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PROGRAM PRIORYTETOWY 

 

Tytuł programu: 

E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project 

1. Cel programu 
 

Stworzenie i udział w realizacji ogólnoukraińskiego systemu szkolenia audytorów energetycznych w 
budownictwie; 1  

 
2. Wskaźniki osiągnięcia celu 

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.: 
 
1) liczba przeszkolonych osób2. 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi 
co najmniej 400 osób.  

2) liczba wykonanych dokumentacji3. 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi 
co najmniej 60 dokumentacji.  

 
3. Budżet  

Budżet na realizację programu wynosi do 1 940 tys. zł dla bezzwrotnych form dofinansowania.  
 

4. Okres wdrażania 

Program realizowany będzie w latach 2019 – 2020, przy czym: 

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r.; 
2) środki wydatkowane będą do 2020 r. 

 

5. Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. 

Terminy i sposób rozpatrywania wniosków określone zostaną w regulaminie konkursu, który zostanie 
zamieszczony na stronie internetowej NFOŚiGW wraz z ogłoszeniem o konkursie. 

 

                                                           
1 Umowa z dn. 24.01.1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie ochrony 
środowiska art. 3 ust. 4 „Umawiające się strony współpracują w rozwiązywaniu globalnych i regionalnych problemów ochrony 
środowiska, w tym opracowywaniu i realizacji wielostronnych projektów ekologicznych.” 
2 audytorów energetycznych przy pomocy polskich ekspertów 
3 audytów energetycznych przy pomocy polskich ekspertów 
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6. Koszty kwalifikowane  
 
1) okres kwalifikowalności kosztów od 01.10.2018 r. do 31.12.2020 r. 
2) koszty kwalifikowane: 

a) koszty, w tym wynagrodzenie związane z opracowaniem autorskim, przygotowaniem 
i tłumaczeniem na język ukraiński materiałów szkoleniowych; 

b) koszty zakupu licencji wyspecjalizowanego oprogramowania komputerowego do celów 
szkoleniowych;  

c) koszty zakupu komputerów przenośnych do celów szkoleniowych, do 20 sztuk; 
d) koszty zakupu sprzętu audiowizualnego do celów szkoleniowych; 
e) koszty, związane z wynajmem sal dydaktycznych w celu realizacji przedsięwzięcia w Polsce 

i na Ukrainie; 
f) koszty poniesione z tyt. podróży do Polski i z powrotem na Ukrainę, zakwaterowania, 

wyżywienia, środków komunikacji lokalnej i ubezpieczenia zdrowotnego dla 60 osobowej 
grupy kandydatów na audytorów-trenerów z Ukrainy przez okres do 14 dni pobytu 
w Polsce;  

g) koszty poniesione z tyt. podróży na Ukrainę i z powrotem do Polski, zakwaterowania, diety 
w wysokości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, 
środków komunikacji lokalnej i ubezpieczenia zdrowotnego dla polskich ekspertów 
przebywających na Ukrainie przez dany okres; 

h) koszty poniesione z tyt. wynagrodzeń dla wykładowców polskich i ukraińskich oraz tłumaczy 
w Polsce i na Ukrainie; 

i) koszty, związane z realizacją i weryfikacją audytów energetycznych na Ukrainie i w Polsce; 
j) koszty zakupu narzędzi do 20 zestawów, niezbędnych do prowadzenia pomiarów 

weryfikujących audyty energetyczne; 
k) koszty zarządzania przedsięwzięciem, które nie mogą przekroczyć 3% kosztów 

kwalifikowanych. 
3) koszty są kwalifikowane zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych 

finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że: 
a)  koszty muszą być bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji; koszty 

muszą mieć charakter faktycznych przepływów finansowych; 

b) podmiotem uprawnionym do ponoszenia kosztów kwalifikowanych jest beneficjent lub 
podmiot upoważniony przez beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w 
okresie realizacji projektu w porozumieniu zawartym pomiędzy beneficjentem a tym 
podmiotem na etapie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

 

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania 
 

7.1. Formy dofinansowania 

Dotacja.  

