
Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków o współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu 

Termomodernizacji i Remontów w ramach programu Stop Smog

Warunek spełniony
Wymagane 

uzupełnienie

TAK/ Nie dotyczy/

NIE

TAK/NIE

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w 

regulaminie naboru 

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym 

formularzu i w wymaganej formie

Wniosek jest kompletny i prawidłowo 

podpisany, wypełniono wszystkie wymagane 

pola formularza wniosku oraz dołączono 

wszystkie wymagane załączniki

Czy załączono wszystkie wymagane załączniki:

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

Porozumienia

Treść wyjaśnień do punktu pkt B.2.a) wniosku

Treść wyjaśnień do punktu pkt B.2.b) wniosku

Treść wyjaśnień do punktu pkt B.2.c) wniosku

Uzasadnienie kosztów realizacji Porozumienia 

Uchwała o ograniczeniu lub zakazie eksploatacji 

instalacji, w których występuje spalanie paliw 

Kopia umowy zawarta między gminą a

związkiem międzygminnym/związkiem

metropolitalnym/powiatem regulująca prawa i

obowiązki poszczególnych stron

Czy wniosek i załączniki zostały prawidłowo 

podpisane 

4. Wnioskodawca mieści się w katalogu 

Beneficjentów, określonym w art. 11 c ust.1 i 

1a Ustawy 

Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru wniosków

Karta oceny wniosku o zawarcie porozumienia na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych, o 

którym mowa w art. 11c ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, zwanej dalej "Ustawą"

Data wpływu wniosku do NFOŚiGW

Numer wniosku o dofinansowanie

Wnioskodawca

3.

UWAGILp.
Warunki wynikające z Ustawy i Regulaminu 

naboru 
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5.

Liczba przedsięwzięć niskoemisyjnych 

planowanych do realizacji w ramach 

porozumienia wyniesie nie mniej niż 1% 

łącznej liczby budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych na obszarze gminy lub nie 

mniej niż 20 takich budynków (nie dotyczy 

gmin które spełniły ten warunek i zawarły już 

co najmniej jedno porozumienie spełniające 

wymagania dotyczące minimum liczby 

budynków) oraz nie więcej niż 12% łącznej 

liczby takich budynków, z wyłączeniem miast, 

których liczba mieszkańców przekracza 100 

tys. mieszkańców

6.

W ramach planowanych przedsięwzięć 

niskoemisyjnych, nastąpi wymiana lub 

likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych 

lub systemów podgrzewających wodę 

użytkową w nie mniej niż 80% budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych

7.

Szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na 

energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego i 

podgrzewania wody użytkowej liczone łącznie 

dla wszystkich planowanych przedsięwzięć 

niskoemisyjnych wyniesie co najmniej 30% 

energii finalnej

8.

Przedstawiono zdolność organizacyjną gminy 

do realizacji porozumienia - informacja w jaki 

sposób gmina zapewni prawidłowość realizacji 

Porozumienia i utrzymania jego efektów

9.
Przedstawiono informację o stopniu 

zanieczyszczenia powietrza w gminie

10.

Przedstawiono informację dotyczącą 

spodziewanych korzyści z realizacji 

przedsięwzięć niskoemisyjnych w stosunku do 

kosztów realizacji tych przedsięwzięć

11.
Przedstawiono uzasadnienie kosztów realizacji 

Porozumienia 

12.

Kwota środków zabezpieczonych w budżecie 

gminy na realizację porozumienia stanowi 30%  

kosztów realizacji porozumienia lub więcej niż 

30% kosztów realizacji porozumienia (jeśli 

liczba mieszkańców przekracza 100 tys.)

13.

Średni koszt realizacji każdego z przedsięwzięć 

niskoemisyjnych objętych Porozumieniem bez 

udziału własnego beneficjenta, nie przekracza 

kwoty 53 000 zł

TAK/NIE

Uwagi*

Wskazania do uzupełnienia/poprawy:

Wniosek został oceniony pozytywnie i kwalifikuje się do przyznania współfinansowania z Funduszu 

Termomodernizacji i Remontów z tytułu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych

Informacje dotyczące planowanych do realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych

Informacje dotyczące zapewnienia prawidłowości realizacji porozumienia i utrzymania jego efektów

Informacje dotyczące kosztów przedsięwzięć niskoemisyjnych planowanych do realizacji na obszarze gminy na podstawie porozumienia
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Sprawdził: ………………………………………………………………………….. data:……………………………………………………………………………………….

Zatwierdził: ………………………………………………………………………….. data:……………………………………………………………………………………….

* dotyczy dostępności środków finansowych na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych


