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Gmina Brzostek 

 
Gmina Brzyska 

 
Gmina Chorkówka 

 
Gmina Czarna 

 
Gmina Dębica 

Gmina Dębowiec 

 
Miasto Jasło 

 
Gmina Jasło 

 
Gmina Jedlicze 

 
Gmina Jodłowa 

 
Gmina Kołaczyce 

Gmina Krempna 

 
Gmina Nowy Żmigród 

Gmina Osiek Jasielski 

Gmina Pilzno 

 
Gmina Sękowa 

 
Gmina Skołyszyn 

Gmina Szerzyny 

 
Gmina Tarnowiec 

 
Gmina Żyraków 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Kryteria wyboru grupy docelowej Beneficjentów końcowych Projektu  
pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej 

 oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” 
współfinansowanym ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programy Współpracy 

 

Spośród Mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie, którzy złożyli Wnioski 
o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie, zostanie wyłoniona grupa docelowa Beneficjentów 
końcowych Projektu w oparciu o następujące kryteria wyboru: 

1. Kryteria środowiskowe 

a) Lokalizacja gospodarstw domowych na obszarach Natura 2000 oraz na obszarach podlegających 
innym formom ochrony (chronionych prawem polskim i unijnym).  
Część Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki położonych jest na obszarach Natura 2000 oraz na 
obszarach objętych innymi formami ochrony (parki krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu). Gospodarstwa domowe zlokalizowane na obszarach chronionych w poszczególnych 
Gminach będą miały zapewniony udział w Projekcie w pierwszej kolejności.  
Kwalifikacja Beneficjentów nastąpi na podstawie adresu budynku zgłoszonego do Projektu – 
zgodnie z Wnioskiem Mieszkańca oraz informacji własnych Gmin nt. granic obszarów 
chronionych. 

b) Rodzaj paleniska wykorzystywanego do uzyskania ciepłej wody użytkowej. 
Przy kwalifikowaniu gospodarstwa domowego do grupy docelowej Beneficjentów Projektu brany 
będzie pod uwagę rodzaj paliwa wykorzystywanego do uzyskania ciepłej wody użytkowej, 
z uwzględnieniem następującej kolejności: 
1) węgiel, 
2) olej opałowy lub gaz, 
3) inne. 
Kwalifikacja Beneficjentów zostanie przeprowadzona w oparciu o dane zamieszczone przez 
Mieszkańców we Wniosku w formie oświadczenia. 

2. Kryteria socjalno-ekonomiczne 

Przy kwalifikowaniu gospodarstwa domowego oceniona zostanie sytuacja socjalno-ekonomiczna 
Mieszkańca. W pierwszej kolejności udział w Projekcie będą mieli zapewnieni Mieszkańcy, 
których gospodarstwo domowe spełnia co najmniej jedno z n/w kryteriów socjalno-
ekonomicznych: 

a) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia 
w ramach systemu pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 

b) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia 
w ramach systemu świadczeń rodzinnych zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.). 

c) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub 
z orzeczeniem równoważnym. 

d) Rodziny zastępcze. 

e) Rodziny wielodzietne, tj. takie, na których utrzymaniu znajduje się min. 3 dzieci (w tym młodzież 
ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz studiująca, nie osiągająca własnego dochodu, 
w wieku do 24 lat). 

Kryterium socjalno-ekonomiczne będzie oceniane na podstawie oświadczenia Mieszkańca 
zamieszczonego we Wniosku.  
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Kwalifikacja Beneficjentów końcowych do udziału w Projekcie będzie odbywała się następująco: 

1. Spośród Mieszkańców, którzy zgłoszą swój udział w Projekcie zostaną w poszczególnych Gminach 
wyłonione dwie grupy: 

– grupa I – Beneficjenci spełniający kryterium środowiskowe 1 a) (dotyczące lokalizacji); 

– grupa II – pozostali Beneficjenci. 

2. Wnioski Beneficjentów z grupy I zostaną uszeregowane wg kryterium 1 b) na trzy podgrupy, 
uwzględniające rodzaj paleniska: 

– podgrupa I a) – palenisko węglowe; 

– podgrupa I b) – palenisko gazowe lub olejowe; 

– podgrupa I c) – pozostałe paleniska. 

3. W poszczególnych podgrupach w pierwszej kolejności zostaną uwzględnione Wnioski Beneficjentów 
spełniających kryterium socjalno-ekonomiczne. 

4. Po wyczerpaniu Wnioskodawców z grupy I będą uwzględniani Beneficjenci z grupy II, z zachowaniem 
zasad wyboru jak w pkt 2 i 3. 

5. W przypadku, gdy ze względu na ograniczoną ilość Układów, nie wszyscy Mieszkańcy zaliczeni do danej 
grupy będą mogli zostać zakwalifikowani do kategorii Beneficjentów końcowych Projektu, o kwalifikacji 
decydować będzie kolejność złożenia Wniosku o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


