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Beneficjenci końcowi projektu (mieszkańcy Gmin Partnerskich) – kryteria 
wyboru grupy docelowej projektu:  
 
W ramach projektu zaplanowana została instalacja odnawialnych źródeł energii na 
budynkach prywatnych mieszkańców Gmin Partnerskich. Grupa docelowa projektu zostanie 
wyłoniona w oparciu o niŜej przedstawione kryteria.  
  
1. Kryteria środowiskowe 

 
a) Lokalizacja gospodarstw domowych na obszarach Natura 2000, na obszarach 

podlegających innym formom ochrony (chronionych prawem polskim i unijnym) oraz 
na obszarach ochrony uzdrowiskowej. 

 
Gminy Partnerskie połoŜone są na obszarach Natura 2000 oraz na obszarach 
objętych innymi formami ochrony (parki krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu). Ponadto dwie z gmin partnerskich – Busko-Zdrój i Solec Zdrój – to Gminy 
uzdrowiskowe, dla których ustanowione są obszary ochrony uzdrowiskowej. 
Gospodarstwa domowe zlokalizowane na obszarach chronionych w poszczególnych 
Gminach Partnerskich będą miały instalowane kolektory słoneczne w pierwszej 
kolejności. 
Kwalifikacja Beneficjentów nastąpi na podstawie adresu budynku zgłoszonego do 
projektu – zgodnie z wnioskiem Beneficjenta, oraz informacji własnych Gminy nt. 
granic obszarów chronionych. 
 

b) Rodzaj paleniska wykorzystywanego do uzyskania c.w.u. 
Przy kwalifikowaniu gospodarstwa domowego do udziału w projekcie brany będzie 
pod uwagę rodzaj paliwa wykorzystywanego do uzyskania c.w.u., z uwzględnieniem 
następującej kolejności: 
1) węgiel; 
2) olej opałowy 
3) gaz; 
4) inne. 
Kwalifikacja Beneficjenta zostanie przeprowadzona w oparciu o dane zamieszczone 
przez niego we wniosku w formie oświadczenia. 

  
Uwaga! Wyklucza się moŜliwość montaŜu instalacji solarnych na dachach pokrytych 
materiałem zawierającym azbest. Wnioskodawca, który ma dom pokryty takim 
materiałem moŜe mieć załoŜoną instalację solarną pod warunkiem wcześniejszej 
wymiany pokrycia dachu we własnym zakresie. 

 
2. Kryteria socjalno -ekonomiczne  
 

Przy kwalifikowaniu gospodarstwa domowego oceniona zostanie sytuacja socjalno-
ekonomiczna Beneficjenta. W pierwszej kolejności udział w projekcie będą mieli 
zapewnieni Beneficjenci, których gospodarstwo domowe spełnia co najmniej jedno z n/w 
kryteriów socjalno-ekonomicznych: 
a) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upowaŜniające 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 2008 r.  Nr 115, poz. 
728). 

b) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upowaŜniające do 
otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (zgodnie z Ustawa o 
świadczeniach rodzinnych z dnia 2003-11-28 (Dz.U. 2003 Nr 228, poz. 2255) tekst 
jednolity z dnia 2006-07-24 (Dz.U. 2006 Nr 139, poz. 992) 
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c) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równowaŜnym (w pierwszej kolejności 
spełniające równocześnie kryterium a) lub b)), 

d) rodziny zastępcze (w pierwszej kolejności spełniające równocześnie kryterium a) lub 
b)), 

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

 
Kryterium socjalno- ekonomiczne będzie oceniane na podstawie oświadczenia Beneficjenta 
projektu. 
 
Przyjęcie kryteriów ekonomicznych umoŜliwia uniknięcie ryzyka wypierania najuboŜszych 
gospodarstw z projektu. Gospodarstwa te będą miały moŜliwość uzyskania oszczędności 
kosztów ponoszonych na ogrzewanie ciepłej wody uŜytkowej, co umoŜliwi tej grupie 
docelowej utrzymanie trwałości systemu (gospodarstwa domowe ponoszą koszty utrzymania 
instalacji).  
 
Przyjęte kryteria wyboru grupy docelowej gwarantują realizację  polityk horyzontalnych, czyli: 
� zapewnienie równego dostępu do udziału w projekcie bez względu na płeć, pochodzenie, 

wyznanie - Zasada równości kobiet i męŜczyzn oraz niedyskryminacji: Dyrektywa Rady 
2000/43/WE z 29.06.2000 wprowadzająca w Ŝycie zasadę równego traktowania osób 
bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, Dyrektywa Rady 2000/78/WE z 
27.11.2000 ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy, Dyrektywa Rady z 9.02.1976 w sprawie wprowadzenia w Ŝycie 
zasady równego traktowania kobiet i męŜczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, 
kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy.  

 
Projekt wpływa pozytywnie na realizacje polityki równości i niedyskryminacji z uwagi na to, 
Ŝe:  

• kryteria wyboru beneficjentów ostatecznych nie uwzględniające płci, rasy i wyznania, 
natomiast oparte są na jasnych, mierzalnych i ogólnodostępnych warunkach  

• osoby niepełnosprawne stanowią docelową grupą beneficjentów - wsparcie osób 
niepełnosprawnych 

 
Kwalifikacja Beneficjentów końcowych do udziału w projekcie będzie się odbywała 
następująco: 
 
1. Spośród wnioskodawców, którzy zgłoszą swój udział w projekcie zostaną 

w poszczególnych Gminach Partnerskich wyłonione 2 grupy: 
- grupa I – Beneficjenci spełniający kryterium środowiskowe 1 a) ( dot. lokalizacji); 
- grupa II  - pozostali Beneficjenci. 
 

2. Wnioski Beneficjentów z grupy I zostaną uszeregowane wg. kryterium 1b) – rodzaj 
paleniska, na trzy podgrupy, uwzględniające rodzaj paleniska: 
- podgrupa Ia) – palenisko węglowe; 
- podgrupa Ib) – palenisko gazowe 
- podgrupa Ic) - palenisko olejowe; 
- podgrupa Id) – pozostałe paleniska 
 

3. W poszczególnych podgrupach w pierwszej kolejności zostaną uwzględnione wnioski 
Beneficjentów spełniających kryterium socjalno – ekonomiczne.  

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


