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Kryteria wyboru ostatecznych odbiorców Projektu pn.  

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Cisna”  

 

Spośród Mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie, którzy w terminie złożyli prawidłowo 

wypełnione Deklaracje przystąpienia do Projektu, wyłoniona zostanie grupa docelowa ostatecznych odbiorców 

Projektu w oparciu o następujące kryteria wyboru: 

I. Kryteria formalno-prawne 

1. Lokalizacja nieruchomości, na której wykonana ma być Instalacja na terenie Gminy. 

2. Uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być Instalacja – posiadane prawo do 

dysponowania nieruchomością bezterminowo lub co najmniej do 31.12.2024 roku. 

3. Brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy. 

4. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą – wysokość 

otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat pomocy de minimis, potwierdzona dołączonym do Deklaracji 

oświadczeniem, pozwala na udzielenie wsparcia w ramach Projektu. 

Kwalifikacja ostatecznych odbiorców nastąpi na podstawie informacji zapisanych  

w Deklaracji Mieszkańca oraz informacji własnych Urzędu.  

II. Kryteria dotyczące dotychczasowego źródła ciepła oraz rodzaju Instalacji wybranego do wykonania 

w ramach realizacji Projektu 

1. Dotychczasowe źródło ciepła: 

a) Kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe z ręcznym zasypem paliwa – kwalifikuje się do 

udziału w Projekcie; 

b) Kocioł gazowy – nie kwalifikuje się do udziału w Projekcie w zakresie energii biomasy i energii 

geotermalnej, kwalifikuje się jedynie w zakresie energii słonecznej; 

c) Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – nie kwalifikuje się do udziału w Projekcie w zakresie 

energii biomasy i energii geotermalnej, kwalifikuje się jedynie w zakresie energii słonecznej. 

2. Rodzaj Instalacji wybrany do wykonania w ramach realizacji Projektu: 

Uwaga: istnieje możliwość wyboru jednej instalacji wykorzystującej energię słoneczną 
oraz/lub jednej instalacji wykorzystującej energię biomasy (kocioł c.o.) lub geotermii 

(gruntowa pompa ciepła) 

Szacunkowy 
koszt wykonania 

brutto  [zł ] 

Planowana 
ilość  

instalacji 

Energia  słoneczna  

Zestaw kolektorów słonecznych 2 kolektory płaskie + zasobnik 200 L  (do 4 osób) 11 000 – 12 000 60 

Zestaw kolektorów słonecznych 3 kolektory płaskie + zasobnik 300 L  (powyżej 4 osób) 12 000 – 14 000 60 
Instalacja  fotowoltaiczna o mocy 2 kW  (ok. 1800 – 1900 kWh/rok) 13 000 – 15 000 20 

Instalacja  fotowoltaiczna o mocy 3 kW  (ok. 2700 – 2850 kWh/rok) 18 000 – 21 000 60 
Instalacja  fotowoltaiczna o mocy 4 kW  (ok. 3600 – 3800 kWh/rok) 23 000 – 26 000 60 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2kW + zasobnik 200L z wężownicą do kotła+ grzałka 2kW  16 000 – 18 000 30 
Instalacja fotowoltaiczna o mocy3kW + zasobnik 300L z wężownicą do kotła+ grzałka 2kW 21 000 – 24 000 70 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy4kW + zasobnik 300L z wężownicą do kotła+ grzałka 2kW 26 000 – 30 000 80 
Instalacja fotowoltaiczna 5kW do współpracy z pompą ciepła  (ok. 4500 – 4750 kWh/rok ) 32 000 – 36 000 12 

Energia  z biomasy  

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą  15 kW  dom pow.   50 – 150 m2      13 000 – 14 000 70 
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą  20 kW  dom pow.   70 – 200 m2       14 000 – 15 000 90 

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą  25 kW  dom pow.   80 – 250 m2     15 000 – 16 000 77 
Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą  45 kW  dom pow.  150 – 450 m2    18 000 – 19 000 5 

Energia geotermalna  

Gruntowa pompa ciepła o mocy 6 kW    + odwierty pionowe -  dom pow. do 150 m2  35 000 – 39 000 5 
Gruntowa pompa ciepła o mocy 10 kW + odwierty pionowe -  dom pow. do 200 m2  43 000 – 49 000 4 

Gruntowa pompa ciepła o mocy 13 kW + odwierty pionowe -  dom pow. do 250 m2  50 000 – 56 000 3 
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Kwalifikacja ostatecznych odbiorców zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenia Mieszkańca 

zamieszczone w Deklaracji oraz raporty z Weryfikacji Technicznej możliwości wykonania Instalacji  

w poszczególnych gospodarstwach domowych. 

