Poprawa efektywności energetycznej. Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych
Załącznik nr 4
do Umowy nr ………………….
z dnia …………………

Lista sprawdzająca do weryfikacji formalnej oceny energetycznej budynku
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

NAZWA KRYTERIUM
Ocena jest wykonana zgodnie ze wzorem oceny energetycznej,
zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień
złożenia wniosku o dofinansowanie.
Załączono opisane i czytelne zdjęcia wymaganych elementów budynku
Konsultant posiada wymagane uprawnienia – znajduje się na jednej z
wskazanych list
Załączono szkice z podaniem wymiarów dla wszystkich
modernizowanych elementów budynku (o ile dotyczy)
Liczba błędów w arkuszu Oceny wykazuje 0.

TAK

NIE

Instrukcja wypełnienia listy sprawdzającej
Ad. 1. Sprawdzić numer wersji wzoru Oceny 1 (w prawym górnym rogu pierwszej strony wzoru).
Powinien być on zgodny z numerem wersji wzoru zamieszczonego na stronie
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys--termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/wymagania-techniczne-i-konsultanci/ , aktualnego na
dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
Ad. 2. Potwierdzić dołączenia do oceny zdjęć budynku wszystkich wymaganych elementów budynku,
zgodnie z wymaganiami z zał. 1 „Wymagania techniczne” do programu:
„dokumentacja fotograficzna elementów budynku (maksimum 12 czytelnych i opisanych zdjęć):
 po jednym zdjęciu każdej elewacji, na której będą widoczne wszystkie okna,
 jedno zdjęcie poddasza od środka (jeśli dotyczy),
 jedno zdjęcie stropu nad piwnicą (jeśli dotyczy),
 zdjęcie obecnego źródła ciepła (np.: kotła, węzła c.o.)”
Ad. 3. Potwierdzić posiadanie przez konsultanta wymaganych uprawnień, zgodnie z załącznikiem
„Wymagania techniczne” do programu:
„Konsultantem uprawnionym do wykonywania ocen energetycznych może być każda osoba, która
spełnia co najmniej jedno z następujących wymagań:
a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w
specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
(potwierdzone wpisem na listę Izby Architektów RP lub Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)
lub

b) posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone obecnością na jednej z powszechnie dostępnych
list ekspertów, wskazanych na stronach internetowych NFOŚiGW.
Potwierdzenie spełnienia wymagań i znajomości programu wraz z wskazaniem numeru na liście lub
numeru uprawnień musi zostać umieszczone na karcie oceny energetycznej podpisanej przez
konsultanta.”
Adresy stron, na których można potwierdzić obecność konsultanta na liście znajdują się po adresem:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys--termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/wymagania-techniczne-i-konsultanci/
Ad. 4. Potwierdzić dołączenie do oceny szkiców dla elementów 1-4, wskazanych w ocenie jako
podlegające modernizacji, zgodnie z wytycznymi z załącznika „Wymagania techniczne”:
 Ściany zewnętrzne - szkic każdej z elewacji z podaniem wymiarów tej elewacji i otworów
okiennych,
 Dach / stropodach - szkic (rzut) z podaniem wymiarów zewnętrznych,
 Podłoga na gruncie / strop nad piwnicą - szkic parteru lub piwnicy,
 Okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe - szkic lub zestawienie stolarki okiennej, drzwi
zewnętrznych, bramy garażowej z podaniem ilości okien i parametrów.
Ad. 5. Sprawdzić w arkuszu „KALKULACJE” pole sprawdzające liczbę błędów w całej Ocenie.
Powinno wykazywać 0.