7.2. Intensywność dofinansowania 

Do 100% kosztów kwalifikowanych.  
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7.3. Warunki dofinansowania  
 

1) wybrany w naborze Beneficjent będzie zobowiązany do wniesienia kaucji w wysokości 500 tys. 
zł zabezpieczającej prawidłową realizację przedsięwzięcia. Kaucja będzie zdeponowana na 
wskazanym rachunku bankowym NFOŚiGW przez cały okres realizacji przedsięwzięcia. W 
przypadku całkowitego, pozytywnego rozliczenia zrealizowanego przedsięwzięcia, NFOŚiGW 
zwróci Beneficjentowi w terminie 30 dni od uznania przedsięwzięcia za wykonane w pełnym 
zakresie rzeczowym, pełną wysokość kaucji wraz z odsetkami z tytułu oprocentowania 
rachunku bankowego NFOŚiGW naliczonymi od kwoty 500 tys. zł.;  

2) nie jest dozwolone powierzenie wykonania części przedsięwzięcia podwykonawcy;  
3) warunkiem udzielenia dofinansowania jest zgoda Ministra właściwego do spraw środowiska 

wymagana zgodnie z art. 410d ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska; 
4) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielone zgodnie 

z regulacjami dotyczącymi pomocy de minimis. 
 

7.4. Beneficjenci 

1) przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, 
prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumienia art. 551 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.  

2) przedsiębiorca będący liderem konsorcjum przedsiębiorców lub liderem konsorcjum, 
składającego się z co najmniej jednego przedsiębiorcy i jednostki naukowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 
 

7.5. Rodzaje przedsięwzięć 

Wyszkolenie audytorów energetycznych w tym wykonanie audytów energetycznych. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się następujące czynności: 

 podjęcie współpracy z instytucjami ukraińskimi, międzynarodowymi oraz z innych państw, 
działającymi na Ukrainie w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie; 

 udział w krótkoterminowym szkoleniu w zakresie efektywności energetycznej 
w budownictwie, organizowanym przez inną instytucję zagraniczną (GIZ), międzynarodową 
(IFC) na Ukrainie;  

 udział w rekrutacji 60 kandydatów na audytorów-trenerów energetycznych w celu 
ich wyszkolenia w Polsce;  

 opracowanie programu i materiałów szkoleniowych na potrzebę wyszkolenia 60 ukraińskich 
audytorów-trenerów energetycznych w Polsce i przeprowadzenie przedmiotowego szkolenia;  

 pomoc w opracowaniu, przez wyszkolonych w Polsce audytorów-trenerów energetycznych, 
ogólnoukraińskiego programu wyszkolenia audytorów energetycznych wraz z materiałami 
szkoleniowymi w jęz. ukraińskim i jego realizacji w wybranych obwodach; 

 współpraca z instytucjami ukraińskimi, innymi instytucjami zagranicznymi i 
międzynarodowymi; 

 asystowanie i nadzorowanie wykonania 60 audytów energetycznych wybranych budynków 
wielorodzinnych na Ukrainie;  

 współudział w nadaniu uprawnień, potwierdzających kwalifikacje audytorów-trenerów 
energetycznych. 
 

Efektem rzeczowym przedsięwzięcia jest wyszkolenie 400 audytorów energetycznych (60 w Polsce, 
340 na Ukrainie) oraz wykonanie 60 audytów energetycznych budynków wielorodzinnych przy pomocy 
polskich ekspertów na Ukrainie. 
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8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

Do wniosków o dofinansowanie w formie dotacji stosuje się kryteria dostępu, kryteria jakościowe 
punktowe i kryteria jakościowe dopuszczające.  