III. Kryteria społeczno-ekonomiczne 

Przy kwalifikowaniu Mieszkańca do udziału w Projekcie oceniona zostanie sytuacja społeczno-ekonomiczna 

gospodarstwa domowego. W pierwszej kolejności udział w Projekcie zapewniony będzie Mieszkańcom, 

których gospodarstwo domowe spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów społeczno-

ekonomicznych:  

1. Gospodarstwa domowe, których członkowie w dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do Projektu 

posiadać będą przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego albo w ciągu  

12 miesięcy poprzedzających złożenie Deklaracji przystąpienia do Projektu otrzymali pomoc rzeczową 

w postaci opału (lub ryczałtu na jego zakup) w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2013 nr 966 ze zm.) oraz przepisów o pomocy społecznej.  

2. Gospodarstwa domowe, których członkami są osoby z niepełnosprawnością czyli osoby 

niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

3. Gospodarstwa domowe, których członkami są osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375). 

4. Gospodarstwa domowe, których członkowie w dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do Projektu 

posiadać będą przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  

5. Gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia  

28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych.  

6. Gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny zastępcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

Kryteria społeczno-ekonomiczne dotyczą osób zameldowanych w lokalu/budynku, w którym wykonana 

będzie Instalacja. Kwalifikacja ostatecznych odbiorców zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń 

Mieszkańca zamieszczonych w Deklaracji oraz dołączonych do Deklaracji dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryterium. 

 

Na potwierdzenie spełniania co najmniej jednego z w/w kryteriów społeczno-ekonomicznych, Mieszkaniec 

jest zobowiązany dostarczyć przynajmniej jeden z poniższych dokumentów (kserokopię, a oryginał do 

wglądu):  

1. Dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego lub osób 

otrzymujących pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup - decyzja administracyjna 

przyznająca dodatek mieszkaniowy wraz z ryczałtem na zakup opału na podstawie ustawy z dnia  

21 czerwca 2001 r. o dodatku mieszkaniowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.) lub dodatek 

energetyczny na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 

1059 ze zm.) albo decyzja administracyjna przyznająca pomoc w postaci opału na podstawie ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 163 ze zm.).   

2. Dla osób z niepełnosprawnością - aktualne jedno z następujących orzeczeń:  

a) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy,  

b) orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, 

c) orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,  

d) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  

e) orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do grupy inwalidów,  
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f) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez 

KRUS. 

3. Dla osób z zaburzeniami psychicznymi – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie 

lekarskie.  

4. Dla osób posiadających prawo do świadczeń rodzinnych - decyzja administracyjna przyznająca 

świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).  

5. Dla rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci - decyzja administracyjna przyznająca 

zasiłek rodzinny na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.  

z 2015 r. poz. 114 ze zm.).  

6. Dla rodzin zastępczych - postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.  

 

 

Wybór grupy docelowej Projektu czyli kwalifikacja ostatecznych odbiorców do udziału w Projekcie 

będzie się odbywała następująco: 

1) Spośród Mieszkańców, którzy zgłoszą swój udział w Projekcie zostaną wyłonione osoby spełniające 

kryteria formalno-prawne. 

2) Deklaracje Mieszkańców zakwalifikowanych pod względem formalno-prawnym zostaną następnie 

uszeregowane wg kryterium II. 1. Dotychczasowe źródło ciepła. 

3) Mieszkańcy spełniający kryterium II. 1. zostaną w kolejnym etapie podzieleni na podgrupy 

uwzględniające rodzaj Instalacji wybranej do wykonania w ramach realizacji Projektu (16 podgrup).  

4) Wszystkie nieruchomości zgłoszone przez Mieszkańców w Deklaracjach przystąpienia do Projektu 

zostaną poddane weryfikacji pod kątem technicznych możliwości wykonania Instalacji.   

5) W poszczególnych podgrupach w pierwszej kolejności zostaną uwzględnione Deklaracje Mieszkańców 

spełniających kryteria socjalno-ekonomiczne.  

6) W przypadku, gdy ze względu na ograniczoną ilość Instalacji, nie wszyscy Mieszkańcy zaliczeni do danej 

podgrupy będą mogli zostać zakwalifikowani do kategorii ostatecznych odbiorców Projektu,  

o kwalifikacji decydować będzie kolejność złożenia Deklaracji przystąpienia do Projektu. 

7) W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji powstanie podstawowa lista Mieszkańców stanowiących grupę 

docelową Projektu oraz lista rezerwowa. 

 

 

 


