
 
 

 

PPRROOGGRRAAMM  OOPPEERRAACCYYJJNNYY  

IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRAA  II  ŚŚRROODDOOWWIISSKKOO  

  

22001144  ––  22002200  

  

KKrryytteerriiaa  wwyybboorruu  pprroojjeekkttóóww  

 
 

OOŚŚ  PPRRIIOORRYYTTEETTOOWWAA  II  ZZMMNNIIEEJJSSZZEENNIIEE  EEMMIISSYYJJNNOOŚŚCCII  GGOOSSPPOODDAARRKKII  

 
 
 

 
 
 

Wersja obowiązująca od 17 marca 2020 r. 
przygotowany na podstawie uchwał Komitetu Monitorującego POIiŚ nr 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015 z dn. 25 marca 2015 r., 18/2015, 19/2015, 

20/2015 z dn. 1 lipca 2015 r., 33/2015, 34/2015 z dn. 21 września 2015 r., 39/2015 z dn. 22 września 2015 r., 40/2015, 41/2015, 42/2015, 43/2015,  48/2015 
z dn. 19 października 2015 r., 9/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 r., 13/2016 z dn. 20 maja 2016 r., 23/2016 i 24/2016 z dn. 20 października 2016 r., 30/2016 z dn. 
25 listopada 2016 r., 31/2016 z dn. 27 grudnia 2016 r., 4/2017, 5/2017, 6/2017 z dn. 4 kwietnia 2017 r., 12/2017 z dn. 7 sierpnia 2017 r., 14/2017, 17/2017 

z dn. 15 września 2017 r., 20/2017 z dn. 12 października 2017 r., 6/2018 z dn. 26 marca 2018 r., 13/2018, 15/2018 z dn. 22 maja 2018 r., 22/2018 z dn. 
4 października 2018 r., 4/2019 z dn. 20 maja 2019, 6/2019 z dn. 7 sierpnia 2019 r., 4/2020 z dn. 17 marca 2020 r. 

 



OŚ I Zmniejszenie emisyjności gospodarki wersja obowiązująca od 17 marca 2020 r. 

2 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziano następujące tryby wyboru projektów: 

▪ tryb konkursowy; 

▪ tryb pozakonkursowy. 

W przypadku projektów „dużych”1, niezależnie od trybu wyboru dofinansowanie projektu wymaga potwierdzenia przez Komisję Europejską (po spełnieniu 

wymogów opisanych w art. 100-103 rozporządzenia ogólnego). 

Niezależnie od trybu wyboru projektu projekty oceniane są2: 

▪ kryteriami formalnymi - ocena zerojedynkowa, niespełnienie kryterium powoduje wykluczenie projektu z (dalszej) oceny, oraz  

▪ kryteriami merytorycznymi, tj. 

o kryteriami merytorycznymi I stopnia – ocena punktowa (premia w postaci określonej liczby punktów), niespełnienie kryterium nie powoduje 

wykluczenia projektu z (dalszej) oceny, lub  

o kryteriami merytorycznymi II stopnia - ocena zerojedynkowa, niespełnienie kryterium powoduje wykluczenie projektu z (dalszej) oceny.   

Procedury wyboru i zatwierdzania operacji (projektów) są szczegółowo określone w dokumencie System oceny i wyboru projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej3 w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków w zakresie warunków formalnych odnoszących się 

do kompletności, formy i terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym 

terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.  

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy w razie stwierdzenia oczywistej omyłki (np. błąd rachunkowy, błąd pisarski) we wniosku o dofinansowanie projektu właściwa 

instytucja poprawia tę omyłkę z urzędu, informując o tym wnioskodawcę, albo wzywa wnioskodawcę do poprawienia oczywistej omyłki w wyznaczonym 

terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.   

W ramach POIiŚ, przewiduje się możliwość poprawy projektów na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru. Zgodnie z art. 45 ust 3, na wezwanie instytucji, 

 
1 o których mowa w  art. 100. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (dalej rozporządzenie ogólne).  
2 za wyjątkiem X Osi Pomoc techniczna, gdzie nie stosuje się podziału kryteriów. 
3 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475) 
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wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełnienia kryteriów wyboru w zakresie określonym w regulaminie konkursu lub 

wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektów w trybie pozakonkursowym. Instytucja organizująca konkurs szczegółowo określa w 

regulaminie konkursu sposób i tryb uzupełniania/modyfikacji wniosku aplikacyjnego na etapie jego oceny, z zastrzeżeniem, że modyfikacja ta nie spowoduje 

nierównego traktowania wnioskodawców. 

Wszystkie projekty w ramach osi I-IX POIiŚ oceniane będą kryteriami horyzontalnymi oraz kryteriami sektorowymi przyjętymi dla danego działania 

/poddziałania / typu projektu. 

Wszystkie projekty w ramach osi X POIiŚ oceniane będą wyłącznie kryteriami przyjętymi dla danego działania. 
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Horyzontalne kryteria formalne 

NR. NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM 
TAK/NIE/

NIE 

DOTYCZY 

1 Zgodność z realizacją zasady n+3. W ramach kryterium ocenie podlega, czy harmonogram realizacji projektu nie 

narusza zasady n+3 w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 

kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 

ustawy wdrożeniowej). 

 

2 Zgodność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i 

Środowisko, „Szczegółowym opisem osi priorytetowych 

POIiŚ” oraz regulaminem konkursu (w przypadku 

projektów wybieranych w trybie konkursowym). 

Warunkiem spełnienia kryterium jest zapewnienie zgodności projektu co najmniej 

w zakresie: 

- Typ/rodzaj projektu jest zgodny z przewidzianym w szczegółowym opisie osi 

priorytetowych POIiŚ, 

- Zgodność projektu z opisem działania / poddziałania (w tym celem oraz 

zakresem interwencji) 

- Wnioskodawca jest zgodny z określonym typem beneficjenta lub katalogiem 

ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych, 

- Nie przekroczono pułapu maksymalnego poziomu dofinansowania, 

- Spełniono warunki minimalnej/maksymalnej wartości projektu  (o ile dotyczy), 

- Spełniono warunki minimalnej/maksymalnej wartości wydatków 

kwalifikowanych projektu (o ile dotyczy), 

- Wnioskodawcy składający wniosek są uprawnieni do ubiegania się o przyznanie 

dofinansowania w zakresie określonym we wniosku, 

- Zgodność projektu z planem gospodarki niskoemisyjnej lub dokumentem 
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równoważnym (dotyczy działań 1.3.2, 1.5, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 6.1). 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 

kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 

ustawy wdrożeniowej). 

3 Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się 

o dofinansowanie. 

Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że wobec potencjalnego 

beneficjenta (wnioskodawcy) nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy 

europejskich na podstawie odrębnych przepisów takich jak: 

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 

Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); 

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769); 

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2014 r. 

poz. 1417 z późn. zm.). 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 

kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 

ustawy wdrożeniowej). 

 

4 Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej 

sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących 

pomocy państwa (jeśli dotyczy) 

Czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu 

Komunikatu Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i 

restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej 

sytuacji (Dz. Urz. UE 2014 C 249/01)? 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 

kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 

ustawy wdrożeniowej). 
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5 Projekt nie został zakończony przed złożeniem 

dokumentacji aplikacyjnej 

Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że projekt nie został fizycznie 

ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w 

przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie, 

niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez 

beneficjenta dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć 

projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił 

odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 

kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 

ustawy wdrożeniowej). 

 

6 Projekt nie został usunięty wcześniej z wykazu 

projektów zidentyfikowanych, stanowiących zał. nr 5 do 

SZOOP 

Zgodnie z wytycznymi w zakresie system wyboru projektów,  

w przypadku projektów w trybie pozakonkursowym, nie ma możliwości wyboru 

do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu, który został usunięty 

wcześniej z wykazu projektów zidentyfikowanych. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 

kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 

ustawy wdrożeniowej). 

 

7 Brak podwójnego finansowania W ramach tego kryterium weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca przedłożył 

jako załącznik do wniosku o dofinansowanie oświadczenie o braku podwójnego 

finansowania, wynikające z zakazu podwójnego finansowania, o którym mowa w 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 

kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 

ustawy wdrożeniowej). 
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Horyzontalne kryteria merytoryczne I stopnia4. 

W wybranych działaniach / poddziałaniach tam gdzie właściwe w trybie konkursowym: 

NR. NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM ZASADY OCENY KRYTERIUM 
Waga 

1 Ponadregionalność projektu  Zakres projektu jest zgodny z przyjętą przez 

Radę Ministrów strategią ponadregionalną oraz 

jest to przedsięwzięcie o rzeczywistym 

potencjale ponadregionalnym, tj. cechujące się 

wartością dodaną wynikającą z koncentracji na 

zadaniach wykraczających poza obszar 

województwa, istotnych dla rozwoju na 

szerszym obszarze.  

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 

projektu w zakresie niniejszego kryterium na 

etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 

(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

1 pkt – spełnienie co najmniej jednego z czterech  warunków 

będzie skutkowało przyznaniem 1 punktu przy ocenie projektu. 

Bez względu na to czy projekt spełnia jedno, czy więcej  z  

przedmiotowych warunków, otrzyma zawsze tę samą liczbę 

punktów: 

1. przedsięwzięcie wynika ze strategii ponadregionalnej (tj. 

strategii przyjętej przez Radę Ministrów: Strategia rozwoju 

społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, 

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Strategia 

Polski Zachodniej 2020, Strategia Rozwoju Polski Centralnej 

do roku 2020 z perspektywą 2030)   

lub  

2. projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z 

przynajmniej jednego innego województwa objętego strategią 

ponadregionalną.  Partnerstwo rozumiane jest zgodnie z art. 

33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 

1146).;  

lub 

3. Projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego 

województwa, przy czym co najmniej jedno z województw 

objęte jest  strategią ponadregionalną oraz jest zgodny z 

celami strategii ponadregionalnej, 

lub 

4. Projekt jest komplementarny z projektem wynikającym ze 

strategii ponadregionalnej 

1 

 
4 Nie dotyczy projektów ocenianych jedynie kryteriami zerojedynkowymi. 
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W wybranych działaniach / poddziałaniach tam gdzie właściwe: 

NR. NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM ZASADY OCENY KRYTERIUM 
Waga 

2 Zgodność projektu ze Strategią 

Unii Europejskiej dla regionu 

Morza Bałtyckiego (SUE RMB) 

Sprawdzane jest, w jakim stopniu  projekt 

jest zgodny lub komplementarny z celami 

Strategii Unii Europejskiej dla regionu 

Morza Bałtyckiego  

Istnieje możliwość poprawy /uzupełnienia 

projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów 

wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

Ocena zgodnie z następującą punktacją: 

2 pkt - projekty, które mają status flagowych projektów w 

ramach SUE RMB  

1 pkt - projekty przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, 

o których mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii 

UE dla Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego z obszarów 

priorytetowych: Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, 

Ship, Safe, Secure, Culture, Tourism, Health. 

1 

Kryterium dla projektów zgłoszonych w ramach działań / poddziałań: 
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w 
budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym, w ramach  
Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych 
Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym 
Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego 
Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim 
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego 
Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach 
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 
 

NR. NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM ZASADY OCENY PROJEKTÓW  
Waga 

3 Projekt jest zgodny z 
lokalnym programem 
rewitalizacji 

Projekt stanowi element spójnej koncepcji 
inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej 
rewitalizacji obszaru wyznaczonego w lokalnym 
programie rewitalizacji zgodnie z wytycznymi 
Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w 

1 pkt – w dokumentacji wykazano, że projekt stanowi 
element spójnej koncepcji inwestycyjnej zmierzającej do 
kompleksowej rewitalizacji obszaru wyznaczonego w 
lokalnym programie rewitalizacji lub projekt znajduje się w 
obszarze rewitalizacji wyznaczonym w uchwale Rady Miasta, 

1 
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programach operacyjnych 2014-2020 lub projekt 
znajduje się w obszarze rewitalizacji wyznaczonym w 
uchwale Rady Miasta, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

na podstawie art. 8 ust. 1   ustawy z dnia 9 października 2015 
r. o rewitalizacji. 
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Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia5 

 

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE

/NIE 

DOTYCZ

Y 

1.  Spójność informacji zawartych we 
wniosku, załącznikach do wniosku. 

Ocena polegać będzie na weryfikacji spójności informacji zawartych we wniosku oraz załącznikach do 
wniosku w tym dokumentacji technicznej. Wymóg spójności dokumentów nie oznacza konieczności 
sporządzania na nowo dokumentów przygotowanych na wcześniejszym etapie przygotowania projektu (np. 
studium wykonalności). Różnice pomiędzy dokumentami przygotowywanymi w oparciu o ogólne informacje 
a dokumentem ostatecznym nie oznaczają niespełnienia kryterium, konieczne jest jedynie wyjaśnienie 
przyczyn różnic oraz zaktualizowanie informacji, które są umieszczone we wniosku o dofinansowanie, w 
szczególności tych mających wpływ na wysokość dofinansowania. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

2. 2 Poprawność analizy finansowej i 
ekonomicznej6 

Sprawdzana jest zgodność z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (gdy 
mają zastosowanie).  

W przypadku kwestii nieuregulowanych w powyższych Wytycznych, należy sprawdzić zgodność z 
Załącznikiem III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) nr 2015/207 z 20 stycznia 2015 r., rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z 
dnia 3 marca 2014 r. oraz Guide to cost-benefit Analysis of Investment Projects (z ang. Przewodnikiem do 
analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych) z grudnia 2014 r. W przypadku dokumentów 
sektorowych (np. Blue Books, z ang. Niebieskie Księgi) należy sprawdzić zgodność również z tymi 
dokumentami. 

Kryterium nie ma zastosowania jeśli poprawność została sprawdzona na wcześniejszym etapie oceny 
projektu, a dane mające wpływ na poziom dofinansowania nie uległy zmianie. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

 
5 Nie dotyczy projektów  w sektorze transportu, typu prace przygotowawcze dla projektów infrastrukturalnych. 
6 Nie dotyczy projektów poddziałania 1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej 

oraz OZE i projektu pn.: Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce, w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci 

elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym. 



OŚ I Zmniejszenie emisyjności gospodarki wersja obowiązująca od 17 marca 2020 r. 

12 

3. 3 Poprawność identyfikacji i przypisania 
wydatków projektu z punktu widzenia ich 
kwalifikowalności 

Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia na podstawie 
informacji zawartych w pkt B.3 oraz C.1 wniosku o dofinansowanie, czyli poprawność przypisania 
wskazanych tam wydatków do właściwych kategorii wydatków kwalifikowalnych zgodnie z zasadami 
zawartymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 
Ponadto weryfikowany jest sposób opisu w pkt B.3 wniosku o dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych 
pod kątem uzasadnienia włączenia do wydatków kwalifikowalnych tych wydatków, dla których, zgodnie z 
ww. Wytycznymi lub SzOOP, warunkiem koniecznym dla ich uznania za kwalifikowalne jest ich wskazanie 
we wniosku o dofinansowanie i w umowie o dofinansowanie. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

4. 4 Gotowość techniczna projektu do 
realizacji na poziomie wymaganym dla 
danego priorytetu / działania POIiŚ   

W zależności od priorytetu/działania/typu projektu udokumentowane prawo do dysponowania gruntami 
lub obiektami na cele inwestycji, posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, 
wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Szczegółową listę wymaganych 
dokumentów określa instytucja organizująca konkurs w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku projektów 
wybieranych w trybie pozakonkursowym listę wymaganych dokumentów określa instytucja przyjmująca 
wniosek. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

5.  Gotowość organizacyjno-instytucjonalna 
projektu w obszarze zawierania umów.  

Sprawdzane jest, czy potencjalny beneficjent (wnioskodawca) i wszystkie podmioty, które zgodnie z 
informacją zawartą we wniosku mogą ponosić wydatki kwalifikowalne w ramach projektu posiadają 
procedury (tryb postępowania) w obszarze zawierania umów dla zadań objętych projektem. 

W przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zgodność z zasadami 
obowiązującymi w ramach POIiŚ jest zapewniona przez działanie zgodnie z tą ustawą. W przypadku umów, 
do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych potencjalny beneficjent (wnioskodawca) 
powinien przedstawić wewnętrzne procedury uwzględniające zasady zawierania umów określone w 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”7. 
Kryterium spełnione jest w przypadku, gdy potencjalny beneficjent (wnioskodawca) przedstawi procedury 
(własne i podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym) wymagane zgodnie z kryterium, które są 
zgodne z zasadami obowiązującymi w POIiŚ. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 

 

 
7 Dokument dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://www.mr.gov.pl 
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spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

6.  Wykonalność finansowa projektu  
Sytuacja finansowa potencjalnego beneficjenta/operatora (wnioskodawcy) nie zagraża realizacji i 
utrzymaniu rezultatów projektu, potwierdzone, wiarygodne źródła współfinansowania projektu co najmniej 
w okresie trwałości projektu. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

7.  Pomoc publiczna 
Sprawdzana jest zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej, tj. czy wsparcie będzie stanowiło 
pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 

Jeśli wsparcie nie stanowi pomocy publicznej, czy przedstawiono odpowiednie wyjaśnienia, na przykład w 
zakresie:  

− braku wystąpienia korzyści dla wnioskodawcy odbiegającej od rynkowej (np. ze względu na spełnienie 
kryteriów Altmark lub spełnienie Testu Prywatnego Inwestora); 

− nieprowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej w rozumieniu prawa UE; 

− braku możliwości zakłócenia konkurencji na wewnętrznym rynku UE; 

− braku wpływu wsparcia na handel między państwami członkowskimi UE?  

Wyjaśnienia powinny zawierać odniesienia do właściwych dokumentów instytucji Unii Europejskiej, na 
przykład do: 

− Siatek analitycznych dotyczących infrastruktury oraz 

− (projektu) Komunikatu Komisji – Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 

Jeśli wsparcie stanowi pomoc publiczną, czy pomoc jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i czy wskazano 
podstawę zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym UE wraz z wyjaśnieniem, czy pomoc podlega 
obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 108 ust. 3 TFUE? 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

8.  Zgodność projektu z wymaganiami prawa 
dotyczącego ochrony środowiska. 

Sprawdzane jest, czy projekt został przygotowany (albo jest przygotowywany i właściwa instytucja jest w 
stanie na bieżąco weryfikować poprawność dalszych działań w tym zakresie) zgodnie z prawem dotyczącym 
ochrony środowiska, w tym: 

− ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 
r. poz. 1405 z późn.zm);  

− ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z poźn.zm);  

− ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn.zm);  

− ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn.zm). 

Weryfikacji podlega pełna dokumentacja, zgodnie z regulaminem konkursu lub wezwaniem do złożenia 
wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego.   

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

9.  Trwałość projektu  
Sprawdzane jest zachowanie przez projekt (operację) zasady trwałości, zgodnie z art. 71 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

1. Czy w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne 
wnioskodawca oraz podmiot kontrolujący wnioskodawcę (właściciel/właściciele wnioskodawcy) złożyli 
oświadczenie, w którym zobowiązali się, że w okresie 5 lat (okres może zostać skrócony do 3 lat w 
przypadkach utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP) od płatności końcowej lub 
w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie w danym przypadku przepisów o pomocy 
publicznej: 

− wnioskodawca nie zaprzestanie działalności produkcyjnej lub nie przeniesie jej poza obszar objęty 
programem; 

− nie dojdzie do zmiany własności elementu infrastruktury, która przyniesie przedsiębiorstwu lub 
podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; 

− nie dojdzie do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, 
która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. 

2. Czy w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne 
wnioskodawca nie będący małym lub średnim przedsiębiorstwem oraz podmiot kontrolujący 
wnioskodawcę (właściciel/ właściciele wnioskodawcy) złożyli oświadczenie, w którym zobowiązali się, że 
w okresie 10 lat od płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie w 
danym przypadku przepisów o pomocy publicznej, nie dojdzie do przeniesienie działalności 
produkcyjnej, której dotyczyło dofinansowanie, poza obszar UE? 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
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10.  Zasada zapobiegania dyskryminacji i 
równość szans kobiet i mężczyzn 

Sprawdzana jest zgodność projektu z horyzontalnymi zasadami niedyskryminacji i równości szans ze 
względu na płeć. W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego 
dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W przypadku osób 
z niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania zasady 
uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości 
korzystania ze wspieranej infrastruktury.  

Wnioskodawca wykazał że projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnoprawnościami. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie 
dostępności infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-
komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektów (które nie zostały uznane za neutralne) dla 
wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do Wytycznych 
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020.8 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

11.  Zasada zrównoważonego rozwoju 
Sprawdzane jest, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie 
działalności człowieka na środowisko. Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach 
projektu zakłada się podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie zasobami, 
ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

12. . Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i 
reagowania na ryzyko powodziowe (jeśli 
dotyczy) 

Zdolność do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w szczególności w obszarze zagrożenia 
powodziowego). Wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na obszarach zagrożonych powodzią 
(oceniana zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE), powinny być zaprojektowane w sposób, który uwzględnia to 
ryzyko. Aplikacja projektowa musi wyraźnie wskazywać czy inwestycja ma wpływ na ryzyko powodziowe, a 
jeśli tak, to w jaki sposób zarządza się tym ryzykiem. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

 
8 Ma zastosowanie dla naborów ogłoszonych  po wejściu w życie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 
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13.  Klauzula delokalizacyjna (jeśli dotyczy) 
Sprawdzane jest, czy w przypadku pomocy udzielonej ze środków POIiŚ 2014-2020 dużemu przedsiębiorcy, 
wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego 
przedsiębiorcy na terytorium UE w związku z realizacją dofinansowywanego projektu.  

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

 

 

 

DZIAŁANIE 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

PODDZIAŁANIE 1.1.1.  Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych 
źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej 

 

Kryteria dla projektów w obszarze wytwarzania ciepła z odnawialnych źródeł energii 

Tryb wyboru: konkursowy 

Projekty oceniane są kryteriami: 
Horyzontalne kryteria formalne 
Dodatkowe kryteria formalne 
Kryteria merytoryczne I stopnia (właściwe dla typu projektu oraz wybrane kryteria horyzontalne) 
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia  

 

Dodatkowe kryteria formalne 

 

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 

8 Kryteria technologiczne Projekt zakłada montaż fabrycznie nowych urządzeń.  

O ile dotyczy - przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii do sieci zostanie dokonane zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z poźn. zm. ), zwanej „ustawą – Prawo 
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energetyczne”. 

W przypadku wykorzystania biomasy sprawność wytwarzania energii brutto powinna wynosić co najmniej 85% w 

zastosowaniach mieszkalnych i komercyjnych oraz co najmniej 70% w zastosowaniach przemysłowych. 

Instalacje spalające biomasę nie powinny przekraczać dopuszczalnych wielkości emisji określonych w dyrektywie 2010/75/UE 

z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) 

oraz w dyrektywie (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do 

powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania od momentu oddania do użytkowania danej instalacji.   

Do produkcji energii odnawialnej z biomasy dopuszcza się stosowanie stałych lub ciekłych substancji pochodzenia roślinnego, 

lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz 

przemysłu przetwarzającego ich produkty określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/200916i ziarna zbóż, 

które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i 

komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz 

odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach 

w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów; do dofinansowania nie 

kwalifikują się instalacje do spalania węgla, ani do współspalania biomasy z węglem zarówno w instalacjach wielopaliwowego 

spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego. 

Ocena dokonywana na podstawie studium wykonalności i oświadczeń. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów 

wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

9 Udokumentowana 

możliwość zbytu energii 

cieplnej. 