KRYTERIA DOSTĘPU  

Lp. Nazwa kryterium TAK/1 NIE/0 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie konkursu   

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie    

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane 
załączniki 

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym 
w programie priorytetowym 

  

5. 
W ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku NFOŚiGW nie 
wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy 
o dofinansowanie – za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – 
z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy 

  

6. Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań publicznoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW, właściwych organów i innych podmiotów 

  

7. Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW 

  

8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

9. Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia 
wniosku 

  

10. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym  

  

11. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym 

  

12.  
Pisemna deklaracja Wnioskodawcy o gotowości i możliwości wniesienia 
zabezpieczenia finansowego prawidłowej realizacji przedsięwzięcia w wys. 
500 tys. zł  

  

13. Wnioskodawca jest Wykonawcą   

 
Szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia kryterium zawiera ogłoszenie o konkursie. 
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku. 
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE 

Lp. Nazwa kryterium Punkty Waga Wynik oceny 

1. Zasoby kadrowe (liczba ekspertów) i ich 
przygotowanie merytoryczne w teorii i 
praktyce (doświadczenie zawodowe)  

0 – 40 pkt 

 

1 max 40 pkt 

Zasady oceny: 

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji, dotyczących osób co do których Wnioskodawca 
wykazał, iż będzie nimi dysponował (stan zatrudnienia na dzień zakończenia naboru) do realizacji 
przedsięwzięcia, posiadających wyższe wykształcenie techniczne - osoby posiadające stopień 
naukowy lub uczelniany (prof. zw., prof. nzw., dr hab., dr), nazywane ekspertami grupy I lub/i 
odpowiednie doświadczenie zawodowe - audytorzy energetyczni wykonujący audyty 
energetyczne, nazywani ekspertami grupy II. Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt, po 
maksymalnie 20 pkt w każdej z grup eksperckich. Każdy ekspert w grupie I pozostający do dyspozycji 
realizacji przedsięwzięcia punktowany jest po 4 pkt, w grupie II – po 2 pkt. Jeżeli, ta sama osoba należy 
do I i II grupy, oznacza to, że będzie punktowana łącznie, tzn. zdobędzie 4 pkt za wykształcenie i 2 pkt 
za doświadczenie. W grupie I musi być co najmniej 3 a w grupie II co najmniej 7 ekspertów, 
rozumianych jako pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wymagane jest, aby każdy 
ekspert posiadał znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym.  

Punkty przyznaje się w następujący sposób: 

Grupa I 

- 1 ekspert – 4 pkt 

     - 2 ekspertów – 8 pkt 

      - 3 ekspertów – 12 pkt 

      - 4 ekspertów – 16 pkt 

      - 5 ekspertów – 20 pkt 

Grupa II 

  - 1 ekspert – 2 pkt                            - 6 ekspertów – 12 pkt 

  - 2 ekspertów – 4 pkt                          - 7 ekspertów – 14 pkt 

  - 3 ekspertów – 6 pkt                          - 8 ekspertów – 16 pkt 

 - 4 ekspertów – 8 pkt                          - 9 ekspertów – 18 pkt 

                                      - 5 ekspertów – 10 pkt                        - 10 ekspertów – 20 pkt 
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2. 
Wskaźnik efektywności kosztowej 
wykształcenia jednego audytora 

do 15 pkt 1 max 15 pkt 

Zasady oceny: 

W kryterium wskaźnika efektywności kosztowej wykształcenia jednego audytora, Wnioskodawca 
może otrzymać maksymalnie 15 pkt.  

Wnioski zostaną ocenione wg wzoru: 

W = 
najniższa suma kosztów kwalifikowanych w porównywanych wnioskach o dofinansowanie

suma kosztów kwalifikowanych w ocenianym wniosku o dofinansowanie
 x 15, gdzie W  

oznacza liczbę uzyskanych punktów, przy założeniu, że wnioskodawca przeszkoli 400 audytorów. 

 

3. 
Okres działalności na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej  

0 – 18 pkt 1 max 18 pkt 

Zasady oceny: 

Ocenie podlega okres działalności na rzecz poprawy efektywności energetycznej (X). Za każde 4 
pełne lata obrotowe działalności przyznaje się po 3 pkt. Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 
18 pkt. 

