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Załącznik do Regulaminu Funduszu Termomodernizacyjnego 

   

Lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych dopuszczających 

 

Zgodnie ze złożoną przez Wnioskodawcę dokumentacją, oświadczeniami, zaświadczeniami: 

 

 Tak  Nie 

Wnioskodawca należy do  grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o pożyczkę, tj.  

Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia JST; Jednostki organizacyjne JST 

posiadające osobowość prawną; Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość 

prawną; Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.  

 Tak  Nie Projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego.  

 Tak  Nie 
W ramach Projektu, w związku z przyznaniem pożyczki nie wystąpi nakładanie się finansowania. 

(zgodnie z definicją zawartą w Rozdziale 1 pkt. 4 Regulaminu Funduszu Termomodernizacyjnego).  

 Tak  Nie 
Wnioskodawca spełnia kryteria określone w Rozdziale 2 pkt. 1 Regulaminu Funduszu 

Termomodernizacyjnego (kontroli na tym etapie nie podlega pkt. 1.9). 

 Tak  Nie 
Wnioskodawca oraz cel Projektu nie są wyłączone z możliwości ubiegania się o pożyczkę na 

podstawie Rozdziału 3 Regulaminu Funduszu Termomodernizacyjnego. 

 Tak  Nie Projekt spełnia wymogi określone Rozdziale 2 pkt. 13 Regulaminu Funduszu Termomodernizacyjnego. 

 Tak  Nie 

Wnioskodawca złożył audyt zgodnie z Rozdziałem 2 pkt. 2 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego 

potwierdzający zwiększenie efektywności energetycznej budynku objętego Projektem o co najmniej 

25% (w przeliczeniu na energię końcową), w tym przy Projektach w kotły spalające biomasę lub 

ewentualnie paliwa gazowe o co najmniej 30%, 

 Tak  Nie 
Czy Projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla danego obszaru lub innym 

dokumentem równoważnym? 

 Tak  Nie Czy Projekt nie jest ujęty w Strategii ZIT dla danego obszaru? 

 Tak  Nie Czy Projekt jest zgodny z zasadami uniwersalnego projektowania? 

 Tak  Nie 
Czy projekt z zakresu termomodernizacji obiektów ochrony zdrowia jest uzasadniony w kontekście 

map potrzeb zdrowotnych,1 opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.   

 

 

 

                                                           
1 Mapy potrzeb zdrowotnych opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/ 

Lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych 

 Tak  Nie Wnioskowany do sfinansowania pożyczką zakres rzeczowy Projektu obejmuje koszty kwalifikowane. 

 Tak  Nie Wnioskodawca i Projekt nie są wykluczeni z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis.  

 Tak  Nie Wniosek i wymagane załączniki są kompletne i wypełnione zgodnie z wymogami. 

 Tak  Nie 
Wniosek oraz załączniki zostały zaparafowane i podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wnioskodawcy.  