Wnioskodawca posiada list intencyjny lub umowę wstępną na sprzedaż energii cieplnej. 

Wnioskodawca posiada warunki przyłączenia lub umowę przyłączeniową do sieci ciepłowiczej (wymagane w przypadku 

sprzedaży z wykorzystaniem sieci).  

Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku zużywania wyprodukowanej energii w całości na potrzeby własne. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów 

wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

10 Wymogi związane z 

ochroną środowiska  

W ramach kryterium ocenie podlega wpływ projektu na obszary Natura 2000 oraz szlaki migracyjne zwierząt. Kryterium ma 

zagwarantować, że realizowane będą przyjazne dla środowiska projekty, których realizacja nie wpływa negatywnie na 

obszary Natura 2000 i szlaki migracyjne zwierząt. Należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie z RDOŚ. 

Projekty biomasowe powinny być zgodne z właściwym dla miejsca realizacji projektu wojewódzkim programem ochrony 

powietrza.  
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Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów 

wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

Kryteria merytoryczne I stopnia 

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM ZASADY OCENY KRYTERIUM 

W
A

G
A

 

M
A

X
. 

P
U

N
K

TA
C

JA
 

1 

Nakład ze środków UE na 
1 MWh planowanej 
produkcji energii w ciągu 
roku 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE, 
rozumiana jako sumaryczna 
wnioskowana wartość pomocy UE 
niezależnie od formy wsparcia,  na 1 
MWh planowanej rocznej produkcji 
energii cieplnej  – wartość wskaźnika 
w zł/MWh/rok . 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

Punkty przyznawane będą za osiągnięcie danej wartości wskaźnika (X) nakładów 
UE (PLN) na 1 MWh planowanej produkcji energii w ciągu roku . Punkty 
przyznawane są w następujący sposób: 

• X ≤ 250 – 4 pkt 

• 250 < X ≤ 750 - 3 pkt 

• 750 < X ≤ 2000 - 2 pkt 

• X> 2000 - 0 pkt 

 

4 16 



OŚ I Zmniejszenie emisyjności gospodarki wersja obowiązująca od 17 marca 2020 r. 

19 

2 

Nakład ze środków UE na 
jednostkową redukcję 
rocznej  emisji CO2  

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków  UE, 
rozumiana jako sumaryczna 
wnioskowana wartość pomocy UE 
niezależnie od formy wsparcia, na 
redukcję 1 tony CO2/rok. 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

Punkty przyznawane będą za osiągnięcie danej wartości wskaźnika (X) nakładów 
UE (PLN) na roczną redukcję 1 tony CO2. Punkty przyznawane są w następujący 
sposób: 

• X ≤ 750 - 4 pkt 

• 750 < X ≤ 1500 - 3 pkt 

• 1500 < X ≤ 7500 - 2 pkt 

• X > 7500 - 0 pkt 

 

4 16 

3 

Nakład ze środków UE na 
1 MW mocy 
zainstalowanej 

Ocenie podlega wartość nakładów 
poniesionych ze środków UE. 
rozumiana jako sumaryczna 
wnioskowana wartość pomocy UE 
niezależnie od formy wsparcia, na 1 
MW mocy zainstalowanej . 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

Punkty przyznawane będą za osiągnięcie danej wartości wskaźnika (X) nakładów 
UE (PLN) na 1 MW mocy zainstalowanej . Punkty przyznawane są w następujący 
sposób: 

• X ≤ 1 000 000 - 4 pkt 

• 1 000 000 < X ≤ 2 500 000 - 3 pkt 

• 2 500 000 < X ≤ 5 000 000- 2 pkt 

• X > 5 000 000 - 0 pkt 

 

4 16 

4 

Dodatkowe korzyści 
środowiskowe związane 
z realizacją projektu 

Punkty będą przyznawane dla 
projektów przyczyniających się do: 

- poprawy jakości powietrza  na 
obszarach zurbanizowanych. 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 

3 pkt- poprawa jakości powietrza poprzez założenie wykorzystania 
wyprodukowanej energii cieplnej na obszarach zurbanizowanych. 

1 3 
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ustawy wdrożeniowej). 

Horyzontalne kryteria merytoryczne I stopnia 

5 

Ponadregionalność 
projektu  

Zakres projektu jest 
zgodny z przyjętą przez 
Radę Ministrów strategią 
ponadregionalną oraz 
jest to przedsięwzięcie o 
rzeczywistym potencjale 
ponadregionalnym, tj. 
cechujące się wartością 
dodaną wynikającą z 
koncentracji na 
zadaniach 
wykraczających poza 
obszar województwa, 
istotnych dla rozwoju na 
szerszym obszarze.  

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

1 pkt – spełnienie co najmniej jednego z czterech  warunków będzie skutkowało przyznaniem 1 
punktu przy ocenie projektu. Bez względu na to czy projekt spełnia jedno, czy więcej  z  
przedmiotowych warunków, otrzyma zawsze tę samą liczbę punktów: 

 1. przedsięwzięcie wynika ze strategii ponadregionalnej (tj. strategii przyjętej przez 

Radę Ministrów: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, 

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Strategia Polski Zachodniej 2020, Strategia 

Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030)  

lub  

 2. projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z przynajmniej jednego 

innego województwa objętego strategią ponadregionalną. Partnerstwo rozumiane jest zgodnie 

z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146)  

lub  

 3. projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego województwa, przy czym co 

najmniej jedno z województw objęte jest strategią ponadregionalną oraz jest zgodny z celami 

strategii ponadregionalnej  

lub  

4. projekt jest komplementarny z projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej 

1 1 

6 

Zgodność projektu ze 
Strategią Unii 
Europejskiej dla regionu 
Morza Bałtyckiego (SUE 
RMB)   

Sprawdzane jest, w jakim 
stopniu  projekt jest 
zgodny lub 
komplementarny z 
celami Strategii Unii 
Europejskiej dla regionu 
Morza Bałtyckiego . 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia 

Ocena zgodnie z następującą punktacją: 

2 pkt - projekty, które mają status flagowych projektów w ramach SUE BSR; 

1 pkt - projekty przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, o których mowa w Planie działania 
UE dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego z obszarów 
priorytetowych: Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, Secure, Culture, 
Tourism, Health. 

1 2 
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projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

Maksymalna liczba punktów 54 

Wymagane minimum, aby projekt przeszedł ocenę merytoryczną I stopnia: 40 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. 

 

Kryteria dla instalacji wytwarzających energię elektryczną z OZE 

Tryb wyboru: konkursowy 

Projekty oceniane są kryteriami: 
Horyzontalne kryteria formalne 
Dodatkowe kryteria formalne 
Kryteria merytoryczne I stopnia (właściwe dla typu projektu oraz wybrane kryteria horyzontalne) 
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia  

 

Dodatkowe kryteria formalne 

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 

8 Kryteria technologiczne Projekt zakłada montaż urządzeń wyprodukowanych w ciągu ostatnich 48 miesięcy przed dniem wytworzenia po 

raz pierwszy energii elektrycznej.  

Parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej, wymagania dotyczące pomiarów, 
rejestracji i sposobu obliczania ilości energii elektrycznej, miejsce dokonywania pomiarów powinny być zgodne ze 
stosownym rozporządzeniem Ministra Gospodarki o którym mowa w Art.61 ustawy o odnawialnych źródłach 
energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.): zwana dalej: Ustawa o OZE. 

Przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii do sieci zostanie dokonane zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z poźn. Zm. ), zwanej „ustawą – Prawo 
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energetyczne” oraz Ustawy o OZE. 

Instalacje spalające biomasę nie powinny przekraczać dopuszczalnych wielkości emisji określonych w dyrektywie 

2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie 

zanieczyszczeniom i ich kontrola) oraz w dyrektywie (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania od 

momentu oddania do użytkowania danej instalacji.    

Do produkcji energii odnawialnej z biomasy dopuszcza się stosowanie stałych lub ciekłych substancji pochodzenia 

roślinnego, lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z 

produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1272/200916i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca biodegradacji 

część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z 

instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności 

osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z 

termicznego przekształcania odpadów; do dofinansowania nie kwalifikują się instalacje  spalania węgla, ani do 

współspalania biomasy z węglem zarówno w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanych instalacji 

spalania wielopaliwowego o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW lub mocy osiąganej 

cieplnej większej niż 150 MWt. 

Projekty wykorzystujące OZE w zakresie wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu art. 52a ust. 1 pkt 1 Ustawy - 

Prawo energetyczne wspierane są wyłącznie w ramach działania 1.6 POIiŚ. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia 

kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

9 Minimalny wymagany poziom 

przygotowania  inwestycji tj. 

umożliwiający rankingowanie 

Wykonanie Studium wykonalności (SW) zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia 

kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

10 Wymogi związane z ochrona 

środowiska 

W ramach kryterium ocenie podlega  wpływ projektu na obszary Natura 2000 oraz szlaki migracyjne zwierząt. 

Kryterium ma zagwarantować, że realizowane będą przyjazne dla środowiska projekty, których realizacja nie 

wpływa negatywnie na obszary Natura 2000 i szlaki migracyjne zwierząt. Należy przedstawić odpowiednie 

zaświadczenie z RDOŚ. 

Źródła oparte o energię wody kwalifikują się do wsparcia, jeśli są usytuowane wyłącznie na fizycznie istniejących 
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budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności 

budowli dla przemieszczeń fauny wodnej. 

W odniesieniu do projektów wykorzystujących energię wody, współfinansowane będą mogły być tylko projekty 

wskazane w załącznikach do Master Planów dla obszarów dorzeczy Odry i Wisły, które nie wpływają negatywnie 

na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód. Współfinansowanie projektów, wskazanych w 

załącznikach do Master Planów, jako mogące spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie 

stanu/potencjału jednolitych części wód, nie będzie dozwolone do czasu przedstawienia wystarczających 

dowodów na spełnienie warunków określonych w art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w aktualizacji Planów 

Gospodarowania Wodami na Obszarach Dorzeczy. Wypełnienie warunku będzie uzależnione od potwierdzenia 

przez Komisję Europejską zgodności przygotowanych aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach 

z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Projekty biomasowe powinny być zgodne z właściwym dla miejsca realizacji projektu programem ochrony 

powietrza, o ile istnieje taki program, na terenie którego realizowany jest projekt. Za zgodność z ww. programem 

uznaje się wskazanie danego rodzaju projektów w ramach rozwiązań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia 

kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Kryteria merytoryczne I stopnia 

 NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM ZASADY OCENY KRYTERIUM 

W
A

G
A

 

 

1 
Gotowość do 
realizacji projektu 

Posiadanie 
niezbędnych do 
realizacji projektu 
pozwoleń i decyzji 
administracyjnych oraz 
zapewnienie środków 
finansowych 

Istnieje możliwość 

Liczba punktów przyznawana za osiągnięte kolejne etapy przygotowania projektu (przyznane punkty 
w ramach kryterium sumują się – max. 6 pkt): 

1 pkt – projekt posiada ostateczną  decyzję środowiskową obejmująca całą inwestycję (jeśli dotyczy) 

1 pkt – projekt posiada projekt budowlany (może być niezatwierdzony) dla 100% zakresu 
rzeczowego przedsięwzięcia 

1 pkt – projekt uzyskał ostateczne pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy) lub inną decyzję 
administracyjną równoważną dla 100% zakresu rzeczowego przedsięwzięcia 

1 6 



OŚ I Zmniejszenie emisyjności gospodarki wersja obowiązująca od 17 marca 2020 r. 

24 

poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium 
na etapie oceny 
spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 
45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

1 pkt  inwestor posiada dokumenty potwierdzające dysponowanie  środkami na sfinansowanie 
nakładów inwestycyjnych ( poza środkami POIŚ) 

1 pkt – inwestor posiada udokumentowane prawo do dysponowania 100 % gruntami lub obiektami 
na cele inwestycji 

1 pkt – wnioskodawca posiada promesę koncesji lub koncesję na wytwarzanie energii w rozumieniu 
art. 12 Ustawy – Prawo Energetyczne 

Uwaga: Jeżeli danego projektu nie dotyczy któryś z ww. etapów przygotowania inwestycji, 
projektowi przysługuje 1 pkt za gotowość w ramach tego etapu. 

 

2 

Nakład ze 
środków UE na 
jednostkową 
redukcję rocznej  
emisji CO2  

Wartość wydatków 
planowanych do 
poniesienia ze środków  
UE, rozumiana jako 
sumaryczna 
wnioskowana wartość 
pomocy UE niezależnie 
od formy wsparcia, na 
redukcję 1 tony 
CO2/rok 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium 
na etapie oceny 
spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 
45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Punkty przyznawane będą za osiągnięcie danej wartości wskaźnika nakładów UE (PLN) (X) na roczną 
redukcję 1 tony CO2. Punkty przyznawane są w następujący sposób: 

• X ≤ 3000 - 3 pkt 

• X > 3000 – 1 pkt 

 

2 6 

3 

Nakład ze 
środków UE na 1 
MW mocy 
zainstalowanej 

Ocenie podlega 
wartość nakładów 
poniesionych ze 
środków UE rozumiana 
jako sumaryczna 

Punkty przyznawane będą za osiągnięcie danej wartości wskaźnika nakładów UE (mln PLN) (X) na 1 
MW mocy zainstalowanej . Punkty przyznawane są w następujący sposób: 

• X ≤ 7 – 3 pkt 

• 7 < X ≤ 13 - 2 pkt 

2 6 
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wnioskowana wartość 
pomocy UE, 
niezależnie od formy 
wsparcia, na 1 MW 
mocy zainstalowanej 
(elektrycznej). 

W przypadku instalacji 
kogeneracyjnych 
należy przyjąć łączną 
ilość wytworzonej 
energii elektrycznej i 
cieplnej. 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium 
na etapie oceny 
spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 
45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

• X > 13 - 1 pkt 

 

4. 

Nakład ze 
środków UE na 1 
MWh energii 
wytworzonej w 
ciągu roku 

Ocenie podlega 
wartość nakładów 
poniesionych ze 
środków UE rozumiana 
jako sumaryczna 
wnioskowana wartość 
pomocy UE, 
niezależnie od formy 
wsparcia, na 1 MWh 
energii wytworzonej w 
ciągu roku 
(elektrycznej) 

W przypadku instalacji 
kogeneracyjnych 
należy przyjąć łączną 

Punkty przyznawane będą za osiągnięcie danej wartości wskaźnika nakładów UE ( PLN) (X) na 1 
MWh planowanej produkcji energii w ciągu roku . Punkty przyznawane są w następujący sposób: 

• X ≤ 3700  – 4 pkt 

• 5000 > X > 3700 - 3 pkt 

• X > 5000 - 2 pkt 

 

2 8 
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ilość wytworzonej 
energii elektrycznej i 
cieplnej. 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium 
na etapie oceny 
spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 
45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

5 

Udokumentowan
a możliwość 
przyłączenia do 
sieci 
elektroenergetycz
nej 

Ocenie podlega 
posiadanie przez 
Wnioskodawcę umowy 
przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium 
na etapie oceny 
spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 
45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

 

2 pkt - wnioskodawca posiada umowę przyłączeniową  do sieci elektroenergetycznej  

 

1 2 

6. 

Produktywność 
wspieranej 
instalacji 

Ocenie podlega 

przewidywany łączny 

czas wykorzystania 

mocy zainstalowanej 

dla źródła będącego 

przedmiotem projektu. 

Istnieje możliwość 

Punkty przyznawane będą za przewidywany dla danej instalacji łączny czas wykorzystania mocy 
zainstalowanej w ciągu roku (godziny/rok).  

Punkty przyznawane są w następujący sposób: 

• Powyżej 6000  h/rok – 6 pkt 

• 6000 > X > 3000 h/rok – 4 pkt 

• X ≤  3000 h/rok - 2 pkt 

1 6 
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poprawy/uzupełnienia 

projektu w zakresie 

niniejszego kryterium 

na etapie oceny 

spełnienia kryteriów 

wyboru (zgodnie z art. 

45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

 

7. 

Projekt 
realizowany w 
formule klastra 
energii lub 
spółdzielni 
energetycznej 

Wnioskodawca 

przedstawił:  

− porozumienie 

cywilnoprawne w 

rozumieniu art. 2 pkt 

15a ustawy o 

odnawialnych 

źródłach energii (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 

1148, z późn. zm.), z 

którego wynika, że  

jest członkiem 

klastra lub  

− odpis z rejestru 

przedsiębiorców w 

przypadku 

spółdzielni 

energetycznej.   

Istnieje możliwość 

poprawy/uzupełnienia 

projektu w zakresie 

niniejszego kryterium 

na etapie oceny 

spełnienia kryteriów 

2 pkt – wnioskodawca przedstawił porozumienie cywilnoprawne, z którego wynika, że jest 
członkiem klastra energii lub odpis z rejestru przedsiębiorców w przypadku spółdzielni 
energetycznych. 

1 2 
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wyboru (zgodnie z art. 

45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

Horyzontalne kryteria merytoryczne I stopnia  

8. 

Ponadregionalnoś
ć projektu  

Zakres projektu jest 
zgodny z przyjętą przez 
Radę Ministrów 
strategią 
ponadregionalną oraz 
jest to przedsięwzięcie 
o rzeczywistym 
potencjale 
ponadregionalnym, tj. 
cechujące się wartością 
dodaną wynikającą z 
koncentracji na 
zadaniach 
wykraczających poza 
obszar województwa, 
istotnych dla rozwoju 
na szerszym obszarze.  

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium 
na etapie oceny 
spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 
45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

1 pkt – spełnienie co najmniej jednego z czterech  warunków będzie skutkowało przyznaniem 1 
punktu przy ocenie projektu. Bez względu na to czy projekt spełnia jedno, czy więcej  z  
przedmiotowych warunków, otrzyma zawsze tę samą liczbę punktów: 

 1. przedsięwzięcie wynika ze strategii ponadregionalnej (tj. strategii przyjętej przez Radę 

Ministrów: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, Strategia 

Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Strategia Polski Zachodniej 2020, Strategia Rozwoju Polski 

Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030)  

lub  

 2. projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z przynajmniej jednego innego 

województwa objętego strategią ponadregionalną. Partnerstwo rozumiane jest zgodnie z art. 33 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146)  

lub  

 3. projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego województwa, przy czym co 

najmniej jedno z województw objęte jest strategią ponadregionalną oraz jest zgodny z celami 

strategii ponadregionalnej  

lub  

4. projekt jest komplementarny z projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej. 

 

1 1 

9. Zgodność 
projektu ze 
Strategią Unii 
Europejskiej dla 

Sprawdzane jest, w 
jakim stopniu  projekt 
jest zgodny lub 
komplementarny z 

Ocena zgodnie z następującą punktacją: 

2 pkt - projekty, które mają status flagowych projektów w ramach SUE BSR; 

1 pkt - projekty przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, o których mowa w Planie działania UE 

1 2 
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regionu Morza 
Bałtyckiego (SUE 
RMB)   

celami Strategii Unii 
Europejskiej dla 
regionu Morza 
Bałtyckiego  

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium 
na etapie oceny 
spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 
45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego z obszarów priorytetowych: 
Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, Secure, Culture, Tourism, Health. 

 

Maksymalna liczba punktów 39 
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Kryteria dla projektów dotyczących inwestycji w instalacje OZE, realizowanych w ramach porozumień klastrowych 

Tryb wyboru: konkursowy 

Projekty oceniane są kryteriami: 
Horyzontalne kryteria formalne 
Dodatkowe kryteria formalne 
Kryteria merytoryczne I stopnia (właściwe dla typu projektu oraz wybrane kryteria horyzontalne) 
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia  

 

Dodatkowe kryteria formalne 

NR NAZWA 

KRYTERIUM 
OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 

8. Kryteria 

technologiczne 

Projekt zakłada montaż fabrycznie nowych instalacji służących do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub biogazu, 

wyprodukowanych w ciągu ostatnich 48 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej.  

Parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji 

i sposobu obliczania ilości energii elektrycznej, ciepła, miejsce dokonywania pomiarów powinny być zgodne z rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki o którym mowa w Art.61 i 62 ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U z 2015r. 

poz. 478 z późn. zm.), zwanej dalej: Ustawa o OZE. 

O ile dotyczy - przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii do sieci zostanie dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z poźn. zm. ), zwanej „ustawą – Prawo energetyczne” oraz Ustawy 

o OZE. 

Instalacje spalające biomasę nie powinny przekraczać dopuszczalnych wielkości emisji określonych w dyrektywie 2010/75/UE z dnia 

24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) oraz 

w dyrektywie (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze  

średnich obiektów energetycznego spalania od  momentu oddania do użytkowania danej instalacji.   

Do produkcji energii odnawialnej z biomasy dopuszcza się stosowanie stałych lub ciekłych substancji pochodzenia roślinnego, lub 

zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu 

przetwarzającego ich produkty określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 i ziarna zbóż, które nie podlegają 

zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego 

lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, 
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w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej 

z termicznego przekształcania odpadów; do dofinansowania nie kwalifikują się instalacje  spalania węgla, ani do współspalania 

biomasy z węglem zarówno w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego 

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW lub mocy osiąganej cieplnej większej niż 150 MWt. 

Projekty wykorzystujące OZE w zakresie wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu art. 52a ust. 1 pkt 1 Ustawy - Prawo 

energetyczne wspierane są wyłącznie w ramach działania 1.6 POIiŚ. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 

(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

9. Wymogi związane 

z ochroną 

środowiska  

W ramach kryterium ocenie podlega  wpływ projektu na obszary Natura 2000 oraz szlaki migracyjne zwierząt. Kryterium ma 

zagwarantować, że realizowane będą przyjazne dla środowiska projekty, których realizacja nie wpływa negatywnie na obszary 

Natura 2000 i szlaki migracyjne zwierząt (za projekty, które nie wpływają negatywnie na obszary Natura 2000 i szlaki migracyjne 

zwierząt uważa się także, m.in., te projekty, które w swoim zakresie rzeczowym obejmują działania naprawcze, zalecone przez 

RDOŚ, a mające na celu likwidację negatywnego wpływu jw.). Należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie z RDOŚ. 

Źródła oparte o energię wody kwalifikują się do wsparcia, jeśli są usytuowane wyłącznie na  fizycznie istniejących budowlach 

piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń 

fauny wodnej. 

W odniesieniu do projektów wykorzystujących energię wody, współfinansowane będą mogły być tylko projekty wskazane 

w załącznikach do Master Planów dla obszarów dorzeczy Odry i Wisły, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu 

wód lub nie pogarszają stanu wód. Współfinansowanie projektów, wskazanych w załącznikach do Master Planów, jako mogące 

spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału jednolitych części wód, nie będzie dozwolone do 

czasu przedstawienia wystarczających dowodów na spełnienie warunków określonych w art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej 

w aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na Obszarach Dorzeczy. Wypełnienie warunku będzie uzależnione od 

potwierdzenia przez Komisję Europejską zgodności przygotowanych aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach 

z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Projekty biomasowe powinny być zgodne z właściwym dla miejsca realizacji projektu programem ochrony powietrza, o ile istnieje 

taki program, na terenie którego realizowany jest projekt. Za zgodność z ww. programem uznaje się wskazanie danego rodzaju 

projektów w ramach rozwiązań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.  

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 

(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
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10. Projekt 

realizowany w 

formule klastra 

energii 

Wnioskodawca przedstawił porozumienie cywilnoprawne w rozumieniu art. 1 ust. 2) lit g)  ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. 

o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, z którego wynika, że  jest koordynatorem lub 

członkiem klastra.   