                                            X < 4 lat – 0 pkt              12 lat ≤ X < 16 lat – 9 pkt  

                                4 lat ≤ X < 8 lat – 3 pkt              16 lat ≤ X < 20 lat – 12 pkt 

                              8 lat ≤ X < 12 lat – 6 pkt              20 lat ≤ X < 24 lat – 15 pkt 

                                                                24 lat ≤ X – 18 pkt 

 

4. 
Skala działalności na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej 

0 - 15 pkt 1 max 15 pkt 

Zasady oceny: 

Ocena dotyczy liczby przeszkolonych przez Wnioskodawcę osób w ostatnich 10 latach, związanych 
zawodowo z problematyką efektywnego zarządzania i użytkowania energii w zakresie efektywności 
energetycznej, w tym audytów energetycznych, OZE, elektromobilności, termomodernizacji, białych 
certyfikatów, klastrów energii. Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 15 pkt. 

Wnioski zostaną ocenione wg wzoru: 

S = 
 liczba przeszkolonych osób w ocenianym wniosku o dofinansowanie

najwyższa liczba  przeszkolonych osób w porównywanych wnioskach o dofinansowanie
 x 15, gdzie S oznacza  

liczbę punktów. 
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5. 
Udział w projektach UE w zakresie 
efektywności energetycznej w 
budownictwie  

0 – 12 pkt 1 max 12 pkt 

Zasady oceny: 

Ocena dotyczy liczby projektów UE finansowanych bezpośrednio z funduszy UE w zakresie 
efektywności energetycznej w budownictwie w których Wnioskodawca wziął udział w ostatnich 10-
ciu latach. Dotyczy projektów o wartości od 60 tys. euro wzwyż wg kursu na dzień zakończenia tych 
projektów. Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 12 pkt.  

Wnioski zostaną ocenione wg wzoru: 

U = 
 𝐥𝐢𝐜𝐳𝐛𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭ó𝐰 𝐰 𝐨𝐜𝐞𝐧𝐢𝐚𝐧𝐲𝐦 𝐰𝐧𝐢𝐨𝐬𝐤𝐮 𝐨 𝐝𝐨𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐬𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞

𝐧𝐚𝐣𝐰𝐲ż𝐬𝐳𝐚 𝐥𝐢𝐜𝐳𝐛𝐚  𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭ó𝐰 𝐰 𝐩𝐨𝐫ó𝐰𝐧𝐲𝐰𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐰𝐧𝐢𝐨𝐬𝐤𝐚𝐜𝐡 𝐨 𝐝𝐨𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐬𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞
 x 12, gdzie U oznacza liczbę  

punktów. 

 

Suma punktów – próg minimalny wymagany dla pozytywnej oceny wniosku wynosi 60 punktów. 
Maksymalna suma możliwych do uzyskania punktów w ramach kryteriów jakościowych 
punktowych wynosi 100.  

 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

I. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ 

1. 
Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy de 
minimis. 

  

Zasady oceny: 

Ocena występowania oraz dopuszczalności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej 
zgodności z przepisami pomocy de minimis.  

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku.  

 
9. Postanowienia dodatkowe 

 

1. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, 
ze szczególnym uwzględnieniem regionów zachodnich w przypadku Ukrainy.  

2. Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania 
dofinansowania ze środków NFOŚiGW” oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych 
ze środków NFOŚiGW”. 
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3. Selekcja wniosków odbywa się w oparciu o niezależną, rzetelną i obiektywną ocenę ekspercką, 
uwzględniającą porównanie wszystkich wniosków w aspekcie ich zasadności i wykonalności. 

4. Zgoda Ministra właściwego do spraw środowiska, o której mowa w ust. 7.3 Warunki 
dofinansowania punkt 3), jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania. 
NFOŚiGW wystąpi o przedmiotową zgodę po dokonaniu wyboru Wykonawcy. 

5. Wykaz załączników:  
1) Plan Wdrażania Programu Priorytetowego (Załącznik nr 4 do Instrukcji opracowania i 

wdrażania programu priorytetowego); 
2) Regulamin Konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach 

Programu Priorytetowego (Załącznik nr 7 do Instrukcji opracowania i wdrażania programu 
priorytetowego); 

3) Ogłoszenie o konkursie.  
 
 


