
Załącznik nr 1 do Procesu obsługi PP Ciepłe Mieszkanie

Kryterium 

spełnione

Wymagane 

podjęcie 

dalszych 

działań

TAK/ Nie 

dotyczy/

NIE

TAK/NIE

1.
Wniosek jest złożony w terminie 

określonym w regulaminie naboru 

data złożenia znajdująca się we 

wniosku

2.
Wniosek jest złożony na obowiązującym 

formularzu i w wymaganej formie

formularz wypełniony i złożony 

za pośrednictwem GWD

Wniosek jest kompletny i prawidłowo 

podpisany, wypełniono wszystkie 

wymagane pola formularza wniosku oraz 

dołączono wymagane załączniki

wniosek i załączniki

Czy wypełniono wszystkie wymagane pola 

formularza?
wniosek

Czy załączono wymagany załącznik: 

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
załącznik w Części E

Czy załączono wymagany załącznik: 

Kopia dokumentu potwierdzającego zdolność 

do reprezentacji gminy?

załącznik w Części E

Czy wniosek i załączniki zostały podpisane 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym 

przez odpowiednie osoby?

wniosek i załącznik w Części E

4.

Wnioskodawca mieści się w katalogu 

Beneficjentów, określonym w programie 

priorytetowym

wniosek

5.

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia 

wniosku właściwy terytorialnie wfośigw lub 

NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy 

lub nie rozwiązał z nim umowy o 

dofinansowanie – za wyjątkiem rozwiązania 

za porozumieniem stron – z przyczyn 

leżących po stronie Wnioskodawcy

wniosek - oświadczenia

6.

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań 

publiczno-prawnych i cywilnoprawnych na 

rzecz właściwego terytorialnie wfośigw oraz 

NFOŚiGW i nie ma w stosunku do nich 

żadnych zaległości 

wniosek prawidłowo podpisany - 

oświadczenie w Części D

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z 

programem priorytetowym
wniosek

Wnioskodawca oświadcza, że nabór dla 

beneficjentów końcowych oraz realizacja 

obsługi zawartych z nimi umów o 

dofinansowanie prowadzona będzie z 

zachowaniem warunków Programu

wniosek prawidłowo podpisany - 

oświadczenie w Części D

8.
Okres realizacji przedsięwzięcia jest zgodny 

z programem priorytetowym

wniosek prawidłowo podpisany - 

oświadczenie w Części D

9.

Forma i intensywność wnioskowanego 

dofinansowania jest zgodna programem 

priorytetowym

wniosek 

Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie

UWAGISposób weryfikacji kryterium Lp. KRYTERIA DOSTĘPU

7.

Numer wniosku o dofinansowanie

Nazwa Wnioskodawcy

3.
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Kryterium 

spełnione

Wymagane 

podjęcie 

dalszych 

działań
TAK / NIE / 

Nie dotyczy
TAK/NIE

Zasadność realizacji przedsięwzięcia. wniosek - oświadczenia

Wskazania do uzupełnienia/poprawy:

Data oraz imię i nazwisko 

pracownika WFOŚiGW

Lp. KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE Sposób weryfikacji kryterium UWAGI

Wnioskodawca zobowiązuje się w  oświadczeniu złożonym we wniosku o 

dofinansowanie do zapewnienia, że:

-  Koszty kwalifikowane będą zgodne z programem, w tym w szczególności z 

Załącznikiem nr 1 – Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania 

techniczne dla programu,

-  Zakres przedsięwzięcia finansowanego w ramach programu będzie zgodny z 

programem ochrony powietrza w rozumieniu art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska, właściwym ze względu na usytuowanie 

budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem, 

obowiązującym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,

-  Wymianie/likwidacji ulegną wszystkie źródła ciepła na paliwo stałe, 

niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę 

europejską EN 303-5 i po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w lokalach 

mieszkalnych beneficjentów końcowych wszystkie zainstalowane oraz 

użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej 

wody użytkowej będą spełniać docelowe wymagania aktów prawa 

miejscowego, w tym uchwał antysmogowych obowiązujących na terenie 

położenia budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty 

dofinansowaniem,- Okres trwałości przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego wyniesie 5 lat od 

daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości beneficjent końcowy nie 

może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, nie może 

zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i 

zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może 

zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków programu i 

wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1 do programu,

- Na jeden lokal mieszkalny zostanie udzielone jedno dofinansowanie w ramach 

programu,

- Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w 

lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy 

wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci 

ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony 

do sieci ciepłowniczej,

- W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni 

całkowitej przekraczającej 30% powierzchni lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

1.
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