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 

(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

11. Gwarantowany 

poziom 

produktywności  

Wnioskodawca przedstawił uwiarygodniony stopień planowanego wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej dla źródeł 

będących przedmiotem projektu i innych źródeł OZE już działających w ramach klastra przekraczający, w okresie trwałości projektu,  

3504 MWh/MW/rok. (dotyczy tylko projektów w zakresie produkcji energii elektrycznej, w tym kogeneracji).  

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 

(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

 

Kryteria merytoryczne I stopnia 

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM ZASADY OCENY KRYTERIUM 

W
A

G
A

 

M
A

X
. 

P
U

N
K

TA
C

JA
 

1. 
Gotowość do 
realizacji projektu 

Posiadanie niezbędnych do realizacji projektu 
pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz 
zapewnienie środków finansowych. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Liczba punktów przyznawana za osiągnięte kolejne etapy przygotowania projektu 
(przyznane punkty w ramach kryterium sumują się – max. 5 pkt): 

1 pkt – inwestor posiada ostateczną  decyzję środowiskową obejmująca całą 
inwestycję (jeśli dotyczy) 

1 pkt – inwestor posiada projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi 
prawem opiniami i uzgodnieniami (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane) dla 100% zakresu rzeczowego przedsięwzięcia 

1 pkt – inwestor uzyskał ostateczne pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy) lub inną  
decyzję administracyjną równoważną dla 100% zakresu rzeczowego 
przedsięwzięcia 

1 pkt – inwestor posiada dokumenty potwierdzające dysponowanie środkami na 
sfinansowanie nakładów inwestycyjnych (poza środkami POIŚ) 

1 pkt – inwestor posiada udokumentowane prawo do dysponowania 100%  

1 6 
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gruntami lub obiektami na cele inwestycji 

1 pkt – wnioskodawca posiada promesę koncesji lub koncesję na wytwarzanie 
energii w rozumieniu art. 12 Ustawy – Prawo Energetyczne 

Uwaga: Jeżeli danego projektu nie dotyczy którykolwiek z ww. etapów 
przygotowania inwestycji, projektowi przysługuje 1 pkt za gotowość w ramach 
tego etapu 

2. 

Nakład ze środków 
UE na jednostkową 
redukcję rocznej  
emisji CO2  

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków  UE, rozumiana jako 
sumaryczna wnioskowana wartość pomocy UE 
niezależnie od formy wsparcia, na redukcję 1 
tony CO2/rok. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

Punkty przyznawane będą za osiągnięcie danej wartości wskaźnika nakładów UE 
(PLN) (X) na roczną redukcję 1 tony CO2. Punkty przyznawane są w następujący 
sposób: 

• X ≤ 3000 - 3 pkt 

• X > 3000 – 1 pkt 

 

2 6 

3. 

Nakład ze środków 
UE na 1 MW mocy 
zainstalowanej 

Ocenie podlega wartość nakładów 
poniesionych ze środków UE rozumiana jako 
sumaryczna wnioskowana wartość pomocy UE, 
niezależnie od formy wsparcia, na 1 MW mocy 
zainstalowanej (elektrycznej i cieplnej). 

W przypadku instalacji kogeneracyjnych należy 
przyjąć łączną ilość wytworzonej energii 
elektrycznej i cieplnej. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Punkty przyznawane będą za osiągnięcie danej wartości wskaźnika nakładów UE 
(mln PLN) (X) na 1 MW planowanej mocy zainstalowanej. Punkty przyznawane są 
w następujący sposób: 

• X ≤ 7 – 3 pkt 

• 7 < X ≤ 13 - 2 pkt 

• X > 13 - 1 pkt 

2 6 

4. 

Nakład ze środków 
UE na 1 MWh energii 
wytworzonej w ciągu 

Ocenie podlega wartość nakładów 
poniesionych ze środków UE rozumiana jako 
sumaryczna wnioskowana wartość pomocy UE, 
niezależnie od formy wsparcia, na 1 MWh 

Punkty przyznawane będą za osiągnięcie danej wartości wskaźnika nakładów UE 
(PLN) (X) na 1 MWh planowanej ilości wytworzonej energii w ciągu roku. Punkty 
przyznawane są w następujący sposób: 

2 8 
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roku energii wyprodukowanej w ciągu roku 
(elektrycznej i cieplnej). 

W przypadku instalacji kogeneracyjnych należy 
przyjąć łączną ilość wytworzonej energii 
elektrycznej i cieplnej. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

• X ≤ 3700  – 4 pkt 

• 5000 > X > 3700 - 3 pkt 

• X > 5000 - 2 pkt 

5. 

Dodatkowe korzyści 
środowiskowe 
związane z realizacją 
projektu 

Punkty będą przyznawane dla projektów 
przyczyniających się do uzyskania dodatkowych 
korzyści środowiskowych w wyniku realizacji 
projektu. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Przyznane punkty w ramach kryterium sumują się: 

2 pkt – zagospodarowanie odpadów poprzez wykorzystanie do produkcji energii 
cieplnej lub elektrycznej biomasy (w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach 
energii) stanowiącej odpad z grupy 02 i 03 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (z później. zm.) w sprawie katalogu odpadów.  

2 pkt- poprawa jakości powietrza poprzez możliwość wykorzystania 
wyprodukowanej energii cieplnej na obszarach zurbanizowanych (dotyczy tylko 
projektów w zakresie produkcji ciepła i projektów w zakresie kogeneracji) 

2 pkt - ograniczenie zanieczyszczenia wód podziemnych związkami azotu poprzez 
zagospodarowanie odchodów zwierzęcych stanowiących minimum 50% łącznej 
mamy biomasy 
2 pkt – poprawa gospodarki wodnej poprzez podniesienie poziomu wód 
gruntowych na skutek wykorzystania istniejących urządzeń piętrzących oraz 
produkcję energii na potrzeby lokalnych odbiorców oraz wykorzystywaną do 
nawadniania 

1 8 

6. 

Sposób zarządzania 
klastrem  

 

Ocenie podlega adekwatność potencjału 
koordynatora klastra. Koordynator powinien 
posiadać kompetencje i uprawnienia, 
pozwalające zapewnić, że klaster  zostanie 
zrealizowany w sposób prawidłowy.   

Kryterium ocenia czy proponowany sposób 
zarządzania klastrem jest adekwatny do zakresu 
działania klastra  i zapewni jego sprawne i 
efektywne funkcjonowanie.  

Ocena dokonywana jest w skali od 0-4, przy czym liczba przyznanych punktów 
oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w stopniu:  

4 – doskonałym,  

2 – dobrym,  

0 – niskim.  

 

2 8 
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Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

7. 

Adekwatności 
projektu do potrzeb 
klastra   

Ocenie podlega czy: 

a) Wnioskodawca przedstawił pozostałe 

podmioty powołanego klastra w rozumieniu 

art. 2 pkt 15a Ustawy o OZE, ewentualnie 

istniejące instalacje odnawialnego źródła 

energii wraz ze sposobem ich finansowania 

inwestycyjnego i/lub operacyjnego ze środków 

publicznych (jeśli dotyczy), opis 

zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych w 

klastrze energii przez następnych 5 lat, wraz z 

ich zdolnościami wytwórczymi ciepła i/lub 

energii elektrycznej, szczególnie w zakresie 

odnawialnych źródeł energii,  

b) Wnioskodawca przedstawił opis potrzeb 

odbiorców energii  w zakresie ciepła i/lub 

energii elektrycznej (na obszarze działania 

klastra), w momencie złożenia wniosku, 

prognozowanego zapotrzebowania na energię 

elektryczną i/lub ciepło na obszarze klastra 

przez następnych 5 lat oraz ilość wytwarzanej 

energii elektrycznej i/lub ciepła w ramach 

projektu,  

c) Przedstawiono stopień zaspokojenia 

potrzeb odbiorców finalnych z uwzględnieniem 

profili wytwórczych oraz odbiorców w zakresie 

ciepła i/lub energii elektrycznej. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 

projektu w zakresie niniejszego kryterium na 

Ocena dokonywana jest w skali od 0-4, przy czym liczba przyznanych punktów 
oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w stopniu:  

4 – doskonałym,  

2 – dobrym,  

0 – niskim.  

 

2 8 
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etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 

(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

8. 

Stopień 
zaangażowania 
zasobów lokalnych  

Ocenie podlega w jakim stopniu Wnioskodawca 
planuje wykorzystywać zaangażowanie 
zasobów lokalnych (np. paliwo, surowce, 
substraty i zasoby ludzkie) przez instalację i/lub 
jej infrastruktury technicznej będącej 
przedmiotem wniosku, w okresie następnych 5 

lat od zakończenia realizacji projektu. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Ocena dokonywana jest w skali od 0-4, przy czym liczba przyznanych punktów 
oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w stopniu:  

4 – doskonałym,  

2 – dobrym,  

0 – niskim.  

 

2 8 

Horyzontalne kryteria merytoryczne I stopnia  

6. 

Zgodność projektu ze 
Strategią Unii 
Europejskiej dla 
regionu Morza 
Bałtyckiego (SUE 
RMB 

Sprawdzane jest, w jakim stopniu  projekt jest 
zgodny lub komplementarny z celami Strategii 

Unii Europejskiej dla regionu Morza 
Bałtyckiego. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 

etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

Ocena zgodnie z następującą punktacją: 

2 pkt - projekty, które mają status flagowych projektów w ramach SUE BSR; 

1 pkt - projekty przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, o których mowa w 
Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego dla 
jednego z obszarów priorytetowych: Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, 
Ship, Safe, Secure, Culture, Tourism, Health. 

1 2 

7. 

Ponadregionalność 
projektu  

Zakres projektu jest zgodny z przyjętą przez 
Radę Ministrów strategią ponadregionalną 
oraz jest to przedsięwzięcie o rzeczywistym 
potencjale ponadregionalnym, tj. cechujące 

się wartością dodaną wynikającą z 
koncentracji na zadaniach wykraczających 
poza obszar województwa, istotnych dla 

rozwoju na szerszym obszarze.  

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 

1 pkt – spełnienie co najmniej jednego z czterech  warunków będzie skutkowało 
przyznaniem 1 punktu przy ocenie projektu. Bez względu na to czy projekt spełnia 
jedno, czy więcej  z  przedmiotowych warunków, otrzyma zawsze tę samą liczbę 
punktów: 

 1. przedsięwzięcie wynika ze strategii ponadregionalnej (tj. strategii 

przyjętej przez Radę Ministrów: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 

Wschodniej do 2020, Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Strategia 

Polski Zachodniej 2020, Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z 

1 1 
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projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 

(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

perspektywą 2030)  

lub  

 2. projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z przynajmniej 

jednego innego województwa objętego strategią ponadregionalną. Partnerstwo 

rozumiane jest zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146)  

lub  

 3. projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego województwa, 

przy czym co najmniej jedno z województw objęte jest strategią ponadregionalną 

oraz jest zgodny z celami strategii ponadregionalnej  

lub  

4. projekt jest komplementarny z projektem wynikającym ze strategii 

ponadregionalnej 

Maksymalna liczba punktów  
 

61 
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PODDZIAŁANIE 1.1.2.  Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek 
wytwarzania energii z OZE 

Tryb wyboru: pozakonkursowy 

Projekty oceniane są kryteriami: 
Horyzontalne kryteria formalne 
Dodatkowe kryteria formalne 
Kryteria merytoryczne I stopnia (w tym właściwe kryteria horyzontalne) 
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia  

Dodatkowe kryteria formalne  

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 

8. Projekt zawarty na Liście Projektów Strategicznych. Projekt został umieszczony w wykazie inwestycji umieszczonych w aktualnej wersji 

dokumentu Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach 

Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (stanowiącą project pipeline dla sektora 

energetyki). 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na 

etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

9. Sieci dla odnawialnych źródeł energii W ramach poddziałania 1.1.2 zakres projektu musi być uzasadniony zwiększeniem 

zdolności przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zapisy warunków przyłączenia wydanych 

przez danego operatora sieci elektroenergetycznej oraz w oparciu o zapisy wydanych 

odmów wydania warunków przyłączenia przez danego operatora sieci 

elektroenergetycznej oraz uzasadnienie wnioskodawcy w ramach studium wykonalności, 

które będzie dotyczyć sposobu identyfikacji niezbędnego zakresu projektu.  

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na 

etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
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Kryteria merytoryczne I stopnia  

 

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM ZASADY OCENY KRYTERIUM 

W
A

G
A

 

M
A

X
. 

P
U

N
K

TA
C

JA
 

1. Gotowość do realizacji 
projektu. 

Posiadanie niezbędnych do realizacji 
projektu pozwoleń i decyzji 
administracyjnych. 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Liczba punktów przyznawana za osiągnięte kolejne etapy przygotowania projektu 
(przyznane punkty w ramach kryterium sumują się – max. 8 pkt): 

1 pkt – projekt posiada pozytywną i ważną decyzję KE w zakresie pomocy 
publicznej; 

1 pkt – uzyskana ostateczna decyzja środowiskowa obejmująca całą inwestycję; 

1 pkt – projekt uzyskał decyzję o lokalizacji celu publicznego dla 100% zakresu 
rzeczowego przedsięwzięcia;  

1 pkt – projekt posiada projekt budowlany (może być niezatwierdzony) dla 100% 
zakresu rzeczowego przedsięwzięcia; 

1 pkt – inwestor posiada prawo do dysponowania co najmniej 50% powierzchni 
gruntów pod inwestycję; 

1 pkt – inwestor posiada prawo do dysponowania 100% pow. gruntów pod 
inwestycję; 

1 pkt – projekt uzyskał pozwolenie na budowę na zakres odpowiadający co 
najmniej 10% wartości całkowitej projektu; 

1 pkt – projekt jest objęty ustawą o przygotowaniu i realizacji strategicznych 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych9. 

Uwaga: Jeżeli danego projektu nie dotyczy jakiś z ww. etapów przygotowania 
inwestycji bądź Wnioskodawca zrealizował dany etap, projektowi przysługuje 1 pkt 
za gotowość w ramach tego etapu. 

 

Jeżeli inwestycja realizowana jest w trybie kompleksowym („zaprojektuj i 

wybuduj” lub „pod klucz”) projektowi przysługuje 1 pkt, jeżeli do 31.12.2017 r. 
planowane są do zawarcia umowy z Wykonawcami na realizację inwestycji. 

 

2 16 

 
9 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. 
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2. Nakład środków UE na 
1 km linii 
elektroenergetycznej 
służącej przyłączaniu 
nowych OZE. 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na 1 km 
zmodernizowanej lub wybudowanej 
linii  elektroenergetycznej służącej 
przyłączaniu OZE 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika nakładów UE (tys. PLN) na 1 km sieci (X) w 
ramach poszczególnych przedziałów zostanie przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 817; 

4 pkt – 817 < X ≤ 1090; 

3 pkt – 1090 < X ≤1362; 

2 pkt – 1362 < X ≤ 1634; 

1 pkt – X > 1634. 

Projekty, których elementem jest budowa stacji elektroenergetycznych otrzymują 
3 pkt, chyba, że w przypadku oceny projektu jako projektu liniowego, projekt 
uzyskałby wyższą liczbę punktów. W takim przypadku projekt otrzymuje liczbę 
punktów odpowiadających danemu przedziałowi. 

 

6 30 

3. Efektywność kosztowa 
projektu służącego 
przyłączaniu OZE do 
sieci 
elektroenergetycznej 

Nakład środków UE na utworzoną 
zdolność przyłączania nowych mocy 
OZE (MW) 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika (liczonego jako iloraz wysokości dotacji UE dla 
projektu  (tys. PLN) na utworzoną zdolność przyłączenia 1 MW nowej mocy OZE) w 
ramach poszczególnych przedziałów zostanie przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 200; 

4 pkt – 200 < X ≤ 500; 

3 pkt – 500 < X ≤ 1000; 

2 pkt – 1000 < X ≤ 2000; 

1 pkt – X > 2000. 

4 20 

4. Efektywność kosztowa 
projektu służącego 
wspieraniu przejścia na 
gospodarkę 
niskoemisyjną  

Nakład środków UE na wielkość 
rocznej redukcji emisji CO2 (tony), 
związana z przyłączaniem OZE do sieci 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika (liczonego jako iloraz wysokości dotacji UE dla 
projektu  (PLN) na roczną potencjalną redukcję emisji 1 tony CO2, związana z 
przyłączaniem OZE do sieci) w ramach poszczególnych przedziałów zostanie 
przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 25; 

4 pkt – 25 < X ≤ 50; 

3 pkt – 50 < X ≤ 100; 

2 pkt – 100 < X ≤ 150; 

1 pkt – X > 150. 

 

4 20 
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5.1. Liczba inteligentnych 
funkcjonalności w 
ramach sieci 
dystrybucyjnej 

Liczba inteligentnych funkcjonalności 
spośród wymienionych w POIiŚ. 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Punktowane są wszystkie funkcjonalności inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych:  

Funkcjonalności inteligentnej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej:  

− Funkcja monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją  

− Funkcja automatycznej identyfikacja błędów (wraz z systemem naprawczym)  

− Funkcja dynamicznej rekonfiguracji sieci dla zoptymalizowania funkcjonowania 

sieci  

− Funkcja kontroli przepływu mocy czynnej i biernej (m.in. sterowanie źródłami 

rozproszonymi i kompensatorami mocy biernej)  

− Funkcja planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych z uwzględnieniem źródeł 

generacji rozproszonych  

− Funkcja bieżącego monitoringu i oceny stanu urządzeń  

− Funkcja automatycznej kontroli poziomu napięcia i poziomu mocy biernej na 

magistrali  

− Funkcja adaptacyjnej ochrony rozproszonych źródeł energii przed pracą 

wyspową  

− Funkcja automatycznej dostawy usług systemowych (m.in. kontrola napięcia, 

częstotliwości i regulacji mocy biernej)  

− Funkcja optymalizacji rozdziału mocy (lokalna lub zdalna)  

− Funkcja agregacji zarządzania pracą źródłami rozproszonymi  

− Funkcja automatycznego (tymczasowego) przechodzenia na system wyspowy 

rozproszonych źródeł energii  

− Funkcja ładowania pojazdów elektrycznych  

− Funkcja pomiaru obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją  

− Funkcja zarządzania energią przez odbiorcę 

Za osiągnięcie inteligentnych funkcjonalności przysługują następujące punkty: 

3 pkt – 6 < X; 

2 pkt – 3 < X ≤ 6; 

1 pkt – 1 ≤ X ≤ 3 

5 15 
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W przypadku, w którym realizacja projektu w żadnym stopniu nie wiąże się z 
wdrożeniem inteligentnych funkcjonalności, projekt otrzymuje 0 pkt. 

 

5.2 Liczba inteligentnych 
funkcjonalności w 
ranach sieci 
przesyłowej 

Liczba inteligentnych funkcjonalności 
spośród wymienionych w POIiŚ. 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Punktowane są wszystkie funkcjonalności inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych: 

Funkcjonalności inteligentnej przesyłowej sieci elektroenergetycznej:  

− Funkcja dynamicznej oceny obciążalności linii, 

− Funkcja zaawansowanej kontroli przepływu mocy czynnej i biernej, 

− Funkcja zaawansowanego monitoringu wraz z wizualizacją stanu sieci, 

− Funkcja automatycznego (tymczasowego) przechodzenia na system wyspowy 

rozproszonych źródeł energii, 

− Funkcja ładowania pojazdów elektrycznych, 

− Funkcja pomiaru obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, 

− Funkcja zarządzania energią przez odbiorcę. 

Za każdą inteligentną funkcjonalność, jaka jest realizowana przez projekt 
przysługuje 1 pkt (przyznane punkty w ramach kryterium sumują się - max. 3 pkt). 

 

1 3 

6. Zgodność projektu ze 
Strategią Unii 
Europejskiej dla 
regionu Morza 
Bałtyckiego (SUE RMB)  

Sprawdzane jest, w jakim stopniu 
projekt jest zgodny lub 
komplementarny z celami Strategii 
Unii Europejskiej dla regionu Morza 
Bałtyckiego  

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Ocena zgodnie z następującą punktacją: 

2 pkt - projekty, które mają status flagowych projektów w ramach SUE RMB; 

1 pkt - projekty przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, o których mowa w 
Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego dla 
jednego z obszarów priorytetowych: Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, 
Ship, Safe, Secure, Culture, Tourism, Health. 

 

1 2 

Maksymalna liczba punktów dla projektów sieci dystrybucyjnej 103 

Maksymalna liczba punktów dla projektów sieci przesyłowej 91 
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Wymagane minimum, aby projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczna I stopnia: 50 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. 
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DZIAŁANIE 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w 
przedsiębiorstwach 

Tryb wyboru: konkursowy 

Projekty oceniane są kryteriami: 
Horyzontalne kryteria formalne 
Dodatkowe kryteria formalne 
Kryteria merytoryczne I stopnia (w tym właściwe kryteria horyzontalne) 
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia  

Dodatkowe kryteria formalne 

Nr NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 
8. Obowiązkowy audyt energetyczny ex-ante10 oraz 

zgodność wnioskowanego przedsięwzięcia z tym 
audytem 

Przedłożony obowiązkowy audyt ex-ante, określający zakres inwestycji. Zgodność 
wnioskowanego przedsięwzięcia z treścią audytu, wynikającego z wytycznych dotyczących 
przygotowania audytu energetycznego. Dokument ten stanowi załącznik do regulaminu 
konkursu. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

9. Obowiązkowy audyt ex-post11 Złożenie deklaracji o przeprowadzeniu audytu energetycznego ex-post. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

10. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków 
o co najmniej  25% (dotyczy projektów 
zawierających komponent w postaci modernizacji 
energetycznej budynków w przedsiębiorstwach) 

Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że projekt przyczyni się do zwiększenia 
efektywności energetycznej budynku o min. 25% (w przeliczeniu na energię końcową). 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

11. Inwestycja nie służy wyłącznie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w ramach działań wyszczególnionych 
w załączniku I do Dyrektywy 2003/87/WE12 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania 1.2 nie mogą służyć wyłącznie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w ramach działań wymienionych w za-łączniku I do Dyrektywy 
2003/87/WE, a jeżeli nie spełniają tego kryterium, to nie kwalifikują się do dofinansowania. 
Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać spełnienie tego kryterium w obowiązkowym audycie 

 

 
10 opracowany zgodnie z wytycznymi do tworzenia audytów, określonymi w dokumentacji konkursowej 
11 opracowany zgodnie z wytycznymi do tworzenia audytów, określonymi w dokumentacji konkursowej 
12 Inwestycje służące redukcji emisji gazów cieplarnianych, w ramach działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE (Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie), nie kwalifikują się do wsparcia ze środków Priorytetu 
Inwestycyjnego (PI) 4.ii. To wykluczenie nie dotyczy możliwości wsparcia w ramach PI 4.ii. t.j. działania 1.2. POIiŚ 2014-2020 działań, które nie są wskazane w załączniku I do dyrektywy 
2003/87/WE, nawet jeśli są realizowane przez te same podmioty i dotyczą inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (w tym OZE) w kogeneracji oraz w sieciach ciepłowniczych, 
inteligentnej dystrybucji, magazynowaniu i przesyle energii, a także redukcji zanieczyszczenia powietrza, nawet jeśli jednym z pośrednich skutków takich inwestycji jest redukcja emisji gazów 
cieplarnianych lub są wpisane w krajowy plan wymieniony w dyrektywie 2003/87/WE (tzw. Krajowy Plan Inwestycyjny).  
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energetycznym. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

12. Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi emisji 
zanieczyszczeń  

Dotyczy wyłącznie projektów, które jako element inwestycji zawierają wymianę źródła ciepła .  
Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w systemy grzewcze oparte o odnawialne źródła 
energii, w tym kotły13 spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe14, ale jedynie w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie 
efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Wsparcie kotłów 
zużywających węgiel stanowi wydatek niekwalifikowany. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

Kryteria merytoryczne I stopnia  

Nr NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM ZASADY OCENY KRYTERIUM 

W
A

G
A

 

M
A

X
. 

