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego.
W związku z tym, wprowadza się następujące kryteria punktowe wyboru wniosków złożonych
przez mieszkańców.
Kryterium I – wybrany rodzaj instalacji OZE
1) Instalacja fotowoltaiczna – 1 pkt
2) Kolektory słoneczne lub pompa ciepła – 2 pkt
3) Instalacja kotła na biomasę (pellet) – 5 pkt
Kryterium IIa – sposób ogrzewania budynku (dla instalacji kotła na biomasę – pellet lub
pompy ciepła)
1) Węglowe – 5 pkt
2) Inne – 0 pkt
Kryterium IIb – sposób ogrzewania ciepłej wody użytkowej – c.w.u. (dla kolektorów
słonecznych)
1) Węglowe – 5 pkt
2) Inne – 0 pkt
W kryterium II można uzyskać max 10 pkt.
Kryterium III – gospodarstwa dotknięte problemem ubóstwa energetycznego:
W kryterium można uzyskać 10 pkt. za spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
1) posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego lub energetycznego,
2) otrzymanie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie pomocy
rzeczowej w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup,
3) posiadanie przez zameldowanych członków gospodarstwa domowego prawa do świadczenia
rodzinnego,
4) zameldowanie w gospodarstwie domowym co najmniej jednej osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności,
5) zameldowanie w gospodarstwie rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci) – zgodnie
z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
6) zameldowanie w gospodarstwie rodziny zastępczej.
2. Powyższe kryteria muszą pozostać spełnione także na dzień podpisania umowy z mieszkańcem
i będą weryfikowane również na tym etapie.