P
U

N
K

T
A

C
JA

 

1. Gotowość do realizacji projektu Posiadanie dokumentacji technicznej 
niezbędnej do realizacji zakresu 
rzeczowego projektu. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Przyznawana liczba punktów: 
2 pkt – Projekt posiada pełną dokumentację techniczną 
niezbędną do realizacji całego zakresu rzeczowego (dla 100% 
kosztów całkowitych) 
1 pkt – Projekt posiada dokumentację techniczną niezbędną do 
realizacji zakresu rzeczowego odpowiadającego minimum 60% 
kosztów całkowitych  

1 2 

2. Nakład ze środków UE na 
jednostkową oszczędność energii. 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na 
jednostkową oszczędność energii 
końcowej (GJ/rok). 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 

Punkty przyznawane poprzez zestawienie danych pochodzących 

ze wszystkich złożonych projektów na etapie ich identyfikacji, 

uszeregowaniu ich od najniższej do najwyższej wartości 

wskaźnika, a następnie wyznaczenie kwintyli i podział grupy 

projektów na 5 przedziałów. Projekty, dla których nie podano 

2 10 

 
13 Wymiana źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany 
spalanego paliwa). Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania 
powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które 
zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią.  
14 Kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. 
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na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

wartości wskaźnika, nie biorą udziału w ustalaniu przedziałów. 

Projekt uszeregowany na miejscu n w ramach puli N projektów, 

dla których podano wartość niniejszego wskaźnika, otrzymuje 

liczbę punktów w zależności od spełnienia jednego z 

następujących warunków: 

5 pkt –I przedział, 1≤n≤N/5 

4 pkt – II przedział, N/5<n≤2*N/5 

3 pkt – III przedział, 2*N/5<n≤3*N/5 

2 pkt – IV przedział, 3*N/5<n≤4*N/5 

1 pkt – V przedział, 4*N/5<n≤N 

3. Nakład ze środków UE na 
jednostkową redukcję emisji CO2 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na redukcję 1 
tony CO2. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie danych 
pochodzących ze wszystkich złożonych projektów w skali w 
danym konkursie, a następnie podzielenie skali na 5 kwintyli w 
danym Priorytecie Inwestycyjnym. 
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z kwintyla 
zawierającego najniższe wartości danych. 
5 pkt – 1 kwintyl: > 0 ≤ 2 kwintyl 
3 pkt – 2 kwintyl: > 1 kwintyl ≤ 3 kwintyl  
2 pkt – 3 kwintyl: > 2 kwintyl ≤ 4 kwintyl 
1 pkt – 4 kwintyl: > 3 kwintyl ≤ 5 kwintyl 
0 pkt – 5 kwintyl: > 4 kwintyl 

2 10 

4. Zwiększenie efektywności  
energetycznej budynków 
biurowych, magazynowych, 
produkcyjnych i gospodarczych. 

Wartość wynikająca z dokumentacji 
technicznej (audyt energetyczny). 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Punkty zostaną przyznane za zwiększenie efektywności 
energetycznej(w przeliczeniu na energię końcową): 
5 pkt – powyżej 60% 
2 pkt – powyżej 40%, ale mniej niż  60% 
1 pkt – powyżej 25%, ale mniej niż  40%. 

1 5 

5. Wymiana lokalnego  źródła energii 
na odnawialne źródło energii 

Projekt  wykorzystuje odnawialne źródło 
energii o ile to wynika z audytu 
energetycznego 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

7 pkt – Punkty zostaną przyznane za zastąpienie lokalnego  
źródła energii odnawialnym źródłem energii 

1 7 
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wdrożeniowej). 

6. Technologia jest innowacyjna  Posiadanie przez wnioskodawcę:  

− prawa z patentu na wynalazek;   

− prawa ochronnego na wzór 

użytkowy.  

Istnieje możliwość 

poprawy/uzupełnienia projektu w 

zakresie niniejszego kryterium na 

etapie oceny spełnienia kryteriów 

wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 

ustawy wdrożeniowej). 

1 pkt – Wnioskodawca posiada wyłączne prawo z patentu na 
wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy 
stanowiących zasadniczy element innowacyjnego produktu 
i/lub technologii użytej w projekcie. Jednocześnie technologia 
jest na poziomie co najmniej najlepszych dostępnych technik 
BAT (spełnia wymagania określone we właściwym dokumencie 
BREF/konkluzjach BAT 

1 1 

7 W wyniku realizacji przedsięwzięcia 
utworzone zostaną nowe miejsca 
pracy 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia 
utworzone zostaną nowe miejsca pracy. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

1 pkt – Jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie 
utworzone co najmniej 1 nowe miejsce pracy 

1 1 

8 Wykorzystanie ciepła odpadowego W ramach realizacji przedsięwzięcia 
wykorzystane zostanie ciepło odpadowe z 
procesów technologicznych. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

6 pkt – Jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia wykorzystane 
zostanie ciepło odpadowe 

1 6 

9 Zastosowanie technologii 
zapewniającej znaczną redukcję 
emisji zanieczyszczeń powietrza  

Punkt przyznawany za szczególne 
wymagania technologiczne 
przyczyniające się do znacznej redukcji15 
emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym, o 
ile to technicznie możliwe oraz 
ekonomicznie zasadne, instalację pieców 
na biomasę lub zastosowanie 

1 pkt – Projekt przewiduje zastosowanie technologii 
przyczyniającej się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń 
powietrza  

1 1 

 
15 Jako znaczna redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza rozumie się zmniejszenie emisji minimalnie o 5% skumulowanego wolumenu dotychczasowych emisji w zakresie CO2, NOx, SO2 lub 
wpływ na zmniejszenie innych zanieczyszczeń  takich jak m.in. pyły (PM 10 PM 2,5), LZO i inne. 
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nowoczesnych rozwiązań jak np. ściany 
akumulujące ciepło) . 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

10 Maksymalizacja oszczędności 
energii w wyniku realizacji projektu  

Realizacja projektu przyczyni się do 
znaczącego ograniczenia zużycia energii 
finalnej. Zmniejszenie zużycia energii 
może m.in. wynikać z modernizacji linii 
produkcyjnych, zmian technologicznych 
lub głębokiej kompleksowej 
termomodernizacji budynków. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

4 pkt – Zmniejszenie zużycia energii finalnej w 
przedsiębiorstwie w odniesieniu do zakresu projektu o więcej 
niż 15 %  
2 pkt – Zmniejszenie zużycia energii finalnej w 
przedsiębiorstwie w odniesieniu do zakresu projektu o więcej 
niż 7 % (ale nie więcej niż 15%) 

1 4 

11 Ponadregionalność projektu Zakres projektu jest zgodny z przyjętą 
przez Radę Ministrów strategią 
ponadregionalną oraz jest to 
przedsięwzięcie o rzeczywistym 
potencjale ponadregionalnym, tj. 
cechujące się wartością dodaną 
wynikającą z koncentracji na zadaniach 
wykraczających poza obszar 
województwa, istotnych dla rozwoju na 
szerszym obszarze.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

1 pkt – spełnienie co najmniej jednego z czterech  warunków 
będzie skutkowało przyznaniem 1 punktu przy ocenie projektu. 
Bez względu na to czy projekt spełnia jedno, czy więcej  z  
przedmiotowych warunków, otrzyma zawsze tę samą liczbę 
punktów: 

1. przedsięwzięcie wynika ze strategii ponadregionalnej (tj. 

strategii przyjętej przez Radę Ministrów: Strategia rozwoju 

społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, 

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 

Strategia Polski Zachodniej 2020, Strategia Rozwoju Polski 

Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030)   

lub  

2. projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z 

przynajmniej jednego innego województwa objętego 

strategią ponadregionalną.  Partnerstwo rozumiane jest 

zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności 

1 1 
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finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 

U. 2014 poz. 1146)  

lub 

3. Projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego 

województwa, przy czym co najmniej jedno z województw 

objęte jest strategią ponadregionalną oraz jest zgodny z 

celami strategii ponadregionalnej, 

lub 

4. Projekt jest komplementarny z projektem wynikającym ze 

strategii ponadregionalnej 

12 Zgodność projektu ze Strategią Unii 
Europejskiej dla regionu Morza 
Bałtyckiego (SUE RMB) 

Sprawdzane jest, w jakim stopniu  projekt 
jest zgodny lub komplementarny z celami 
Strategii Unii Europejskiej dla regionu 
Morza Bałtyckiego . 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Ocena zgodnie z następującą punktacją: 

2 pkt - projekty, które mają status flagowych projektów w 
ramach SUE RMB  

1 pkt - projekty przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, o 
których mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii UE 
dla Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego z obszarów 
priorytetowych: Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, 
Ship, Safe, Secure, Culture, Tourism, Health. 

1 2 

Maksymalna liczba punktów 50 

Wymagane minimum, aby projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczna I stopnia: 30 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. 
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DZIAŁANIE 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

PODDZIAŁANIE 1.3.1.  Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych 

Tryb wyboru: konkursowy / pozakonkursowy 

Projekty oceniane są kryteriami: 
Horyzontalne kryteria formalne 
Dodatkowe kryteria formalne 
Kryteria merytoryczne I stopnia (w tym właściwe kryteria horyzontalne) 
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia  

Dodatkowe kryteria formalne  

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 

8. Zwiększenie efektywności energetycznej powyżej 25% w 
stosunku do stanu istniejącego.  

Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że projekt przyczyni się  
do zwiększenia efektywności energetycznej termomodernizowanych budynków  
o min. 25%. 

Powyższa wartość wynika z dokumentacji technicznej (audyt energetyczny), z której 
wynikają również optymalne rozwiązania pod względem ekonomiczno-technicznym. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

 

9. Obowiązkowy audyt energetyczny ex-ante i ex-post Warunkiem inwestycji jest konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego 
określającego zakres inwestycji (ex-ante) oraz złożenie deklaracji o przeprowadzeniu 
audytu energetycznego ex-post (ex-post). 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

 

Kryteria merytoryczne I stopnia  

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM ZASADY OCENY KRYTERIUM 
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A
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1. Gotowość do realizacji 
projektu. 

Posiadanie projektu technicznego 
wynikającego z zaleceń wskazanych w 
przeprowadzonym audycie energetycznym 
oraz zapewnienie środków finansowych. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Liczba punktów przyznawana za osiągnięte kolejne etapy 
przygotowania projektu: 

1 pkt - projekt posiada projekt techniczny dla 100% zakresu 
rzeczowego przedsięwzięcia 

1 pkt - Inwestor posiada zapewnione środki na sfinansowanie 
inwestycji 

2 4 

2. Nakład ze środków UE na 
jednostkową oszczędność 
energii. 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na jednostkową 
oszczędność energii końcowej (GJ/rok) . 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego jako iloraz wysokości 

dotacji UE dla projektu  (PLN) na roczną oszczędność energii 

końcowej (GJ/rok)), w ramach poszczególnych przedziałów zostanie 

przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 700; 

4 pkt – 700 < X ≤ 1000; 

3 pkt – 1000 < X ≤ 1300; 

2 pkt – 1300 < X ≤ 2000; 

1 pkt – X > 2000. 

2 10 

3. Nakład ze środków UE na 
jednostkową redukcję emisji 
CO2 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na redukcję 1 tony 
CO2. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego jako iloraz wysokości 

dotacji UE dla projektu  (PLN) na roczną potencjalną redukcję 

emisję 1 tony  CO2, w ramach poszczególnych przedziałów zostanie 

przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 6500; 

4 pkt – 6500 < X ≤ 10000; 

3 pkt – 10000 < X ≤ 15000; 

2 pkt – 15000 < X ≤ 20000; 

1 pkt – X > 20000. 

2 10 

4. Zwiększenie efektywności 
energetycznej powyżej 60% 

Wartość wynikająca z dokumentacji 
technicznej (audyt energetyczny). 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 

Punkty zostaną przyznane za zwiększenie efektywności 
energetycznej powyżej 60%: 

5 pkt – powyżej 60% 

1 5 
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etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

5. Koordynacja projektu z 
planami rozwoju sieci 
ciepłowniczej dla danego 
obszaru 

Deklaracja beneficjenta o zgodności projektu z 
planem rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego 
obszaru. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

1 pkt – Punkt zostanie przyznany za deklarację o zgodności projektu 
z planami rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru 

1 1 

6. Projekt jest zgodny z lokalnym 
programem rewitalizacji 

Projekt stanowi element spójnej koncepcji 
inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej 
rewitalizacji obszaru wyznaczonego w 
lokalnym programie rewitalizacji zgodnie z 
wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych lub 
projekt znajduje się w obszarze rewitalizacji 
wyznaczonym w uchwale Rady Miasta, 
zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

1 pkt – w dokumentacji wykazano, że projekt stanowi element 
spójnej koncepcji inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej 
rewitalizacji obszaru wyznaczonego w lokalnym programie 
rewitalizacji lub projekt znajduje się w obszarze rewitalizacji 
wyznaczonym w uchwale Rady Miasta, zgodnie z art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

1 1 

7. Ponadregionalność projektu  Zakres projektu jest zgodny z przyjętą przez 
Radę Ministrów strategią ponadregionalną 
oraz jest to przedsięwzięcie o rzeczywistym 
potencjale ponadregionalnym, tj. cechujące 
się wartością dodaną wynikającą z 
koncentracji na zadaniach wykraczających 
poza obszar województwa, istotnych dla 
rozwoju na szerszym obszarze.  

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

1 pkt – spełnienie co najmniej jednego z czterech  warunków będzie 
skutkowało przyznaniem 1 punktu przy ocenie projektu. Bez 
względu na to czy projekt spełnia jedno, czy więcej z 
przedmiotowych warunków, otrzyma zawsze tę samą liczbę 
punktów: 

1.  przedsięwzięcie wynika ze strategii ponadregionalnej (tj. 
strategii przyjętej przez Radę Ministrów: Strategia rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, Strategia 
Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Strategia Polski 
Zachodniej 2020, Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 
2020 z perspektywą 2030)   

lub  

1 1 
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2. projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z 
przynajmniej jednego innego województwa objętego strategią 
ponadregionalną.  Partnerstwo rozumiane jest zgodnie z art. 33 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146);  

lub 

3. projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego 
województwa, przy czym co najmniej jedno z województw 
objęte jest strategią ponadregionalną oraz jest zgodny z celami 
strategii ponadregionalnej, 

lub 

4. projekt jest komplementarny z projektem wynikającym ze 
strategii ponadregionalnej 

8. Zgodność projektu ze 
Strategią Unii Europejskiej dla 
regionu Morza Bałtyckiego 
(SUE RMB)   

Sprawdzane jest, w jakim stopniu  projekt jest 
zgodny lub komplementarny z celami Strategii 
Unii Europejskiej dla regionu Morza 
Bałtyckiego . 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Ocena zgodnie z następującą punktacją: 

2 pkt - projekty, które mają status flagowych projektów w ramach 
SUE BSR; 

1 pkt - projekty przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, o 
których mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla 
Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego z obszarów priorytetowych: 
Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, Secure, 
Culture, Tourism, Health. 

1 2 

Maksymalna liczba punktów 34 

PODDZIAŁANIE 1.3.2.  Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym 

Tryb wyboru: konkursowy 

Projekty oceniane są kryteriami: 
Horyzontalne kryteria formalne 
Dodatkowe kryteria formalne 
Kryteria merytoryczne I stopnia (w tym właściwe kryteria horyzontalne) 
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia  
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Dodatkowe kryteria formalne  

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 

8. Obowiązkowy audyt energetyczny ex-ante16 oraz 
zgodność wnioskowanego przedsięwzięcia z tym 
audytem 

Przedłożony obowiązkowy audyt ex-ante, określający zakres inwestycji. Zgodność 
wnioskowanego przedsięwzięcia z treścią audytu, wynikającego z wytycznych dotyczących 
przygotowania audytu energetycznego. Dokument ten stanowi załącznik do regulaminu 
konkursu. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

9. Obowiązkowy audyt ex-post17 Złożenie deklaracji o przeprowadzeniu audytu energetycznego ex-post. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

10. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków o 
co najmniej 25% 

Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że projekt przyczyni się do zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków objętych projektem o min. 25% (w przeliczeniu na energię 
końcową). 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

11. Zgodność zakresu projektu z tzw. planem gospodarki 
niskoemisyjnej  

Zakres projektu wynika z planu gospodarki niskoemisyjnej lub dokumentu równoważnego (np. 
Sustainable Energy Action Plan (SEAP).  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

12. Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi emisji 
zanieczyszczeń  

Dotyczy wyłącznie projektów, które jako element inwestycji zawierają wymianę źródła ciepła.  
Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły18 spalające biomasę lub ewentualnie 

paliwa gazowe19, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie 

znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. 

Wsparcie kotłów zużywających węgiel stanowi wydatek niekwalifikowany. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 

oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

 
16 opracowany zgodnie z wytycznymi do tworzenia audytów, określonymi w dokumentacji konkursowej 
17 opracowany zgodnie z wytycznymi do tworzenia audytów, określonymi w dokumentacji konkursowej 
18 Wymiana źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany 
spalanego paliwa). Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania 
powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które 
zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią.  
19 Kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. 



OŚ I Zmniejszenie emisyjności gospodarki wersja obowiązująca od 17 marca 2020 r. 

55 

Kryteria merytoryczne I stopnia  

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM ZASADY OCENY KRYTERIUM 

W
A

G
A

 

M
A

X
. 

P
U

N
K

TA
C

JA
 

1. Gotowość do realizacji 
projektu 

Posiadanie dokumentacji technicznej 
niezbędnej do realizacji zakresu rzeczowego 
projektu. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Przyznawana liczba punktów: 
2 pkt – Projekt posiada pełną dokumentację techniczną niezbędną 
do realizacji całego zakresu rzeczowego (dla 100% kosztów 
całkowitych) 
1 pkt – Projekt posiada dokumentację techniczną niezbędną do 
realizacji zakresu rzeczowego odpowiadającego minimum 60% 
kosztów całkowitych 

1 2 

2. Nakład ze środków UE na 
jednostkową oszczędność 
energii. 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na 
jednostkową oszczędność energii 
końcowej (GJ/rok). 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego jako iloraz wysokości 

dotacji UE dla projektu  (PLN) na roczną oszczędność energii 

końcowej (GJ/rok)), w ramach poszczególnych przedziałów zostanie 

przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 650; 

4 pkt – 650 < X ≤ 850; 

3 pkt – 850 < X ≤ 1050; 

2 pkt – 1050 < X ≤ 1200; 

1 pkt – X > 1200 

3 15 

3. Podwyższenie standardu 
energetycznego budynku, 
wyrażona wskaźnikiem EPh + w 

Poziom zapotrzebowania na nieodnawialną 
energię pierwotną w stanie docelowym 
oszczędności energii pierwotnej na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania 
ciepłej wody użytkowej określony w audycie 
energetycznym. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Liczba punktów przyznawana za osiągnięcie wskaźnika EPh + w w 
wysokości: 
5 pkt  – jeżeli EPh + w ≤ 65 kWh/(m2 × rok) 
3 pkt – jeżeli  65 kWh/(m2 × rok) < EPh + w ≤ 85 kWh/(m2 × rok) 
2 pkt – jeżeli 85 kWh/(m2 × rok) < EPh + w ≤ 105 kWh/(m2 × rok) 
0 pkt - jeżeli EPh + w > 105 kWh/(m2 × rok)  
 

2 10 

4. Zwiększenie efektywności  
energetycznej budynków 

Wartość wynikająca z dokumentacji 
technicznej (audyt energetyczny). 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 

Punkty zostaną przyznane za zwiększenie efektywności 
energetycznej (w przeliczeniu na energię końcową): 
5 pkt – 60% i więcej 

2 10 
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projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

2 pkt – 40% i więcej, ale mniej niż 60% 
1 pkt – powyżej 25%, ale mniej niż 40% 

5. Zmniejszenie emisji CO2 Wartość wynikająca z dokumentacji 
technicznej (audyt energetyczny). 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Punkty zostaną przyznane za zmniejszenie emisji CO2: 
3 pkt – 60% i więcej 
2 pkt – 40% i więcej, ale mniej niż 60% 
1 pkt – poniżej 40% 

1 3 

6. Wskaźnik wykorzystania 
energii z OZE i/lub z instalacji 
mikrokogeneracji i/lub 
mikrotrigeneracji na potrzeby 
własne 

Stosunek energii wytworzonej  przez jednostki 
wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej 
ze źródeł OZE i/lub instalacji mikrokogeneracji 
i/lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, do 
zapotrzebowania na energię końcową. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Wartość wskaźnika w % 
4 pkt – >15  
3 pkt –  (10-15> 
2 pkt – (5-10> 
1 pkt –  (0-5> 
0 pkt – 0 

1 4 

7. Dodatkowa oszczędność 
energii pierwotnej osiągnięta 
dzięki wymianie oświetlenia 
wynikającej z audytu na 
energooszczędne (w częściach 
wspólnych budynków) 

Punkty przyznawane za obniżenie wskaźnika Δ 
EPL  obliczonego zgodnie z aktualnym 
rozporządzeniem dotyczącym charakterystyki 
energetycznej budynków. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

2 pkt – jeżeli dzięki dodatkowym pracom wskaźnik Δ EPL  zostanie 
dodatkowo obniżony o minimum 5 kWh/(m2 × rok) 
1 pkt – jeżeli dzięki dodatkowym pracom wskaźnik Δ EPL  zostanie 
dodatkowo obniżony o minimum 2 kWh/(m2 × rok) ale mniej niż 5 
kWh/(m2 × rok) 

1 2 

8. Dodatkowe prace wynikające 
z audytu podnoszące standard 
techniczny budynku 

Punkty przyznawane za dodatkowe prace 
związane z podwyższeniem standardu 
budynku. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

1 pkt – jeżeli projekt przewiduje zastosowanie systemów 

zarządzania energią w budynku  

1 pkt –  jeżeli projekt przewiduje  tworzenie „zielonych dachów” lub 
„żyjących zielonych ścian” 

1 2 

9. Szczególne wymagania dla 
budynku wpisanego do 
rejestru zabytków lub 
podlegającego ochronie 
konserwatorskiej 

Punkt przyznawany za szczególne wymagania 
w stosunku do budynku wpisanego do 
rejestru zabytków lub podlegającego ochronie 
konserwatorskiej. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 

1 pkt – co najmniej jeden budynek objęty projektem wpisany jest 
do rejestru zabytków lub podlega ochronie konserwatorskiej  

1 1 
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etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

10. Zastosowanie technologii 
zapewniającej znaczną 
redukcję emisji zanieczyszczeń 
powietrza  

Punkt przyznawany za szczególne wymagania 
technologiczne przyczyniające się do znacznej 
redukcji20 emisji zanieczyszczeń powietrza (w 
tym, o ile to technicznie możliwe oraz 
ekonomicznie zasadne, instalację pieców na 
biomasę lub zastosowanie nowoczesnych 
rozwiązań jak np. ściany akumulujące ciepło) . 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

1 pkt – jeżeli projekt przewiduje zastosowanie technologii 
przyczyniającej się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń 
powietrza  

1 1 

11. Ponadregionalność projektu  Zakres projektu jest zgodny z przyjętą przez 
Radę Ministrów strategią ponadregionalną 
oraz jest to przedsięwzięcie o rzeczywistym 
potencjale ponadregionalnym, tj. cechujące 
się wartością dodaną wynikającą z 
koncentracji na zadaniach wykraczających 
poza obszar województwa, istotnych dla 
rozwoju na szerszym obszarze.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

1 pkt – spełnienie co najmniej jednego z czterech warunków będzie 
skutkowało przyznaniem 1 punktu przy ocenie projektu. Bez 
względu na to czy projekt spełnia jedno, czy więcej z 
przedmiotowych warunków, otrzyma zawsze tę samą liczbę 
punktów: 
1. przedsięwzięcie wynika ze strategii ponadregionalnej (tj. 

strategii przyjętej przez Radę Ministrów: Strategia rozwoju 

społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, Strategia 

Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Strategia Polski 

Zachodniej 2020, Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 

2020 z perspektywą 2030),   

lub  
2. projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z 

przynajmniej jednego innego województwa objętego strategią 

ponadregionalną.  Partnerstwo rozumiane jest zgodnie z art. 33 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146),  

lub 
3. Projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego 

województwa, przy czym co najmniej jedno z województw 

objęte jest  strategią ponadregionalną oraz jest zgodny z celami 

1 1 

 
20 Jako znaczna redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza rozumie się zmniejszenie emisji minimalnie o 5% skumulowanego wolumenu dotychczasowych emisji w zakresie CO2, NOx, SO2 
lub wpływ na zmniejszenie innych zanieczyszczeń  takich jak m.in. pyły (PM 10 PM 2,5), LZO i inne. 
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strategii ponadregionalnej, 

lub 
4. Projekt jest komplementarny z projektem wynikającym ze 

strategii ponadregionalnej. 

12. Zgodność projektu ze 
Strategią Unii Europejskiej dla 
regionu Morza Bałtyckiego 
(SUE RMB) 

Sprawdzane jest, w jakim stopniu projekt jest 
zgodny lub komplementarny z celami Strategii 
Unii Europejskiej dla regionu Morza 
Bałtyckiego . 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Ocena zgodnie z następującą punktacją: 

2 pkt - projekty, które mają status flagowych projektów w ramach 
SUE RMB  

1 pkt - projekty przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, o 
których mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla 
Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego z obszarów priorytetowych: 
Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, Secure, 
Culture, Tourism, Health. 

1 2 

13. Projekt jest zgodny z lokalnym 
programem rewitalizacji 

Projekt stanowi element spójnej koncepcji 
inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej 
rewitalizacji obszaru wyznaczonego w 
lokalnym programie rewitalizacji zgodnie z 
wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych lub 
projekt znajduje się w obszarze rewitalizacji 
wyznaczonym w uchwale Rady Miasta, 
zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

1 pkt – w dokumentacji wykazano, że projekt stanowi element 
spójnej koncepcji inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej 
rewitalizacji obszaru wyznaczonego w lokalnym programie 
rewitalizacji lub projekt znajduje się w obszarze rewitalizacji 
wyznaczonym w uchwale Rady Miasta, zgodnie z art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

1 1 

Maksymalna liczba punktów 54 

Wymagane minimum, aby projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczna I stopnia: 30 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. 

PODDZIAŁANIE 1.3.3.  Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw 
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE 

Tryb wyboru: pozakonkursowy 

Projekty oceniane są kryteriami: 
Horyzontalne kryteria formalne 
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia  
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Dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia 

Dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia  

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM 0/1 

14. Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu przyczynią 

się do osiągnięcia jego założonych celów. 

Realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia Art. 17 Dyrektywy 2012/27/UE i art. 

14 ust. 6  Dyrektywy 2009/28/WE. 

Założone w ramach projektu działania przyczynią się w szczególności do zwiększenia 

świadomości społecznej w obszarze efektywności energetycznej i stosowania działań 

przyczyniających się do zwiększenia efektywności energetycznej w budownictwie 

wielorodzinnym, w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze przedsiębiorstw. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

 

15. Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celów programu 

operacyjnego. 

Projekt przyczynia się do realizacji celów POIiŚ, w tym w szczególności przyczynia się 

do zwiększenia efektywności energetycznej w budownictwie wielorodzinnym, w 

budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze przedsiębiorstw. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

 

16. W ramach projektu zaplanowano działania dotyczące współpracy 

z jst w sprawie przygotowania i realizacji zadań wynikających z 

PGN. 

W zakresie projektu przewidziano monitorowanie wyników realizacji PGN-ów, na 

które jst otrzymały wsparcie w ramach konkursu z działania 9.3 POIiŚ 2007-2013. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

 

17. Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, 

odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego 

rodzaju projektu. 

Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają 

założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

 

18. Planowane wydatki związane z zarządzaniem projektem są W ramach projektu zawarto opisy, które pozwalają na ocenę, czy planowane wydatki  
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uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu. związane z zarządzaniem projektem są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do 

zakresu i celów projektu. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

19. Sposób realizacji projektu (metody, narzędzia, struktura 

zarządzania, zaangażowane zasoby ludzkie) jest adekwatny do 

jego zakresu i skali oraz gwarantuje stabilne zarządzanie 

projektem. 

W ramach projektu zawarto opisy, które pozwalają na ocenę, czy zaproponowany 

sposób realizacji projektu (metody, narzędzia, struktura zarządzania, zaangażowane 

zasoby ludzkie) jest adekwatny do jego zakresu i skali oraz gwarantuje stabilne 

zarządzanie projektem. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

 

20. Wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną, techniczną i 

kadrową do realizacji projektu. 

W ramach projektu zawarto opisy, które pozwalają na ocenę, czy Wnioskodawca 

przewidział utworzenie/zmianę swojej struktury tak, by zapewnić zdolność 

instytucjonalną, techniczną i kadrową do realizacji projektu. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

 

21. Harmonogram projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do 

wykonania. 

W ramach projektu zawarto opisy, które pozwalają na ocenę, czy harmonogram 

projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

 

22. Projekt będzie realizowany w partnerstwie Wnioskodawca posiada porozumienia lub promesy porozumień/listy intencyjne w 

zakresie współpracy z Partnerami biorącymi udział w projekcie. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 
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DZIAŁANIE 1.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i 
średnich poziomach napięcia 

PODDZIAŁANIE 1.4.1. Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i 
demonstracyjnym  

Tryb wyboru: pozakonkursowy 

Projekty oceniane są kryteriami: 
Horyzontalne kryteria formalne 
Dodatkowe kryteria formalne 
Kryteria merytoryczne I stopnia (w tym właściwe kryteria horyzontalne) 
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia  

Dodatkowe kryteria formalne  

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 

8. Projekt zawarty na Liście Projektów Strategicznych. Projekt został umieszczony w wykazie inwestycji umieszczonych w  aktualnej wersji dokumentu Lista 

Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 (stanowiącą project pipeline dla sektora energetyki). 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 

spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

9. Minimalna liczba inteligentnych funkcjonalności Projekt realizowany w ramach poddziałania 1.4.1 musi wdrażać co najmniej 3 funkcjonalności 
inteligentnej sieci elektroenergetycznej, o których mowa w opisie osi I POIiŚ: 

- funkcja monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją; 

- funkcja automatycznej identyfikacja błędów (wraz z systemem naprawczym); 

- funkcja dynamicznej rekonfiguracji sieci dla zoptymalizowania funkcjonowania sieci; 

- funkcja kontroli przepływu mocy czynnej i biernej (m.in. sterowanie źródłami rozproszonymi i 

kompensatorami mocy biernej); 

- funkcja planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych z uwzględnieniem źródeł generacji rozproszonych; 

- funkcja bieżącego monitoringu i oceny stanu urządzeń; 

- funkcja automatycznej kontroli poziomu napięcia i poziomu mocy biernej na magistrali; 

- funkcja adaptacyjnej ochrony rozproszonych źródeł energii przed pracą wyspową; 
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- funkcja automatycznej dostawy usług systemowych (m.in. kontrola napięcia, częstotliwości i regulacji mocy 

biernej); 

- funkcja optymalizacji rozdziału mocy (lokalna lub zdalna); 

- funkcja agregacji zarządzania pracą źródłami rozproszonymi; 

- funkcja automatycznego (tymczasowego) przechodzenia na system wyspowy rozproszonych źródeł energii; 

- funkcja ładowania pojazdów elektrycznych; 

- funkcja pomiaru obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją; 

- funkcja zarządzania energią przez odbiorcę.  

- Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 

oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

Kryteria merytoryczne I stopnia  

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM ZASADY OCENY KRYTERIUM 

W
A

G
A

 

M
A

X
. 

P
U

N
K

TA
C

JA
 

1. Gotowość do realizacji 
projektu. 

Posiadanie niezbędnych do realizacji 
projektu pozwoleń i decyzji 
administracyjnych. 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

Liczba punktów przyznawana za osiągnięte kolejne etapy przygotowania 
projektu (przyznane punkty w ramach kryterium sumują się – max. 7 pkt): 

1 pkt – projekt posiada pozytywną i ważną decyzję KE w zakresie pomocy 
publicznej; 

1 pkt – uzyskana ostateczna decyzja środowiskowa obejmująca całą 
inwestycję; 

1 pkt – projekt uzyskał decyzję o lokalizacji celu publicznego dla 100% zakresu 
rzeczowego przedsięwzięcia; 

1 pkt – projekt posiada projekt budowlany (może być niezatwierdzony) dla 
100% zakresu rzeczowego przedsięwzięcia; 

1 pkt – inwestor posiada prawo do dysponowania co najmniej 50% 
powierzchni gruntów pod inwestycję; 

1 pkt – inwestor posiada prawo do dysponowania 100% pow. gruntów pod 
inwestycję; 

1 7 
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1 pkt – projekt uzyskał pozwolenie na budowę na zakres odpowiadający co 
najmniej 10% wartości całkowitej projektu. 

Uwaga: Jeżeli danego projektu nie dotyczy jakiś  z ww. etapów przygotowania 
inwestycji, projektowi przysługuje 1 pkt za gotowość w ramach tego etapu. 

 

2. Nakład środków UE na 1 
odbiorcę przyłączanego 
do inteligentnej sieci 
elektroenergetycznej 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na 1 
odbiorcę stającego się użytkownikiem 
inteligentnej sieci 
elektroenergetycznej. Na potrzeby 
niniejszego kryterium przyjmuje się, 
że ww. użytkownicy  są 
identyfikowani jako odbiorcy, którzy 
w wyniku realizacji projektu zostali 
wyposażeni w inteligentny licznik 
energii elektrycznej umożliwiający 
dwukierunkową wymianę danych z 
operatorem systemu 
dystrybucyjnego. Jako nowi 
użytkownicy sieci inteligentnych 
uznawania są też odbiorcy 
posiadający (przed realizacją 
projektu) inteligentny licznik energii 
elektrycznej, dla których w wyniku 
realizacji projektu zwiększył się zakres 
przesyłanych danych między odbiorcą 
a operatorem tworząc dla odbiorcy 
nowe możliwości zarządzania energią 
elektryczną lub dla  operatora nowe 
możliwości w zakresie sterowania 
rozdziałem energii elektrycznej. 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

Za osiągnięcie  wartości wskaźnika nakładów UE (PLN) na 1 odbiorcę stającego 
się użytkownikiem inteligentnej sieci elektroenergetycznej zostanie przyznana 
następująca liczba punktów: 

5 pkt – X ≤ 410; 

4 pkt – 410 < X ≤ 547; 

3 pkt – 547 < X ≤ 684; 

2 pkt – 684 < X ≤ 821; 

1 pkt – X > 821. 

 

3 15 



OŚ I Zmniejszenie emisyjności gospodarki wersja obowiązująca od 17 marca 2020 r. 

64 

3. Efektywność kosztowa 
projektu służącego 
wspieraniu przejścia na 
gospodarkę 
niskoemisyjną  

Nakład środków UE na wielkość 
rocznej redukcji emisji CO2 (tony), 
związana z przyłączaniem OZE do 
sieci oraz zmniejszeniem strat 
dystrybucji energii 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

Za osiągnięcie  wartości wskaźnika nakładów UE (PLN) na roczną redukcję 
emisji 1 tony CO2 , związaną z przyłączaniem OZE do sieci oraz zmniejszeniem 
strat przesyłowych: 

5 pkt – X ≤ 100; 

4 pkt – 100 < X ≤ 1000; 

3 pkt – 1000 < X ≤ 14000; 

2 pkt – 14000 < X ≤ 100000; 

1 pkt – X > 100000.  

 

1 5 

4. Inteligentne sieci dla 
rozwoju odnawialnych 
źródeł energii 

W ramach poddziałania 1.4.1. 
dodatkowo punktowane są 
inwestycje, które zwiększą możliwość 
przyłączania do inteligentnej sieci 
elektroenergetycznej źródła OZE. 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

2 pkt – projekty, których celem jest zwiększenie możliwości przyłączania 
odnawialnych źródeł energii. 

 

2 4 

5. Liczba inteligentnych 
funkcjonalności 

Liczba inteligentnych funkcjonalności 
spośród wymienionych w POIiŚ. 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

Liczba określana jest w odniesieniu do wykazu funkcjonalności inteligentnych 
sieci elektroenergetycznych, jaki jest wskazany w opisie I osi POIiŚ 2014-2020 
tj.: 

- funkcja monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją; 

- funkcja automatycznej identyfikacja błędów (wraz z systemem naprawczym); 

- funkcja dynamicznej rekonfiguracji sieci dla zoptymalizowania funkcjonowania 

sieci; 

- funkcja kontroli przepływu mocy czynnej i biernej (m.in. sterowanie źródłami 

rozproszonymi i kompensatorami mocy biernej); 

- funkcja planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych z uwzględnieniem źródeł 

generacji rozproszonych; 

- funkcja bieżącego monitoringu i oceny stanu urządzeń; 

- funkcja automatycznej kontroli poziomu napięcia i poziomu mocy biernej na 

8 24 
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magistrali; 

- funkcja adaptacyjnej ochrony rozproszonych źródeł energii przed pracą wyspową; 

- funkcja automatycznej dostawy usług systemowych (m.in. kontrola napięcia, 

częstotliwości i regulacji mocy biernej); 

- funkcja optymalizacji rozdziału mocy (lokalna lub zdalna); 

- funkcja agregacji zarządzania pracą źródłami rozproszonymi; 

- funkcja automatycznego (tymczasowego) przechodzenia na system wyspowy 

rozproszonych źródeł energii; 

- funkcja ładowania pojazdów elektrycznych; 

- funkcja pomiaru obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją; 

- funkcja zarządzania energią przez odbiorcę.  

Za osiągnięcie inteligentnych funkcjonalności przysługują następujące punkty: 

3 pkt – 8 ≤ X; 

2 pkt – 6 ≤ X < 8; 

1 pkt – 3< X < 6. 

 

6. Zgodność projektu ze 
Strategią Unii 
Europejskiej dla regionu 
Morza Bałtyckiego (SUE 

RMB) 21 

Sprawdzane jest, w jakim stopniu 
projekt jest zgodny lub 
komplementarny z celami Strategii 
Unii Europejskiej dla regionu Morza 
Bałtyckiego  

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

Ocena zgodnie z następującą punktacją: 

2 pkt - projekty, które mają status flagowych projektów w ramach SUE RMB; 

1 pkt - projekty przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, o których mowa w 
Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego dla 
jednego z obszarów priorytetowych: Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, 
Nutri, Ship, Safe, Secure, Culture, Tourism, Health. 

 

1 2 

Maksymalna liczba punktów 57 

 

Wymagane minimum, aby projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczna I stopnia: 50 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. 

 
21 Horyzontalne kryterium merytoryczne I stopnia  
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Kryteria dla projektu ogólnopolskiego programu popularyzacji wiedzy i promocji inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii  
w ramach POIiŚ. 

Tryb wyboru: pozakonkursowy 

Projekt oceniany jest kryteriami: 
Horyzontalne kryteria formalne 
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia 
Dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia 

 

Dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia  

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM 0/1 

14. Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu przyczynią 

się do osiągnięcia jego założonych celów. 

Działania zaplanowane w projekcie uprawdopodabniają osiągnięcie założonych celów 

projektowych, w tym celów dotyczących  zwiększenia świadomości społecznej w 

obszarze inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii oraz tworzenia 

rozwiązań, standardów i najlepszych praktyk w zakresie związanym z inteligentnymi 

sieciami elektroenergetycznymi. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

 

15. Zgodność celów projektu z celami PO IŚ 2014-2020. Projekt przyczynia się do realizacji celów POIiŚ, w tym w szczególności przyczynia się 

do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia poprzez promowanie 

wdrożenia i stosowania elementów sieci inteligentnej. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

 

16. Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, 

odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego 

rodzaju projektu. 

Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają 

założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 
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17. Planowane wydatki związane z zarządzaniem projektem są 

uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu. 

W ramach projektu zawarto opisy, które pozwalają na ocenę, czy planowane wydatki 

związane z zarządzaniem projektem są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do 

zakresu i celów projektu. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

 

18. Sposób realizacji projektu (metody, narzędzia, struktura 

zarządzania, zaangażowane zasoby ludzkie) jest adekwatny do 

jego zakresu i skali oraz gwarantuje stabilne zarządzanie 

projektem. 

W ramach projektu zawarto opisy, które pozwalają na ocenę, czy zaproponowany 

sposób realizacji projektu (metody, narzędzia, struktura zarządzania, zaangażowane 

zasoby ludzkie) jest adekwatny do jego zakresu i skali oraz gwarantuje stabilne 

zarządzanie projektem. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

 

19. Wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną, techniczną i 

kadrową do realizacji projektu. 

W ramach projektu zawarto opisy, które pozwalają na ocenę, czy Wnioskodawca 

przewidział utworzenie/zmianę swojej struktury, bądź też dysponuje odpowiednią 

strukturą tak, by zapewnić zdolność instytucjonalną, techniczną i kadrową do realizacji 

projektu. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

 

20. Projekt ma charakter ogólnokrajowy. Z opisu projektu wynika, że odbiorcami projektu są podmioty i społeczeństwo 

zlokalizowane na terenie całego kraju, a planowane w ramach projektu działania nie 

są zawężone do danego regionu.  

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

 

21. Harmonogram projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do 

wykonania. 

W ramach projektu zawarto opisy, które pozwalają na ocenę, czy harmonogram 

projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
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wdrożeniowej). 

22. Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celów SOR. Projekt przyczynia się do realizacji celów SOR, w tym do promowania i inicjowania 

lokalnych przedsięwzięć (klastry lub spółdzielnie energetyczne) z zakresu lokalnego 

wytwarzania i wykorzystania energii w celu dążenia do samowystarczalności 

energetycznej gmin i powiatów. 
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DZIAŁANIE 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 
Tryb wyboru: pozakonkursowy/konkursowy  
 
Projekty oceniane są kryteriami:  

Horyzontalne kryteria formalne  
Dodatkowe kryteria formalne  
Kryteria merytoryczne I stopnia (w tym właściwe kryteria horyzontalne)  
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia  

 

Dodatkowe kryteria formalne 

 
NR  

NAZWA KRYTERIUM  OPIS KRYTERIUM  TAK/NIE  

8.  Zgodność ze Strategią ZIT i z planem gospodarki 
niskoemisyjnej  

Ocena zgodności projektu ze Strategią ZIT w przypadku projektów 
pozakonkursowych i z planem gospodarki niskoemisyjnej dla wszystkich 
projektów. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

 

 

Kryteria merytoryczne I stopnia 
 

NR  NAZWA KRYTERIUM  OPIS KRYTERIUM  ZASADY OCENY KRYTERIUM  WAGA  MAX. 
PUNKTACJA  

1.  Gotowość do realizacji projektu* Data złożenia kompletnego, posiadającego 
wszystkie wymagane dokumenty wniosku o 
dofinansowanie do instytucji prowadzącej 
nabór wniosków w danym działaniu.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Przyznaje się następującą liczbę punktów za 
złożenie wniosku w poszczególnych 
okresach:  
4 pkt – III kwartał 2016  
2 pkt – IV kwartał 2016 

2 8 

2.  Nakład ze środków UE na 1 km 
zmodernizowanej lub wybudowanej 
sieci ciepłowniczej i/lub chłodniczej ** 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na 1 km 
zmodernizowanej i/lub wybudowanej sieci 
ciepłowniczej i/lub chłodniczej.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika nakładów 
UE (mln PLN) na 1 km sieci (X) w ramach 
poszczególnych przedziałów zostanie 
przyznana następująca punktacja:  
10 pkt – X ≤ 1,2  

2  20 
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projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

8 pkt – 1,2 < X ≤ 1,6  
5 pkt – 1,6 < X ≤ 2,0  
3 pkt – 2,0 < X ≤ 2,4  
0 pkt – X > 2,4 

3.  Nakład ze środków UE na jednostkową 
oszczędność energii pierwotnej  

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na jednostkową 
roczną oszczędność energii pierwotnej 
(GJ/rok).  
Wskaźnik odnosi się do docelowej produkcji 
rocznej instalacji, osiągniętej w kolejnym 
roku po roku oddania instalacji do 
eksploatacji. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika nakładów 
UE (PLN) na jednostkową oszczędność 
energii pierwotnej (X) (GJ/rok) w ramach 
poszczególnych przedziałów zostanie 
przyznana następująca punktacja:  
10 pkt – X ≤ 435  
8 pkt – 435 < X ≤ 580  
5 pkt – 580 < X ≤ 725  
3 pkt – 725 < X ≤ 870  
0 pkt – X > 870  

2  20  

4.  Nakład ze środków UE na jednostkową 
redukcję emisji CO2  

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na redukcję 1 
tony CO2w ciągu roku.  
Wskaźnik odnosi się do docelowej produkcji 
rocznej instalacji, osiągniętej w kolejnym 
roku po roku oddania instalacji do 
eksploatacji. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika nakładów 
UE (tys. PLN) na redukcję 1 tony CO2 w ciągu 
roku (X) w ramach poszczególnych 
przedziałów zostanie przyznana następująca 
punktacja:  
10 pkt – X ≤ 4,575  
8 pkt – 4,575 < X ≤ 6,1  
5 pkt – 6,1 < X ≤ 7,625  
3 pkt – 7,625 < X ≤ 9,15  
0 pkt – X > 9,15  

2  20  

5.  Nakład ze środków UE na jednostkową 
redukcję emisji pyłów  

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na redukcję 1 
tony pyłów w ciągu roku.  
Wskaźnik odnosi się do docelowej produkcji 
rocznej instalacji, osiągniętej w kolejnym 
roku po roku oddania instalacji do 
eksploatacji. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika nakładów 
UE (tys. PLN) na roczną redukcję 1 tony 
pyłów w ramach poszczególnych 
przedziałów zostanie przyznana następująca 
punktacja:  
8 pkt – X ≤ 200  
6 pkt – 200 < X ≤ 400  
4 pkt – 400 < X ≤ 600  
2 pkt – 600 < X ≤ 800  
0 pkt – X > 800  

1  8 
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(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

6.  Planowana inwestycja wykorzystuje 
energię ze źródła odnawialnego  

Projekt dotyczy infrastruktury przesyłu 
energii pochodzącej ze źródła odnawialnego. 
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 
roczne zapotrzebowanie systemu 
ciepłowniczego i/lub chłodniczego jest 
pokryte co najmniej w 50% ciepłem z 
odnawialnych źródeł energii.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

3 pkt - dla instalacji wykorzystujących 
energię pochodzącą ze źródła odnawialnego  

2  6  

7.  Planowana inwestycja wykorzystuje 
energię ciepła odpadowego  

Projekt dotyczy infrastruktury przesyłu 
energii ciepła odpadowego z procesów 
przemysłowych. Kryterium nie obejmuje 
ciepła z kogeneracji. Kryterium uznaje się za 
spełnione, jeżeli roczne zapotrzebowanie 
systemu ciepłowniczego jest pokryte co 
najmniej w 50% ciepłem odpadowym z 
procesów przemysłowych.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

1 pkt - dla instalacji wykorzystujących 
energię ciepła odpadowego  

2  2  

8. Promowanie inwestycji na obszarach 
szczególnie dotkniętych zjawiskiem 
zanieczyszczonego powietrza. 

Projekt uzyskuje dodatkowe punkty jeżeli 

zlokalizowany jest na terenie strefy, na 

obszarze której stwierdzono przekroczenia 

dopuszczalnej wartości stężenia 

średniorocznego i/lub liczby przekroczeń 

dopuszczalnej wartości stężenia 24-

godzinnego pyłu zawieszonego PM10. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 

projektu w zakresie niniejszego kryterium na 

4 pkt – projekt w całości zlokalizowany jest 
na terenie gminy wymienionej w programie 
ochrony powietrza. 

1 4 
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etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 

(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

 

9. Promowanie inwestycji w zakresie 
wymiany grupowych węzłów cieplnych 
na węzły indywidualne. 

Projekt uzyskuje dodatkowe punkty, jeżeli w 
całości lub częściowo polega na wymianie 
grupowych węzłów cieplnych na węzły 
indywidualne. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

2 pkt – projekt obejmuje swoim zakresem 
wymianę grupowych węzłów cieplnych na 
węzły indywidualne. 

1 2 

Horyzontalne kryteria merytoryczne I stopnia 

10. Zgodność projektu ze Strategią Unii 
Europejskiej dla regionu Morza 
Bałtyckiego (SUE RMB)  

Sprawdzane jest, w jakim stopniu projekt 
jest zgodny lub komplementarny z 
celami Strategii Unii Europejskiej dla 
regionu Morza Bałtyckiego. 
Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Ocena zgodnie z następującą punktacją:  
2 pkt - projekty, które mają status 
flagowych projektów w ramach SUE RMB  
1 pkt - projekty przyczyniają się do 
osiągnięcia wskaźników, o których mowa w 
Planie działania UE dotyczącym Strategii UE 
dla Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego 
z obszarów priorytetowych: Transport, 
Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, 
Secure, Culture, Tourism, Health.  

1  2  

11. Ponadregionalność projektu *** Zakres projektu jest zgodny z przyjętą 
przez Radę Ministrów strategią 
ponadregionalną oraz jest to 
przedsięwzięcie o rzeczywistym 
potencjale ponadregionalnym, tj. 
cechujące się wartością dodaną 
wynikającą z koncentracji na zadaniach 
wykraczających poza obszar 
województwa, istotnych dla rozwoju na 
szerszym obszarze.  
Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 

1 pkt – spełnienie co najmniej jednego z 

czterech  warunków będzie skutkowało 

przyznaniem 1 punktu przy ocenie projektu. 

Bez względu na to czy projekt spełnia jedno, 

czy więcej  z  przedmiotowych warunków, 

otrzyma zawsze tę samą liczbę punktów: 

1. przedsięwzięcie wynika ze strategii 

ponadregionalnej (tj. strategii przyjętej 

przez Radę Ministrów: Strategia 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

Polski Wschodniej do 2020, Strategia 

Rozwoju Polski Południowej do roku 

1 1 
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oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

2020 Strategia Polski Zachodniej 2020, 

Strategia Rozwoju Polski Centralnej do 

roku 2020 z perspektywą 2030)   

lub  

2. projekt realizowany jest w partnerstwie 

z podmiotem z przynajmniej jednego 

innego województwa objętego 

strategią ponadregionalną.  

Partnerstwo rozumiane jest zgodnie z 

art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 

1146).;  

lub 

3. Projekt realizowany jest na terenie 

więcej niż jednego województwa, przy 

czym co najmniej jedno z województw 

objęte jest  strategią ponadregionalną 

oraz jest zgodny z celami strategii 

ponadregionalnej, 

lub 
Projekt jest komplementarny z projektem 
wynikającym ze strategii ponadregionalnej 

Maksymalna liczba punktów dla trybu pozakonkursowego 92 

Maksymalna ilość punktów dla trybu konkursowego 85 

*Kryterium nie dotyczy procedury konkursowej 
**W przypadku projektów dotyczących także wymiany węzłów grupowych na indywidualne, do obliczania nakładów należy uwzględnić jedynie nakłady na budowę 
i modernizację sieci (bez kosztów likwidacji bądź budowy węzłów i przepompowni) 
***Kryterium nie dotyczy procedury pozakonkursowej 
 
Wymagane minimum, aby projekt przeszedł ocenę merytoryczna I stopnia: 50 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. 
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DZIAŁANIE 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w 
oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe  

PODDZIAŁANIE 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji 

Tryb wyboru: konkursowy 

Projekty oceniane są kryteriami: 
Horyzontalne kryteria formalne 
Dodatkowe kryteria formalne 
Kryteria merytoryczne I stopnia (w tym właściwe kryteria horyzontalne) 
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia 

Dodatkowe kryteria formalne  

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 

8. Instalacja będąca przedmiotem projektu nie jest objęta 
dyrektywą nr 2003/87/WE 

Projekt nie obejmuje inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, w 
tym instalacji energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

9. Instalacja będąca przedmiotem projektu spełnia warunki dla 
wysokosprawnej kogeneracji 

Instalacja spełnia warunki definicji wysokosprawnej kogeneracji określone w załączniku II 
do dyrektywy 2012/27/UE. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

10. Redukcja CO2 o 30%, w wyniku realizacji inwestycji W przypadku przebudowanych instalacji wysokosprawnej kogeneracji, instalacja przyczynia 
się do redukcji emisji CO2 o co najmniej 30%. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

 

 

Kryteria merytoryczne I stopnia  
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NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM ZASADY OCENY KRYTERIUM 

W
A

G
A

 

M
A

X
. 

P
U

N
K

TA
C

JA
 

1. Gotowość do realizacji 
projektu. 

Posiadanie niezbędnych do realizacji 
projektu pozwoleń i decyzji 
administracyjnych oraz zapewnienie 
środków finansowych. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Liczba punktów przyznawana za osiągnięte kolejne etapy przygotowania 
projektu (max. 5 pkt): 

1 pkt – projekt posiada prawomocną decyzję środowiskową obejmującą 
całą inwestycję 

1 pkt – projekt posiada projekt budowlany (może być niezatwierdzony) 
dla 100% zakresu rzeczowego przedsięwzięcia 

1 pkt – projekt uzyskał pozwolenie na budowę 

1 pkt – inwestor posiada zapewnione środki na sfinansowanie wkładu 
własnego 

1 pkt – inwestor posiada udokumentowane prawo do dysponowania 
gruntami lub obiektami na cele inwestycji 

Uwaga: Jeżeli danego projektu nie dotyczy któryś z ww. etapów 
przygotowania inwestycji, projektowi przysługuje 1 pkt za gotowość w 
ramach tego etapu. 

2 10 

2. Nakład ze środków UE na 1 
MWh planowanej rocznej 
produkcji energii. 

(kryterium dla projektów 
polegających tylko na 
budowie/modernizacji źródeł 
wysokosprawnej kogeneracji) 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na 1 MWh 
łącznej rocznej planowanej produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Dla projektów wykorzystujących energię inną niż energia ze źródeł 
odnawialnych za osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego jako iloraz 
wysokości dotacji UE dla projektu  (PLN) na planowaną roczną produkcję 
energii elektrycznej i cieplnej (MWh) w ramach poszczególnych 
przedziałów zostanie przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 100; 

4 pkt – 100 < X ≤ 200; 

3 pkt – 200 < X ≤ 300; 

2 pkt – 300 < X ≤ 400; 

1 pkt – X > 400. 

 

Dla projektów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych za 
osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego jako iloraz wysokości dotacji 

4 20 
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UE dla projektu (PLN) na planowaną roczną produkcję energii 
elektrycznej i cieplnej (MWh) w ramach poszczególnych przedziałów 
zostanie przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 400; 

4 pkt – 400 < X ≤ 500; 

3 pkt – 500 < X ≤ 650; 

2 pkt – 650 < X ≤ 800; 

1 pkt – X > 800. 

2a. Nakład ze środków UE na 1 
MWh planowanej rocznej 
produkcji energii 

 

(kryterium dla projektów 
kompleksowych składających 
się zarówno z części 
dotyczącej 
budowy/modernizacji źródeł 
wysokosprawnej kogeneracji 
jak i budowy/modernizacji 
sieci ciepłowniczych lub 
chłodniczych) 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na 1 MWh 
łącznej rocznej planowanej produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art.  45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Na potrzeby oceny niniejszego kryterium 
wkład UE dla projektów kompleksowych 
oznacza planowany wkład ze środków 
unijnych przeznaczony tylko na 
dofinansowanie części projektu związanej z 
budową/modernizacją źródeł 
wysokosprawnej kogeneracji. 

 

Dla projektów wykorzystujących energię inną niż energia ze źródeł 
odnawialnych za osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego jako iloraz 
wysokości dotacji UE dla projektu  (PLN) na planowaną roczną produkcję 
energii elektrycznej i cieplnej (MWh) w ramach poszczególnych 
przedziałów zostanie przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 100; 

4 pkt – 100 < X ≤ 200; 

3 pkt – 200 < X ≤ 300; 

2 pkt – 300 < X ≤ 400; 

1 pkt – X > 400. 

 

Dla projektów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych za 
osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego jako iloraz wysokości dotacji 
UE dla projektu (PLN) na planowaną roczną produkcję energii 
elektrycznej i cieplnej (MWh) w ramach poszczególnych przedziałów 
zostanie przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 400; 

4 pkt – 400 < X ≤ 500; 

3 pkt – 500 < X ≤ 650; 

2 pkt – 650 < X ≤ 800; 

1 pkt – X > 800. 

2 10 
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3. Nakład ze środków UE na 
jednostkową redukcję emisji 
CO2 

(kryterium dla projektów 
polegających tylko na 
budowie/modernizacji źródeł 
wysokosprawnej kogeneracji) 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na roczną 
redukcję 1 tony CO2. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego jako iloraz wysokości 
dotacji UE dla projektu  (PLN) na roczną potencjalną redukcję emisji 1 
tony CO2, w ramach poszczególnych przedziałów zostanie przyznana 
następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 300; 

4 pkt – 300 < X ≤ 600; 

3 pkt – 600 < X ≤ 900; 

2 pkt – 900 < X ≤ 1500; 

1 pkt – X > 1500. 

4 20 

3a. Nakład ze środków UE na 
jednostkową redukcję emisji 
CO2 

 

(kryterium dla projektów 
kompleksowych składających 
się zarówno z części 
dotyczącej 
budowy/modernizacji źródeł 
wysokosprawnej kogeneracji 
jak i budowy/modernizacji 
sieci ciepłowniczych lub 
chłodniczych) 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na roczną 
redukcję 1 tony CO2. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art.  45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Na potrzeby oceny niniejszego kryterium 
wkład UE dla projektów kompleksowych 
oznacza planowany wkład ze środków 
unijnych przeznaczony tylko na 
dofinansowanie części projektu związanej z 
budową/modernizacją źródeł 
wysokosprawnej kogeneracji. 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego jako iloraz wysokości 
dotacji UE dla projektu  (PLN) na roczną potencjalną redukcję emisji 1 
tony CO2, w ramach poszczególnych przedziałów zostanie przyznana 
następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 300; 

4 pkt – 300 < X ≤ 600; 

3 pkt – 600 < X ≤ 900; 

2 pkt – 900 < X ≤ 1500; 

1 pkt – X > 1500. 

2 10 

4. Nakład ze środków UE na 1 
km zmodernizowanej lub 
wybudowanej sieci 
ciepłowniczej i/lub 
chłodniczej** 

 

(kryterium dla projektów 
kompleksowych składających 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na 1 km 
zmodernizowanej i/lub wybudowanej sieci 
ciepłowniczej i/lub chłodniczej.  

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika nakładów UE (mln PLN) na 1 km sieci 
(X) w ramach poszczególnych przedziałów zostanie przyznana 
następująca punktacja:  

10 pkt – X ≤ 1,2  

8 pkt – 1,2 < X ≤ 1,6  

5 pkt – 1,6 < X ≤ 2,0  

2 20 
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się zarówno z części 
dotyczącej 
budowy/modernizacji źródeł 
wysokosprawnej kogeneracji 
jak i budowy/modernizacji 
sieci ciepłowniczych lub 
chłodniczych) 

wdrożeniowej). 

 

Na potrzeby oceny niniejszego kryterium 
wkład UE dla projektów kompleksowych 
oznacza planowany wkład ze środków 
unijnych przeznaczony tylko na 
dofinansowanie części projektu związanej z 
budową/modernizacją sieci ciepłowniczej 
lub chłodniczej. 

3 pkt – 2,0 < X ≤ 2,4  

0 pkt – X > 2,4 

5. Wytwarzanie energii ze źródeł 
odnawialnych 

Instalacja wykorzystuje energię ze źródeł 
odnawialnych. Kryterium uznaje się za 
spełnione, jeżeli energia odnawialna jest 
jedynym rodzajem paliwa podstawowego. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

1 pkt - dla instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych 2 2 

6. Ponadregionalność projektu  Zakres projektu jest zgodny z przyjętą przez 
Radę Ministrów strategią ponadregionalną 
oraz jest to przedsięwzięcie o rzeczywistym 
potencjale ponadregionalnym, tj. 
cechujące się wartością dodaną wynikającą 
z koncentracji na zadaniach wykraczających 
poza obszar województwa, istotnych dla 
rozwoju na szerszym obszarze.  

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

1 pkt – spełnienie co najmniej jednego z czterech warunków będzie 
skutkowało przyznaniem 1 punktu przy ocenie projektu. Bez względu na 
to czy projekt spełnia jedno, czy więcej z przedmiotowych warunków, 
otrzyma zawsze tę samą liczbę punktów: 

1.  przedsięwzięcie wynika ze strategii ponadregionalnej (tj. strategii 
przyjętej przez Radę Ministrów: Strategia rozwoju społeczno-
gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, Strategia Rozwoju Polski 
Południowej do roku 2020 Strategia Polski Zachodniej 2020, Strategia 
Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030)   

lub  

2. projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z przynajmniej 
jednego innego województwa objętego strategią ponadregionalną.  
Partnerstwo rozumiane jest zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 

1 1 
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poz. 1146);  

lub 

3. projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego województwa, 
przy czym co najmniej jedno z województw objęte jest strategią 
ponadregionalną oraz jest zgodny z celami strategii 
ponadregionalnej, 

lub 

4. projekt jest komplementarny z projektem wynikającym ze strategii 
ponadregionalnej 

7. Zgodność projektu ze 
Strategią Unii Europejskiej dla 
regionu Morza Bałtyckiego 
(SUE RMB) 

Sprawdzane jest, w jakim stopniu projekt 
jest zgodny lub komplementarny z celami 
Strategii Unii Europejskiej dla regionu 
Morza Bałtyckiego . 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Ocena zgodnie z następującą punktacją: 

2 pkt - projekty, które mają status flagowych projektów w ramach SUE 
RMB  

1 pkt - projekty przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, o których 
mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza 
Bałtyckiego dla jednego z obszarów priorytetowych: Transport, Energy, 
Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, Secure, Culture, Tourism, Health. 

1 2 

Maksymalna liczba punktów 55 

** W przypadku projektów dotyczących także wymiany węzłów grupowych na indywidualne, do obliczania nakładów należy uwzględnić jedynie nakłady na budowę i 
modernizację sieci (bez kosztów likwidacji bądź budowy węzłów i przepompowni) 

 

Wymagane minimum, aby projekt przeszedł ocenę merytoryczna I stopnia: 40 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. 



OŚ I Zmniejszenie emisyjności gospodarki wersja obowiązująca od 17 marca 2020 r. 

81 

 

Kryteria dla projektów w zakresie źródeł wysokosprawnej kogeneracji, które są realizowane w ramach porozumień klastrowych  

Tryb wyboru: konkursowy 

Projekty oceniane są kryteriami: 
Horyzontalne kryteria formalne 
Dodatkowe kryteria formalne 
Kryteria merytoryczne I stopnia (w tym właściwe kryteria horyzontalne) 
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia 

Dodatkowe kryteria formalne  

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 

8. Instalacja będąca przedmiotem projektu nie jest objęta 
dyrektywą nr 2003/87/WE 

Projekt nie obejmuje inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, w 
tym instalacji energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

9. Instalacja będąca przedmiotem projektu spełnia warunki dla 
wysokosprawnej kogeneracji 

Instalacja spełnia warunki definicji wysokosprawnej kogeneracji określone w załączniku II 
do dyrektywy 2012/27/UE. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

10. Redukcja CO2 o 30%, w wyniku realizacji inwestycji W przypadku przebudowanych instalacji wysokosprawnej kogeneracji, instalacja przyczynia 
się do redukcji emisji CO2 o co najmniej 30%. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

11. Projekt realizowany w formule klastra energii Wnioskodawca przedstawił porozumienie cywilnoprawne w rozumieniu art. 1 ust. 2) lit g)  
ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 
niektórych innych ustaw, z którego wynika, że  jest koordynatorem lub członkiem klastra.   

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

12. Sposób zarządzania klastrem  

 

Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że klaster energii posiada zdolność do 
realizacji postawionych sobie celów oraz zadań wynikających z art. 2 pkt 15a Ustawy o OZE. 
Kryterium zostaje spełnione, gdy wyłoniono koordynatora klastra, który posiada  
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kompetencje (w tym doświadczenie i uprawnienia) umożliwiające skoordynowanie działań 
podmiotów funkcjonujących w ramach klastra energii (m.in. odpowiedzialnych za 
dystrybucję) , w celu zapewnienia realizacji postawionych celów.  Koordynator powinien 
wykazać, że posiada,  np. doświadczenie w realizacji i/lub zarządzaniu przedsięwzięć w 
obszarze energetyki, w tym z wieloma partnerami.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

13. Adekwatności projektu do potrzeb klastra   
Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że  realizacja projektu ma na celu przede 

wszystkim osiągnięcie zaplanowanych  celów klastra energii (np. w zakresie pokrycia 

zapotrzebowania na energię elektryczną i/lub cieplną w ramach klastra), w oparciu o 

następujący zakres informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie: 

a) Opis potrzeb odbiorców energii w zakresie ciepła i/lub energii elektrycznej (na obszarze 

działania klastra), w momencie złożenia wniosku, prognozowanego zapotrzebowania na 

energię elektryczną i/lub ciepło na obszarze klastra przez następnych 5 lat oraz ilość 

wytwarzanej energii elektrycznej i/lub ciepła w ramach projektu,  

b)Stopień zaspokojenia potrzeb odbiorców finalnych z uwzględnieniem profili wytwórczych 
oraz odbiorców w zakresie ciepła i/lub energii elektrycznej. 

c) Opis zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych w klastrze energii przez następnych 5 
lat, wraz z ich zdolnościami wytwórczymi ciepła i/lub energii elektrycznej, szczególnie w 
zakresie odnawialnych źródeł energii. 

W ramach kryterium oceniane jest, czy inwestycja odpowiada potrzebom klastra oraz czy 
nie przekracza zidentyfikowanych potrzeb w ramach inicjatywy klastrowej (np. w zakresie 
pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i/lub cieplną) i stanowi integralny 
element rozwoju klastra energii, przy uwzględnieniu innych planowanych inwestycji w 
ramach inicjatywy.  

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

14. Zaangażowanie zasobów lokalnych  Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że Wnioskodawca planuje wykorzystywać 
zaangażowanie zasobów lokalnych (np. paliwo, substraty i zasoby ludzkie) przez instalację 
i/lub jej infrastruktury technicznej będącej przedmiotem wniosku w okresie następnych 5 
lat od zakończenia realizacji projektu. Należy wziąć pod uwagę czy Wnioskodawca na 
etapie eksploatacji projektu planuje wykorzystywać przede wszystkim lokalne zasoby 
energetyczne i lokalne zasoby ludzkie. Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli większość 
planowanych do wykorzystania zasobów energetycznych i ludzkich pochodzi z obszaru 
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gmin na terenie których ma funkcjonować klaster energii lub z obszaru gmin sąsiadujących  
z przedmiotowymi gminami. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Kryteria merytoryczne I stopnia  

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM ZASADY OCENY KRYTERIUM 

W
A

G
A

 

M
A

X
. 

P
U

N
K

TA
C

JA
 

1. Gotowość do realizacji 
projektu. 

Posiadanie niezbędnych do realizacji projektu 
pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz 
zapewnienie środków finansowych. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Liczba punktów przyznawana za osiągnięte kolejne etapy przygotowania 
projektu (max. 5 pkt): 

1 pkt – projekt posiada prawomocną decyzję środowiskową obejmującą 
całą inwestycję 

1 pkt – projekt posiada projekt budowlany (może być niezatwierdzony) dla 
100% zakresu rzeczowego przedsięwzięcia 

1 pkt – projekt uzyskał pozwolenie na budowę 

1 pkt – inwestor posiada zapewnione środki na sfinansowanie wkładu 
własnego 

1 pkt – inwestor posiada udokumentowane prawo do dysponowania 
gruntami lub obiektami na cele inwestycji 

Uwaga: Jeżeli danego projektu nie dotyczy któryś z ww. etapów 
przygotowania inwestycji, projektowi przysługuje 1 pkt za gotowość w 
ramach tego etapu. 

2 10 

2. Nakład ze środków UE 
na 1 MWh planowanej 
rocznej produkcji 
energii. 

(kryterium dla 
projektów polegających 
tylko na 
budowie/modernizacji 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na 1 MWh łącznej 
rocznej planowanej produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Dla projektów wykorzystujących energię inną niż energia ze źródeł 
odnawialnych za osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego jako iloraz 
wysokości dotacji UE dla projektu  (PLN) na planowaną roczną produkcję 
energii elektrycznej i cieplnej (MWh) w ramach poszczególnych 
przedziałów zostanie przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 100; 

4 pkt – 100 < X ≤ 200; 

4 20 
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źródeł wysokosprawnej 
kogeneracji) 

3 pkt – 200 < X ≤ 300; 

2 pkt – 300 < X ≤ 400; 

1 pkt – X > 400. 

 

Dla projektów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych za 
osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego jako iloraz wysokości dotacji UE 
dla projektu  (PLN) na planowaną roczną produkcję energii elektrycznej i 
cieplnej (MWh) w ramach poszczególnych przedziałów zostanie przyznana 
następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 400; 

4 pkt – 400 < X ≤ 500; 

3 pkt – 500 < X ≤ 650; 

2 pkt – 650 < X ≤ 800; 

1 pkt – X > 800. 

2a. Nakład ze środków UE 
na 1 MWh planowanej 
rocznej produkcji 
energii 

 

(kryterium dla 
projektów 
kompleksowych 
składających się 
zarówno z części 
dotyczącej 
budowy/modernizacji 
źródeł wysokosprawnej 
kogeneracji jak i 
budowy/modernizacji 
sieci ciepłowniczych lub 
chłodniczych) 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na 1 MWh łącznej 
rocznej planowanej produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art.  45 
ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Na potrzeby oceny niniejszego kryterium wkład 
UE dla projektów kompleksowych oznacza 
planowany wkład ze środków unijnych 
przeznaczony tylko na dofinansowanie części 
projektu związanej z budową/modernizacją 
źródeł wysokosprawnej kogeneracji. 

 

Dla projektów wykorzystujących energię inną niż energia ze źródeł 
odnawialnych za osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego jako iloraz 
wysokości dotacji UE dla projektu  (PLN) na planowaną roczną produkcję 
energii elektrycznej i cieplnej (MWh) w ramach poszczególnych 
przedziałów zostanie przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 100; 

4 pkt – 100 < X ≤ 200; 

3 pkt – 200 < X ≤ 300; 

2 pkt – 300 < X ≤ 400; 

1 pkt – X > 400. 

 

Dla projektów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych za 
osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego jako iloraz wysokości dotacji UE 
dla projektu  (PLN) na planowaną roczną produkcję energii elektrycznej i 
cieplnej (MWh) w ramach poszczególnych przedziałów zostanie przyznana 
następująca punktacja: 

2 10 
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5 pkt – X ≤ 400; 

4 pkt – 400 < X ≤ 500; 

3 pkt – 500 < X ≤ 650; 

2 pkt – 650 < X ≤ 800; 

1 pkt – X > 800. 

3. Nakład ze środków UE 
na jednostkową 
redukcję emisji CO2 

(kryterium dla 
projektów polegających 
tylko na 
budowie/modernizacji 
źródeł wysokosprawnej 
kogeneracji) 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na roczną redukcję 
1 tony CO2. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego jako iloraz wysokości dotacji 
UE dla projektu  (PLN) na roczną potencjalną redukcję emisji 1 tony CO2, w 
ramach poszczególnych przedziałów zostanie przyznana następująca 
punktacja: 

5 pkt – X ≤ 300; 

4 pkt – 300 < X ≤ 600; 

3 pkt – 600 < X ≤ 900; 

2 pkt – 900 < X ≤ 1500; 

1 pkt – X > 1500. 

4 20 

3a. Nakład ze środków UE 
na jednostkową 
redukcję emisji CO2 

 

(kryterium dla 
projektów 
kompleksowych 
składających się 
zarówno z części 
dotyczącej 
budowy/modernizacji 
źródeł wysokosprawnej 
kogeneracji jak i 
budowy/modernizacji 
sieci ciepłowniczych lub 
chłodniczych) 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na roczną redukcję 
1 tony CO2. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art.  45 
ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Na potrzeby oceny niniejszego kryterium wkład 
UE dla projektów kompleksowych oznacza 
planowany wkład ze środków unijnych 
przeznaczony tylko na dofinansowanie części 
projektu związanej z budową/modernizacją 
źródeł wysokosprawnej kogeneracji. 

 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego jako iloraz wysokości dotacji 
UE dla projektu  (PLN) na roczną potencjalną redukcję emisji 1 tony CO2, w 
ramach poszczególnych przedziałów zostanie przyznana następująca 
punktacja: 

5 pkt – X ≤ 300; 

4 pkt – 300 < X ≤ 600; 

3 pkt – 600 < X ≤ 900; 

2 pkt – 900 < X ≤ 1500; 

1 pkt – X > 1500. 

2 10 
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4. Nakład ze środków UE 
na 1 km 
zmodernizowanej lub 
wybudowanej sieci 
ciepłowniczej i/lub 
chłodniczej** 

 

(kryterium dla 
projektów 
kompleksowych 
składających się 
zarówno z części 
dotyczącej 
budowy/modernizacji 
źródeł wysokosprawnej 
kogeneracji jak i 
budowy/modernizacji 
sieci ciepłowniczych lub 
chłodniczych) 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na 1 km 
zmodernizowanej i/lub wybudowanej sieci 
ciepłowniczej i/lub chłodniczej.  

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

Na potrzeby oceny niniejszego kryterium wkład 
UE dla projektów kompleksowych oznacza 
planowany wkład ze środków unijnych 
przeznaczony tylko na dofinansowanie części 
projektu związanej z budową/modernizacją 
sieci ciepłowniczej lub chłodniczej. 

 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika nakładów UE (mln PLN) na 1 km sieci (X) 
w ramach poszczególnych przedziałów zostanie przyznana następująca 
punktacja:  

10 pkt – X ≤ 1,2  

8 pkt – 1,2 < X ≤ 1,6  

5 pkt – 1,6 < X ≤ 2,0  

3 pkt – 2,0 < X ≤ 2,4  

0 pkt – X > 2,4 

2 20 

5. Wytwarzanie energii ze 
źródeł odnawialnych 

Instalacja wykorzystuje energię ze źródeł 
odnawialnych. Kryterium uznaje się za 
spełnione, jeżeli energia odnawialna jest 
jedynym rodzajem paliwa podstawowego. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

2 pkt - dla instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych 2 4 

Horyzontalne kryteria merytoryczne I stopnie  

6. Ponadregionalność 
projektu  

Zakres projektu jest zgodny z przyjętą przez 
Radę Ministrów strategią ponadregionalną oraz 
jest to przedsięwzięcie o rzeczywistym 
potencjale ponadregionalnym, tj. cechujące się 
wartością dodaną wynikającą z koncentracji na 
zadaniach wykraczających poza obszar 

1 pkt – spełnienie co najmniej jednego z czterech warunków będzie 
skutkowało przyznaniem 1 punktu przy ocenie projektu. Bez względu na to 
czy projekt spełnia jedno, czy więcej z przedmiotowych warunków, otrzyma 
zawsze tę samą liczbę punktów: 

1.  przedsięwzięcie wynika ze strategii ponadregionalnej (tj. strategii 

1 1 
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województwa, istotnych dla rozwoju na 
szerszym obszarze.  

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

przyjętej przez Radę Ministrów: Strategia rozwoju społeczno-
gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, Strategia Rozwoju Polski 
Południowej do roku 2020 Strategia Polski Zachodniej 2020, Strategia 
Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030)   

lub  

2. projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z przynajmniej 
jednego innego województwa objętego strategią ponadregionalną.  
Partnerstwo rozumiane jest zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 
1146);  

lub 

3. projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego województwa, 
przy czym co najmniej jedno z województw objęte jest strategią 
ponadregionalną oraz jest zgodny z celami strategii ponadregionalnej, 

lub 

4. projekt jest komplementarny z projektem wynikającym ze strategii 
ponadregionalnej 

7. Zgodność projektu ze 
Strategią Unii 
Europejskiej dla 
regionu Morza 
Bałtyckiego (SUE RMB) 

Sprawdzane jest, w jakim stopniu projekt jest 
zgodny lub komplementarny z celami Strategii 
Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego  

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Ocena zgodnie z następującą punktacją: 

2 pkt - projekty, które mają status flagowych projektów w ramach SUE RMB  

1 pkt - projekty przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, o których 
mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza 
Bałtyckiego dla jednego z obszarów priorytetowych: Transport, Energy, Bio, 
Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, Secure, Culture, Tourism, Health. 

1 2 

Maksymalna liczba punktów 57 

** W przypadku projektów dotyczących także wymiany węzłów grupowych na indywidualne, do obliczania nakładów należy uwzględnić jedynie nakłady na budowę i 
modernizację sieci (bez kosztów likwidacji bądź budowy węzłów i przepompowni) 
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PODDZIAŁANIE 1.6.2. Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji 

Tryb wyboru: pozakonkursowy/konkursowy 
Projekty oceniane są kryteriami:  

Horyzontalne kryteria formalne  
Dodatkowe kryteria formalne  
Kryteria merytoryczne I stopnia (w tym właściwe kryteria horyzontalne)  
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia 

 

Dodatkowe kryteria formalne 

 
NR  

NAZWA KRYTERIUM  OPIS KRYTERIUM  TAK/NIE  

8.  Zgodność ze Strategią ZIT i z planem gospodarki 
niskoemisyjnej  

Ocena zgodności projektu ze Strategią ZIT dla projektów pozakonkursowych i z 
planem gospodarki niskoemisyjnej dla wszystkich projektów. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

 

9. Przesył energii ze źródła wysokosprawnej 
kogeneracji  

System ciepłowniczy lub chłodniczy objęte wsparciem, służą przesyłowi ciepła z 
instalacji spełniających warunki definicji wysokosprawnej kogeneracji określone w 
załączniku II do dyrektywy 2012/27/UE.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

 

 

Kryteria merytoryczne I stopnia 
 

NR  NAZWA KRYTERIUM  OPIS KRYTERIUM  ZASADY OCENY KRYTERIUM  WAGA  MAX. 
PUNKTACJA  

1.  Gotowość do realizacji projektu*  Data złożenia kompletnego, 
posiadającego wszystkie 
wymagane dokumenty wniosku o 
dofinansowanie do instytucji 
prowadzącej nabór wniosków w 
danym działaniu.  
Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 

Przyznaje się następującą liczbę punktów za 
złożenie wniosku w poszczególnych 
okresach:  

  

4 pkt – III kwartał 2016  

2 pkt – IV kwartał 2016 

2  8 
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wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

2.  Nakład ze środków UE na 1 km zmodernizowanej 
lub wybudowanej sieci ciepłowniczej i/lub 
chłodniczej** 

Wartość wydatków planowanych 
do poniesienia ze środków UE na 
1 km zmodernizowanej i/lub 
wybudowanej sieci ciepłowniczej 
i/lub chłodniczej.  
Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika nakładów 
UE (mln PLN) na 1 km sieci (X) w ramach 
poszczególnych przedziałów zostanie 
przyznana następująca punktacja:  
10 pkt – X ≤ 1,2  
8 pkt – 1,2 < X ≤ 1,6  
5 pkt – 1,6 < X ≤ 2,0  
3 pkt – 2,0 < X ≤ 2,4  
0 pkt – X > 2,4  

2  20 

3.  Planowana inwestycja wykorzystuje energię ze 
źródła odnawialnego  

Projekt dotyczy infrastruktury 
przesyłu energii pochodzącej ze 
źródła odnawialnego. Kryterium 
uznaje się za spełnione, jeżeli 
roczne zapotrzebowanie systemu 
ciepłowniczego i/lub 
chłodniczego jest pokryte co 
najmniej w 50% ciepłem z 
odnawialnych źródeł energii.  
Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

1 pkt – dla instalacji wykorzystujących 
energię pochodzącą ze źródła odnawialnego  

2 2  

Horyzontalne kryteria merytoryczne I stopnie  

4. Zgodność projektu ze Strategią Unii 
Europejskiej dla regionu Morza 
Bałtyckiego (SUE RMB)  

Sprawdzane jest, w jakim stopniu projekt 
jest zgodny lub komplementarny z celami 
Strategii Unii Europejskiej dla regionu 
Morza Bałtyckiego . 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 

Ocena zgodnie z następującą punktacją:  
2 pkt - projekty, które mają status 
flagowych projektów w ramach SUE RMB  
1 pkt - projekty przyczyniają się do 
osiągnięcia wskaźników, o których mowa w 
Planie działania UE dotyczącym Strategii UE 
dla Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego 

1  2  
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wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

z obszarów priorytetowych: Transport, 
Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, 
Secure, Culture, Tourism, Health.  

5. Ponadregionalność projektu *** Zakres projektu jest zgodny z przyjętą 
przez Radę Ministrów strategią 
ponadregionalną oraz jest to 
przedsięwzięcie o rzeczywistym potencjale 
ponadregionalnym, tj. cechujące się 
wartością dodaną wynikającą z 
koncentracji na zadaniach wykraczających 
poza obszar województwa, istotnych dla 
rozwoju na szerszym obszarze.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

1 pkt – spełnienie co najmniej jednego z 

czterech  warunków będzie skutkowało 

przyznaniem 1 punktu przy ocenie projektu. 

Bez względu na to czy projekt spełnia jedno, 

czy więcej  z  przedmiotowych warunków, 

otrzyma zawsze tę samą liczbę punktów: 

1. przedsięwzięcie wynika ze strategii 

ponadregionalnej (tj. strategii przyjętej 

przez Radę Ministrów: Strategia 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

Polski Wschodniej do 2020, Strategia 

Rozwoju Polski Południowej do roku 

2020 Strategia Polski Zachodniej 2020, 

Strategia Rozwoju Polski Centralnej do 

roku 2020 z perspektywą 2030)   

lub  

2. projekt realizowany jest w partnerstwie 

z podmiotem z przynajmniej jednego 

innego województwa objętego 

strategią ponadregionalną.  

Partnerstwo rozumiane jest zgodnie z 

art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 

1146).;  

lub 

3. Projekt realizowany jest na terenie 

więcej niż jednego województwa, przy 

1 1 
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czym co najmniej jedno z województw 

objęte jest  strategią ponadregionalną 

oraz jest zgodny z celami strategii 

ponadregionalnej, 

lub 
Projekt jest komplementarny z projektem 
wynikającym ze strategii ponadregionalnej 

Maksymalna liczba punktów dla trybu pozakonkursowego 32 

Maksymalna liczna punktów dla trybu konkursowego 25 

*Kryterium nie dotyczy procedury konkursowej 
** W przypadku projektów dotyczących także wymiany węzłów grupowych na indywidualne, do obliczania nakładów należy uwzględnić jedynie nakłady na budowę 
i modernizację sieci (bez kosztów likwidacji bądź budowy węzłów i przepompowni) 
*** Kryterium nie dotyczy procedury pozakonkursowej 
Wymagane minimum, aby projekt przeszedł ocenę merytoryczna I stopnia: 50 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. 
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DZIAŁANIE 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa  śląskiego 
PODDZIAŁANIE 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim 

Tryb wyboru: konkursowy  

Projekty oceniane są kryteriami: 
Horyzontalne kryteria formalne 
Dodatkowe kryteria formalne 
Kryteria merytoryczne I stopnia (w tym właściwe kryteria horyzontalne) 
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia  

Dodatkowe kryteria formalne  

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 

8. Obowiązkowy audyt energetyczny ex-ante22 oraz 
zgodność wnioskowanego przedsięwzięcia z tym 
audytem 

Przedłożony obowiązkowy audyt ex-ante, określający zakres inwestycji. Zgodność wnioskowanego 
przedsięwzięcia z treścią audytu wynikającego z wytycznych dotyczących przygotowania audytu 
energetycznego. Dokument ten stanowi załącznik do regulaminu konkursu.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

9. Obowiązkowy audyt ex-post23 Złożenie deklaracji o przeprowadzeniu audytu energetycznego ex-post. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

10. Zwiększenie efektywności energetycznej o co 
najmniej 25%  

Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że projekt przyczyni się do zwiększenia 
efektywności energetycznej budynku o min. 25% (w przeliczeniu na energię końcową). 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

11. Zgodność zakresu projektu z tzw. planem 
gospodarki niskoemisyjnej  

Zakres projektu wynika z planu gospodarki niskoemisyjnej lub dokumentu równoważnego (np. 
Sustainable Energy Action Plan (SEAP).  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

12. Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi 
emisji zanieczyszczeń  

Dotyczy wyłącznie projektów, które jako element inwestycji zawierają wymianę źródła ciepła.  
Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły24 spalające biomasę lub ewentualnie paliwa 

gazowe25, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne 

 

 
22 opracowany zgodnie z wytycznymi do tworzenia audytów, określonymi w dokumentacji konkursowej 
23 opracowany zgodnie z wytycznymi do tworzenia audytów, określonymi w dokumentacji konkursowej 
24 Wymiana źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany 
spalanego paliwa). Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania 
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zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Wsparcie 

kotłów zużywających węgiel stanowi wydatek niekwalifikowany. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 

oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Kryteria merytoryczne I stopnia  

NR NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM ZASADY OCENY KRYTERIUM 

W
A

G
A

 

M
A

X
. 

P
U

N
K

TA
C

JA
 

1. Gotowość do realizacji 
projektu 

Posiadanie dokumentacji technicznej niezbędnej 
do realizacji zakresu rzeczowego projektu. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Przyznawana liczba punktów: 
2 pkt – Projekt posiada pełną dokumentację techniczną 
niezbędną do realizacji całego zakresu rzeczowego (dla 100% 
kosztów całkowitych)  
1 pkt – Projekt posiada dokumentację techniczną niezbędną do 
realizacji zakresu rzeczowego odpowiadającego minimum 60% 
kosztów całkowitych  

1 2 

2. Nakład ze środków UE na 
jednostkową oszczędność 
energii. 

Wartość wydatków planowanych do poniesienia 
ze środków UE na jednostkową oszczędność 
energii końcowej (GJ/rok). 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego jako iloraz 

wysokości dotacji UE dla projektu  (PLN) na roczną oszczędność 

energii końcowej (GJ/rok)), w ramach poszczególnych 

przedziałów zostanie przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 650; 

4 pkt – 650 < X ≤ 850; 

3 pkt – 850 < X ≤ 1050; 

2 pkt – 1050 < X ≤ 1200; 

1 pkt – X > 1200. 

3 15 

3. Podwyższenie standardu 
energetycznego budynku, 
wyrażone wskaźnikiem EPh + w 

Poziom zapotrzebowania na nieodnawialną 
energię pierwotną w stanie docelowym na 
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz 

Liczba punktów przyznawana za osiągnięcie wskaźnika EPh + w 
w wysokości: 
5 pkt  – jeżeli EPh + w ≤ 65 kWh/(m2 × rok)) 

2 10 

 
powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które 
zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią.  
25 Kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. 
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przygotowania ciepłej wody użytkowej określony 
w audycie energetycznym. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

3 pkt – jeżeli  65 kWh/(m2 × rok) < EPh + w ≤ 85 kWh/(m2 × rok) 
2 pkt – jeżeli 85 kWh/(m2 × rok) < EPh + w ≤ 105 kWh/(m2 × 
rok) 
0 pkt - jeżeli EPh + w > 105 kWh/(m2 × rok)  

4. Zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków  

Wartość wynikająca z dokumentacji technicznej 
(audyt energetyczny). 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Punkty zostaną przyznane za zwiększenie efektywności 
energetycznej (w przeliczeniu na energię końcową): 
5 pkt – powyżej 60% 
2 pkt – powyżej 40%, ale mniej niż 60% 
1 pkt – powyżej 25%, ale mniej niż 40% 

2 10 

5 Zmniejszenie emisji CO2 Wartość wynikająca z dokumentacji 
technicznej (audyt energetyczny). 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Punkty zostaną przyznane za zmniejszenie emisji CO2: 
3 pkt – 60% i więcej 
2 pkt – 40% i więcej, ale mniej niż 60% 
1 pkt – poniżej 40% 

1 3 

6 Wskaźnik wykorzystania 
energii z OZE i/lub z instalacji 
kogeneracji i/lub trigeneracji 
na potrzeby własne 

Stosunek energii wytworzonej  przez jednostki 
wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej ze 
źródeł OZE i/lub instalacji kogeneracji i/lub 
trigeneracji na potrzeby własne, do 
zapotrzebowania na energię końcową . 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Wartość wskaźnika w % 
4 pkt – >15  
3 pkt – (10-15> 
2 pkt – (5-10> 
1 pkt –  (0-5> 
0 pkt – 0 

1 4 

7 Dodatkowa oszczędność 
energii pierwotnej osiągnięta 
dzięki wymianie oświetlenia 
wynikającej z audytu na 
energooszczędne (w częściach 
wspólnych budynków) 

Punkty przyznawane za obniżenie wskaźnika Δ 
EPL 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

2 pkt – jeżeli dzięki dodatkowym pracom wskaźnik Δ EPL  
zostanie obniżony o minimum 5 kWh/(m2 × rok) 
1 pkt – jeżeli dzięki dodatkowym pracom wskaźnik Δ EPL  
zostanie obniżony o minimum 2 kWh/(m2 × rok) ale mniej niż 5 
kWh/(m2 × rok) 

1 2 

8 Dodatkowe prace wynikające 
z audytu podnoszące standard 
techniczny budynku 

Punkty przyznawane za dodatkowe prace 
związane z podwyższeniem standardu budynku. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

1 pkt – jeżeli projekt przewiduje zastosowanie systemów 

zarządzania energią w budynku  

1 pkt –  jeżeli projekt przewiduje  tworzenie „zielonych dachów” 
lub „żyjących zielonych ścian” 

1 2 
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9 Szczególne wymagania dla 
budynku wpisanego do 
rejestru zabytków lub 
podlegającego ochronie 
konserwatorskiej 

Punkt przyznawany za szczególne wymagania w 
stosunku do budynku wpisanego do rejestru 
zabytków lub podlegającego ochronie 
konserwatorskiej. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

1 pkt – co najmniej jeden budynek objęty projektem wpisany 
jest do rejestru zabytków lub podlega ochronie 
konserwatorskiej 

5 5 

10 Zastosowanie technologii 
zapewniającej znaczną 
redukcję emisji zanieczyszczeń 
powietrza  
  

Punkt przyznawany za szczególne wymagania 
technologiczne przyczyniające się do znacznej 
redukcji26 emisji zanieczyszczeń powietrza (w 
tym, o ile to technicznie możliwe oraz 
ekonomicznie zasadne, instalację pieców na 
biomasę lub zastosowanie nowoczesnych 
rozwiązań jak np. ściany akumulujące ciepło) . 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
 

1 pkt – jeżeli projekt przewiduje zastosowanie technologii 
przyczyniającej się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń 
powietrza  

1 1 

11 Ponadregionalność projektu Zakres projektu jest zgodny z przyjętą przez Radę 
Ministrów strategią ponadregionalną oraz jest to 
przedsięwzięcie o rzeczywistym potencjale 
ponadregionalnym, tj. cechujące się wartością 
dodaną wynikającą z koncentracji na zadaniach 
wykraczających poza obszar województwa, 
istotnych dla rozwoju na szerszym obszarze.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

1 pkt – spełnienie co najmniej jednego z czterech  warunków 
będzie skutkowało przyznaniem 1 punktu przy ocenie projektu. 
Bez względu na to czy projekt spełnia jedno, czy więcej z 
przedmiotowych warunków, otrzyma zawsze tę samą liczbę 
punktów: 

1. przedsięwzięcie wynika ze strategii ponadregionalnej (tj. 

strategii przyjętej przez Radę Ministrów: Strategia rozwoju 

społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, 

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 

Strategia Polski Zachodniej 2020, Strategia Rozwoju Polski 

Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030)   

lub  

2. projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z 

przynajmniej jednego innego województwa objętego 

strategią ponadregionalną.  Partnerstwo rozumiane jest 

1 1 

 
26 Jako znaczna redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza rozumie się zmniejszenie emisji minimalnie o 5% skumulowanego wolumenu dotychczasowych emisji w zakresie CO2, NOx, SO2 
lub wpływ na zmniejszenie innych zanieczyszczeń  takich jak m.in. pyły (PM 10 PM 2,5), LZO i inne. 
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zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 

U. 2014 poz. 1146) 

lub 

3. Projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego 

województwa, przy czym co najmniej jedno z województw 

objęte jest strategią ponadregionalną oraz jest zgodny z 

celami strategii ponadregionalnej 

lub 

4. Projekt jest komplementarny z projektem wynikającym ze 

strategii ponadregionalnej 

12. Zgodność projektu ze 
Strategią Unii Europejskiej dla 
regionu Morza Bałtyckiego 
(SUE RMB) 

Sprawdzane jest, w jakim stopniu projekt jest 
zgodny lub komplementarny z celami Strategii 
Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego . 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

Ocena zgodnie z następującą punktacją: 

2 pkt - projekty, które mają status flagowych projektów w 
ramach SUE RMB  

1 pkt - projekty przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, o 
których mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla 
Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego z obszarów 
priorytetowych: Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, 
Ship, Safe, Secure, Culture, Tourism, Health. 

1 2 

13. Projekt jest zgodny z lokalnym 
programem rewitalizacji 

Projekt stanowi element spójnej koncepcji 
inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej 
rewitalizacji obszaru wyznaczonego w lokalnym 
programie rewitalizacji zgodnie z wytycznymi 
Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji 
obszarów zdegradowanych lub projekt znajduje 
się w obszarze rewitalizacji wyznaczonym w 
uchwale Rady Miasta, zgodnie z art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

1 pkt – w dokumentacji wykazano, że projekt stanowi element 
spójnej koncepcji inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej 
rewitalizacji obszaru wyznaczonego w lokalnym programie 
rewitalizacji lub projekt znajduje się w obszarze rewitalizacji 
wyznaczonym w uchwale Rady Miasta, zgodnie z art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

1 1 

Maksymalna liczba punktów 58 

Wymagane minimum, aby projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczna I stopnia: 30 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. 
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PODDZIAŁANIE 1.7.2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim 

Tryb wyboru: pozakonkursowy/konkursowy  
 
Projekty oceniane są kryteriami:  

Horyzontalne kryteria formalne  
Dodatkowe kryteria formalne  
Kryteria merytoryczne I stopnia (w tym właściwe kryteria horyzontalne)  
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia  

 

Dodatkowe kryteria formalne 

 
NR  

NAZWA KRYTERIUM  OPIS KRYTERIUM  TAK/NIE  

8.  Zgodność ze Strategią ZIT i z planem gospodarki 
niskoemisyjnej  

Ocena zgodności projektu ze Strategią ZIT w przypadku projektów 
pozakonkursowych i z planem gospodarki niskoemisyjnej dla wszystkich 
projektów. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

 

 

Kryteria merytoryczne I stopnia 
 

NR  NAZWA KRYTERIUM  OPIS KRYTERIUM  ZASADY OCENY KRYTERIUM  WAGA  MAX. 
PUNKTACJA  

1.  Gotowość do realizacji projektu* Data złożenia kompletnego, posiadającego 
wszystkie wymagane dokumenty wniosku o 
dofinansowanie do instytucji prowadzącej 
nabór wniosków w danym działaniu.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Przyznaje się następującą liczbę punktów za 
złożenie wniosku w poszczególnych 
okresach:  
4 pkt – III kwartał 2016  
2 pkt – IV kwartał 2016 

2 8 

2.  Nakład ze środków UE na 1 km 
zmodernizowanej lub wybudowanej 
sieci ciepłowniczej i/lub chłodniczej ** 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na 1 km 
zmodernizowanej i/lub wybudowanej sieci 
ciepłowniczej i/lub chłodniczej.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika nakładów 
UE (mln PLN) na 1 km sieci (X) w ramach 
poszczególnych przedziałów zostanie 
przyznana następująca punktacja:  
10 pkt – X ≤ 1,2  

2  20 
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projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

8 pkt – 1,2 < X ≤ 1,6  
5 pkt – 1,6 < X ≤ 2,0  
3 pkt – 2,0 < X ≤ 2,4  
0 pkt – X > 2,4 

3.  Nakład ze środków UE na jednostkową 
oszczędność energii pierwotnej  

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na jednostkową 
roczną oszczędność energii pierwotnej 
(GJ/rok).  
Wskaźnik odnosi się do docelowej produkcji 
rocznej instalacji, osiągniętej w kolejnym 
roku po roku oddania instalacji do 
eksploatacji. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika nakładów 
UE (PLN) na jednostkową oszczędność 
energii pierwotnej (X) (GJ/rok) w ramach 
poszczególnych przedziałów zostanie 
przyznana następująca punktacja:  
10 pkt – X ≤ 435  
8 pkt – 435 < X ≤ 580  
5 pkt – 580 < X ≤ 725  
3 pkt – 725 < X ≤ 870  
0 pkt – X > 870  

2  20  

4.  Nakład ze środków UE na jednostkową 
redukcję emisji CO2  

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na redukcję 1 
tony CO2w ciągu roku.  
Wskaźnik odnosi się do docelowej produkcji 
rocznej instalacji, osiągniętej w kolejnym 
roku po roku oddania instalacji do 
eksploatacji. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika nakładów 
UE (tys. PLN) na redukcję 1 tony CO2 w ciągu 
roku (X) w ramach poszczególnych 
przedziałów zostanie przyznana następująca 
punktacja:  
10 pkt – X ≤ 4,575  
8 pkt – 4,575 < X ≤ 6,1  
5 pkt – 6,1 < X ≤ 7,625  
3 pkt – 7,625 < X ≤ 9,15  
0 pkt – X > 9,15  

2  20  

5.  Nakład ze środków UE na jednostkową 
redukcję emisji pyłów  

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na redukcję 1 
tony pyłów w ciągu roku.  
Wskaźnik odnosi się do docelowej produkcji 
rocznej instalacji, osiągniętej w kolejnym 
roku po roku oddania instalacji do 
eksploatacji. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika nakładów 
UE (tys. PLN) na roczną redukcję 1 tony 
pyłów w ramach poszczególnych 
przedziałów zostanie przyznana następująca 
punktacja:  
8 pkt – X ≤ 200  
6 pkt – 200 < X ≤ 400  
4 pkt – 400 < X ≤ 600  
2 pkt – 600 < X ≤ 800  
0 pkt – X > 800  

1  8 
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(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

6.  Planowana inwestycja wykorzystuje 
energię ze źródła odnawialnego  

Projekt dotyczy infrastruktury przesyłu 
energii pochodzącej ze źródła odnawialnego. 
Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli 
roczne zapotrzebowanie systemu 
ciepłowniczego i/lub chłodniczego jest 
pokryte co najmniej w 50% ciepłem z 
odnawialnych źródeł energii.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

3 pkt - dla instalacji wykorzystujących 
energię pochodzącą ze źródła odnawialnego  

2  6  

7.  Planowana inwestycja wykorzystuje 
energię ciepła odpadowego  

Projekt dotyczy infrastruktury przesyłu 
energii ciepła odpadowego z procesów 
przemysłowych. Kryterium nie obejmuje 
ciepła z kogeneracji. Kryterium uznaje się za 
spełnione, jeżeli roczne zapotrzebowanie 
systemu ciepłowniczego jest pokryte co 
najmniej w 50% ciepłem odpadowym z 
procesów przemysłowych.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

1 pkt - dla instalacji wykorzystujących 
energię ciepła odpadowego  

2  2  

8. Promowanie inwestycji na obszarach 
szczególnie dotkniętych zjawiskiem 
zanieczyszczonego powietrza. 

Projekt uzyskuje dodatkowe punkty jeżeli 

zlokalizowany jest na terenie strefy, na 

obszarze której stwierdzono przekroczenia 

dopuszczalnej wartości stężenia 

średniorocznego i/lub liczby przekroczeń 

dopuszczalnej wartości stężenia 24-

godzinnego pyłu zawieszonego PM10. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 

projektu w zakresie niniejszego kryterium na 

4 pkt – projekt w całości zlokalizowany jest 
na terenie gminy wymienionej w programie 
ochrony powietrza. 

1 4 
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etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 

(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

 

9. Promowanie inwestycji w zakresie 
wymiany grupowych węzłów cieplnych 
na węzły indywidualne. 

Projekt uzyskuje dodatkowe punkty, jeżeli w 
całości lub częściowo polega na wymianie 
grupowych węzłów cieplnych na węzły 
indywidualne. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

2 pkt – projekt obejmuje swoim zakresem 
wymianę grupowych węzłów cieplnych na 
węzły indywidualne. 

1 2 

Horyzontalne kryteria merytoryczne I stopnia 

10. Zgodność projektu ze Strategią Unii 
Europejskiej dla regionu Morza 
Bałtyckiego (SUE RMB)  

Sprawdzane jest, w jakim stopniu projekt 
jest zgodny lub komplementarny z celami 
Strategii Unii Europejskiej dla regionu 
Morza Bałtyckiego . 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Ocena zgodnie z następującą punktacją:  
2 pkt - projekty, które mają status 
flagowych projektów w ramach SUE RMB  
1 pkt - projekty przyczyniają się do 
osiągnięcia wskaźników, o których mowa w 
Planie działania UE dotyczącym Strategii UE 
dla Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego 
z obszarów priorytetowych: Transport, 
Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, 
Secure, Culture, Tourism, Health.  

1  2  

11. Ponadregionalność projektu *** Zakres projektu jest zgodny z przyjętą 
przez Radę Ministrów strategią 
ponadregionalną oraz jest to 
przedsięwzięcie o rzeczywistym potencjale 
ponadregionalnym, tj. cechujące się 
wartością dodaną wynikającą z 
koncentracji na zadaniach wykraczających 
poza obszar województwa, istotnych dla 
rozwoju na szerszym obszarze.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

1 pkt – spełnienie co najmniej jednego z 

czterech  warunków będzie skutkowało 

przyznaniem 1 punktu przy ocenie projektu. 

Bez względu na to czy projekt spełnia jedno, 

czy więcej  z  przedmiotowych warunków, 

otrzyma zawsze tę samą liczbę punktów: 

1. przedsięwzięcie wynika ze strategii 

ponadregionalnej (tj. strategii przyjętej 

przez Radę Ministrów: Strategia 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

Polski Wschodniej do 2020, Strategia 

Rozwoju Polski Południowej do roku 

1 1 
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wdrożeniowej). 2020 Strategia Polski Zachodniej 2020, 

Strategia Rozwoju Polski Centralnej do 

roku 2020 z perspektywą 2030)   

lub  

2. projekt realizowany jest w partnerstwie 

z podmiotem z przynajmniej jednego 

innego województwa objętego 

strategią ponadregionalną.  

Partnerstwo rozumiane jest zgodnie z 

art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 

1146).;  

lub 

3. Projekt realizowany jest na terenie 

więcej niż jednego województwa, przy 

czym co najmniej jedno z województw 

objęte jest  strategią ponadregionalną 

oraz jest zgodny z celami strategii 

ponadregionalnej, 

lub 
Projekt jest komplementarny z projektem 
wynikającym ze strategii ponadregionalnej 

Maksymalna liczba punktów dla trybu pozakonkursowego 92 

Maksymalna ilość punktów dla trybu konkursowego 85 

*Kryterium nie dotyczy procedury konkursowej 
**W przypadku projektów dotyczących także wymiany węzłów grupowych na indywidualne, do obliczania nakładów należy uwzględnić jedynie nakłady na budowę 
i modernizację sieci (bez kosztów likwidacji bądź budowy węzłów i przepompowni) 
***Kryterium nie dotyczy procedury pozakonkursowej 
 
Wymagane minimum, aby projekt przeszedł ocenę merytoryczna I stopnia: 50 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.  
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PODDZIAŁANIE 1.7.3. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie 
śląskim 

Tryb wyboru: pozakonkursowy/konkursowy 
Projekty oceniane są kryteriami:  

Horyzontalne kryteria formalne  
Dodatkowe kryteria formalne  
Kryteria merytoryczne I stopnia (w tym właściwe kryteria horyzontalne)  
Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia 

 

Dodatkowe kryteria formalne 
 

 
NR  

NAZWA KRYTERIUM  OPIS KRYTERIUM  TAK/NIE  

8.  Zgodność ze Strategią ZIT i z planem gospodarki 
niskoemisyjnej  

Ocena zgodności projektu ze Strategią ZIT dla projektów pozakonkursowych i z 
planem gospodarki niskoemisyjnej lub każdą lokalną strategią odnoszącą się do 
kwestii związanej z zapewnieniem lokalnego bezpieczeństwa energetycznego (np. 
SEAP), a także  przyczyniającą się do osiągnięcia celów pakietu energetyczno–
klimatycznego 3x20 (w przypadku Polski 2x20 i 1x15% w zakresie OZE) dla 
wszystkich projektów. 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

 

9. Przesył energii ze źródła wysokosprawnej 
kogeneracji  

System ciepłowniczy lub chłodniczy objęte wsparciem, służą przesyłowi ciepła z 
instalacji spełniających warunki definicji wysokosprawnej kogeneracji określone w 
załączniku II do dyrektywy 2012/27/UE.  
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego 
kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

 

 
Kryteria merytoryczne I stopnia 

NR  NAZWA KRYTERIUM  OPIS KRYTERIUM  ZASADY OCENY KRYTERIUM  WAGA  MAX. 
PUNKTACJA  

1.  Gotowość do realizacji projektu*  Data złożenia kompletnego, 
posiadającego wszystkie wymagane 
dokumenty wniosku o dofinansowanie 
do instytucji prowadzącej nabór 

Przyznaje się następującą liczbę punktów za 
złożenie wniosku w poszczególnych 
okresach:  

2  8 
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wniosków w danym działaniu.  

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

  

4 pkt – III kwartał 2016  

2 pkt – IV kwartał 2016 

2.  Nakład ze środków UE na 1 km 
zmodernizowanej lub wybudowanej sieci 
ciepłowniczej i/lub chłodniczej** 

 

(kryterium dla projektów polegających 
tylko na budowie/modernizacji sieci 
ciepłowniczych lub chłodniczych) 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na 1 km 
zmodernizowanej i/lub wybudowanej 
sieci ciepłowniczej i/lub chłodniczej.  

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika nakładów 
UE (mln PLN) na 1 km sieci (X) w ramach 
poszczególnych przedziałów zostanie 
przyznana następująca punktacja:  

10 pkt – X ≤ 1,2  

8 pkt – 1,2 < X ≤ 1,6  

5 pkt – 1,6 < X ≤ 2,0  

3 pkt – 2,0 < X ≤ 2,4  

0 pkt – X > 2,4  

2  20 

2a. Nakład ze środków UE na 1 km 
zmodernizowanej lub wybudowanej sieci 
ciepłowniczej i/lub chłodniczej** 

 

(kryterium dla projektów kompleksowych 
składających się zarówno z części 
dotyczącej budowy/modernizacji źródeł 
wysokosprawnej kogeneracji jak i 
budowy/modernizacji sieci 
ciepłowniczych lub chłodniczych) 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na 1 km 
zmodernizowanej i/lub wybudowanej 
sieci ciepłowniczej i/lub chłodniczej.  

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

 

Na potrzeby oceny niniejszego kryterium 
wkład UE dla projektów kompleksowych 
oznacza planowany wkład ze środków 
unijnych przeznaczony tylko na 
dofinansowanie części projektu 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika nakładów 
UE (mln PLN) na 1 km sieci (X) w ramach 
poszczególnych przedziałów zostanie 
przyznana następująca punktacja:  

10 pkt – X ≤ 1,2  

8 pkt – 1,2 < X ≤ 1,6  

5 pkt – 1,6 < X ≤ 2,0  

3 pkt – 2,0 < X ≤ 2,4  

0 pkt – X > 2,4 

1 10 
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związanej z budową/modernizacją sieci 
ciepłowniczej lub chłodniczej. 

3. Nakład ze środków UE na 1 MWh 
planowanej rocznej produkcji energii 

 

(kryterium dla projektów polegających 
tylko na budowie/modernizacji źródeł 
wysokosprawnej kogeneracji) 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na 1 MWh 
łącznej rocznej planowanej produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art.  45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

 

Dla projektów wykorzystujących energię 
inną niż energia ze źródeł odnawialnych za 
osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego 
jako iloraz wysokości dotacji UE dla projektu  
(PLN) na planowaną roczną produkcję 
energii elektrycznej (MWh) w ramach 
poszczególnych przedziałów zostanie 
przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 100; 

4 pkt – 100 < X ≤ 200; 

3 pkt – 200 < X ≤ 300; 

2 pkt – 300 < X ≤ 400; 

1 pkt – X > 400. 

 

Dla projektów wykorzystujących energię ze 
źródeł odnawialnych za osiągnięcie wartości 
wskaźnika X (liczonego jako iloraz wysokości 
dotacji UE dla projektu  (PLN) na planowaną 
roczną produkcję energii elektrycznej 
(MWh) w ramach poszczególnych 
przedziałów zostanie przyznana następująca 
punktacja: 

5 pkt – X ≤ 400; 

4 pkt – 400 < X ≤ 500; 

3 pkt – 500 < X ≤ 650; 

2 pkt – 650 < X ≤ 800; 

1 pkt – X > 800. 

2 10 
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3a. Nakład ze środków UE na 1 MWh 
planowanej rocznej produkcji energii 

 

(kryterium dla projektów kompleksowych 
składających się zarówno z części 
dotyczącej budowy/modernizacji źródeł 
wysokosprawnej kogeneracji jak i 
budowy/modernizacji sieci 
ciepłowniczych lub chłodniczych) 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na 1 MWh 
łącznej rocznej planowanej produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art.  45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Na potrzeby oceny niniejszego kryterium 
wkład UE dla projektów kompleksowych 
oznacza planowany wkład ze środków 
unijnych przeznaczony tylko na 
dofinansowanie części projektu 
związanej z budową/modernizacją źródeł 
wysokosprawnej kogeneracji. 

 

Dla projektów wykorzystujących energię 
inną niż energia ze źródeł odnawialnych za 
osiągnięcie wartości wskaźnika X (liczonego 
jako iloraz wysokości dotacji UE dla projektu  
(PLN) na planowaną roczną produkcję 
energii elektrycznej (MWh) w ramach 
poszczególnych przedziałów zostanie 
przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 100; 

4 pkt – 100 < X ≤ 200; 

3 pkt – 200 < X ≤ 300; 

2 pkt – 300 < X ≤ 400; 

1 pkt – X > 400. 

 

Dla projektów wykorzystujących energię ze 
źródeł odnawialnych za osiągnięcie wartości 
wskaźnika X (liczonego jako iloraz wysokości 
dotacji UE dla projektu  (PLN) na planowaną 
roczną produkcję energii elektrycznej 
(MWh) w ramach poszczególnych 
przedziałów zostanie przyznana następująca 
punktacja: 

5 pkt – X ≤ 400; 

4 pkt – 400 < X ≤ 500; 

3 pkt – 500 < X ≤ 650; 

2 pkt – 650 < X ≤ 800; 

1 pkt – X > 800. 

1 5 

4. Nakład ze środków UE na jednostkową 
redukcję emisji CO2 

 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na roczną 
redukcję 1 tony CO2. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika X 
(liczonego jako iloraz wysokości dotacji UE 
dla projektu  (PLN) na roczną potencjalną 
redukcję emisji 1 tony CO2, w ramach 

2 10 
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(kryterium dla projektów polegających 
tylko na budowie/modernizacji źródeł 
wysokosprawnej kogeneracji) 

zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art.  45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

 

poszczególnych przedziałów zostanie 
przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 300; 

4 pkt – 300 < X ≤ 600; 

3 pkt – 600 < X ≤ 900; 

2 pkt – 900 < X ≤ 1500; 

1 pkt – X > 1500. 

4a. Nakład ze środków UE na jednostkową 
redukcję emisji CO2 

 

(kryterium dla projektów kompleksowych 
składających się zarówno z części 
dotyczącej budowy/modernizacji źródeł 
wysokosprawnej kogeneracji jak i 
budowy/modernizacji sieci 
ciepłowniczych lub chłodniczych) 

Wartość wydatków planowanych do 
poniesienia ze środków UE na roczną 
redukcję 1 tony CO2. 

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art.  45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Na potrzeby oceny niniejszego kryterium 
wkład UE dla projektów kompleksowych 
oznacza planowany wkład ze środków 
unijnych przeznaczony tylko na 
dofinansowanie części projektu 
związanej z budową/modernizacją źródeł 
wysokosprawnej kogeneracji. 

Za osiągnięcie wartości wskaźnika X 
(liczonego jako iloraz wysokości dotacji UE 
dla projektu  (PLN) na roczną potencjalną 
redukcję emisji 1 tony CO2, w ramach 
poszczególnych przedziałów zostanie 
przyznana następująca punktacja: 

5 pkt – X ≤ 300; 

4 pkt – 300 < X ≤ 600; 

3 pkt – 600 < X ≤ 900; 

2 pkt – 900 < X ≤ 1500; 

1 pkt – X > 1500. 

1 5 

5.  Planowana inwestycja wykorzystuje 
energię ze źródła odnawialnego  

Projekt dotyczy infrastruktury przesyłu 
energii pochodzącej ze źródła 
odnawialnego. Kryterium uznaje się za 
spełnione, jeżeli roczne zapotrzebowanie 
systemu ciepłowniczego i/lub 
chłodniczego jest pokryte co najmniej w 
50% ciepłem z odnawialnych źródeł 
energii.  

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 

1 pkt – dla instalacji wykorzystujących 
energię pochodzącą ze źródła odnawialnego  

2 2  
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oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Horyzontalne kryteria merytoryczne I stopnia 

6. Zgodność projektu ze Strategią Unii 
Europejskiej dla regionu Morza 
Bałtyckiego (SUE RMB)  

Sprawdzane jest, w jakim stopniu projekt 
jest zgodny lub komplementarny z 
celami Strategii Unii Europejskiej dla 
regionu Morza Bałtyckiego. 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Ocena zgodnie z następującą punktacją:  

2 pkt - projekty, które mają status 
flagowych projektów w ramach SUE RMB  

1 pkt - projekty przyczyniają się do 
osiągnięcia wskaźników, o których mowa w 
Planie działania UE dotyczącym Strategii UE 
dla Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego 
z obszarów priorytetowych: Transport, 
Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, 
Secure, Culture, Tourism, Health.  

1  2  

7. Ponadregionalność projektu *** Zakres projektu jest zgodny z przyjętą 
przez Radę Ministrów strategią 
ponadregionalną oraz jest to 
przedsięwzięcie o rzeczywistym 
potencjale ponadregionalnym, tj. 
cechujące się wartością dodaną 
wynikającą z koncentracji na zadaniach 
wykraczających poza obszar 
województwa, istotnych dla rozwoju na 
szerszym obszarze.  

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

1 pkt – spełnienie co najmniej jednego z 
czterech  warunków będzie skutkowało 
przyznaniem 1 punktu przy ocenie projektu. 
Bez względu na to czy projekt spełnia jedno, 
czy więcej  z  przedmiotowych warunków, 
otrzyma zawsze tę samą liczbę punktów: 

1. przedsięwzięcie wynika ze strategii 
ponadregionalnej (tj. strategii przyjętej 
przez Radę Ministrów: Strategia 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
Polski Wschodniej do 2020, Strategia 
Rozwoju Polski Południowej do roku 
2020 Strategia Polski Zachodniej 2020, 
Strategia Rozwoju Polski Centralnej do 
roku 2020 z perspektywą 2030)   

lub  

2. projekt realizowany jest w partnerstwie 
z podmiotem z przynajmniej jednego 
innego województwa objętego 

1 1 



OŚ I Zmniejszenie emisyjności gospodarki wersja obowiązująca od 17 marca 2020 r. 

108 

strategią ponadregionalną.  
Partnerstwo rozumiane jest zgodnie z 
art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 
1146).;  

lub 

3. Projekt realizowany jest na terenie 
więcej niż jednego województwa, przy 
czym co najmniej jedno z województw 
objęte jest  strategią ponadregionalną 
oraz jest zgodny z celami strategii 
ponadregionalnej, 

lub 

Projekt jest komplementarny z projektem 
wynikającym ze strategii ponadregionalnej 

Maksymalna liczba punktów dla trybu pozakonkursowego 32 

Maksymalna liczna punktów dla trybu konkursowego 25 

 
*Kryterium nie dotyczy procedury konkursowej 
** W przypadku projektów dotyczących także wymiany węzłów grupowych na indywidualne, do obliczania nakładów należy uwzględnić jedynie nakłady na budowę 
i modernizację sieci (bez kosztów likwidacji bądź budowy węzłów i przepompowni) 
*** Kryterium nie dotyczy procedury pozakonkursowej 
Wymagane minimum, aby projekt przeszedł ocenę merytoryczna I stopnia: 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. 

 
 

 


