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KRYTERIA DOSTĘPU  

Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” (typ projektu: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych)  

 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 

1. 

Lokalizacja projektu względem 

obszarów Natura 2000 i szlaków 

migracyjnych zwierząt 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie 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. 
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2. 

Zgodność projektu  

z właściwymi programami 

ochrony powietrza 

Kryterium ma zastosowanie jedynie dla projektów zakładających pozyskiwanie energii ze spalania biomasy  

 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, warunkiem realizacji projektów będzie zgodność z programem/-ami ochrony 

powietrza obowiązującym/-i dla obszaru, na którym realizowany jest projekt. Projekty realizowane na obszarach 

stref, dla których określono programy ochrony powietrza, kolidujące z ich zapisami nie otrzymają wsparcia w 

ramach RPO WM na lata 2014 – 2020.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie:  

Czy po wdrożeniu projektu nie zostanie zachwiana wielkość marginesów tolerancji poziomów stężeń substancji 

określonych w treści programu/-ów ochrony powietrza (jeżeli istnieje program dla danego obszaru). 
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Ograniczenia emisji niektórych 

zanieczyszczeń do powietrza 

Kryterium ma zastosowanie jedynie dla projektów zakładających pozyskiwanie energii ze spalania biomasy  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy instalacje spalające biomasę nie przekraczają dopuszczalnych 

wielkości emisji określonych w dyrektywie (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji 

niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz 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. Instalacje biomasowe musza spełniać 
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wymogi ww. aktów prawnych od momentu oddania do użytkowania danej instalacji. 

4. 

Wpływ projektu na stan wód  Kryterium ma zastosowanie jedynie dla projektów w zakresie elektrowni wodnych  

 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy inwestycja jest zgodna z dyrektywą 

2000/60/WE. Do czasu potwierdzenia zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną drugiego cyklu Planów 

Gospodarowania Wodami w Dorzeczach przez Komisję Europejską, współfinansowane będą tylko projekty nie 

mające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, które znajdują się na listach nr 1 

będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły. 

Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód oraz 

projektów znajdujących się na listach nr 2 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły, jest 

możliwe tylko po spełnieniu warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz ujęcia ich w 

aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczach zaakceptowanych przez Komisję Europejską. 

Projekt może być realizowany wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących. 

Dodatkowo należy przedstawić deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE  

Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” (typ projektu: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych)  

 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

1. 

 

Wzrost wykorzystania 
energii  
odnawialnej  

 

W ramach kryterium oceniana będzie ilość energii wytworzonej z 

odnawialnych źródeł energii  w wyniku realizacji projektu 

odniesiona do całkowitej energii zużytej i/lub  produkowanej w 

obiekcie/ach objętych projektem. 

W celu weryfikacji kryterium brana będzie pod uwagę energia 

odpowiadająca energii wytwarzanej w projekcie tj. energii 

elektrycznej i/lub cieplnej.  

Ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł 

energii w wyniku realizacji projektu odniesiona do 

całkowitej energii zużytej i/lub  produkowanej w 

obiekcie/ach objętych projektem, wynosi: 

 powyżej 90% – 9 pkt; 

 powyżej 80% do 90%  – 8 pkt; 

 powyżej 70% do 80% – 7 pkt;  

 powyżej 60% do 70% – 6 pkt;   
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Kryterium premiuje projekty o jak największym % udziale energii 

pozyskanej z OZE. 

 powyżej 50% do 60% – 5 pkt; 

 powyżej 40% do 50% – 4 pkt;   

 powyżej 30% do 40% – 3 pkt; 

 powyżej 20% do 30% – 2 pkt;   

 powyżej 10% do 20% – 1 pkt; 

 0% do 10%  lub brak informacji w tym 

zakresie Brak spełnienia wyżej 

wymienionych warunków lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

Uwaga: w przypadku gdy projekt obejmuje kilka 

obiektów, % udział energii pozyskanej z danego 

typu OZE jest liczony jako średnia wartość z 

arytmetyczna dla poszczególnych obiektów 

objętych projektem. 

2. 

Stopień wykorzystania 

potencjału w zakresie 

odnawialnych źródeł 

energii  

 

Kryterium oceniać będzie wykorzystanie w ramach projektu 

potencjałów odnawialnych źródeł energii (OZE) występujących 

na terenie województwa mazowieckiego. Punkty mogą zostać 

przyznane tylko w sytuacji gdy suma drugiego i kolejnego typu 

instalacji OZE (np. fotowoltaika, kolektor słoneczny) stanowi co 

najmniej 20% udziału produkowanej energii w ramach projektu. 

Projekt przewiduje wykorzystanie więcej niż 

jednego typu instalacji OZE (np. fotowoltaika, 

kolektor słoneczny) – 10 pkt. 

0 pkt - Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 

lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

Uwaga: W przypadku biomasy będzie ona 

traktowana jako jeden rodzaj niezależnie od 

rodzaju produktu wykorzystywanego w systemach 

spalania biomasy. 
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3. 

Dystrybucja 

wytworzonej energii ze 

źródeł odnawialnych  

 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, ocenie podlegać będzie możliwość 

dystrybucji uzyskanej w ramach projektu energii elektrycznej, 

cieplnej ze źródeł odnawialnych do istniejącej sieci energetycznej, 

cieplnej.  

 

Projekt zakłada dystrybucję energii – 4 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 

lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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4. 

Efektywność kosztowa: 

Nakład środków 

finansowych UE na 

wyprodukowanie  

1 MWh energii  

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium ocenie 

podlegać będzie nakład środków finansowych UE przeznaczonych 

na uzyskanie 1 MWh energii. Efektywność kosztowa obliczana jest 

stosunkiem nakładów inwestycyjnych niezbędnych do uzyskania 

zakładanej ilości wyprodukowanej energii z OZE..  

Punkty przyznawane będą poprzez zestawienie 

danych pochodzących ze wszystkich złożonych 

projektów, uszeregowanych od najniższej do 

najwyższej wartości wskaźnika, a następnie 
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 Kryterium premiuje projekty, w których koszt ten jest najniższy.  

 

W przypadku produkcji energii cieplnej wyrażanej w jednostce 

miary GJ, należy dokonać przeliczenia wyprodukowanych 

jednostek energii cieplnej, wykazując osiągniętą wartość z 

zastosowaniem jednostek wyrażonych w MWh.  

 

Wartość wyprodukowanej energii z OZE, w wyniku realizacji 

projektu, powinna zostać wyrażona wskaźnikami: 

 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych 

mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

[MWht/rok] 

 Produkcja energii elektrycznej z nowo 

wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 

wykorzystujących OZE [MWhe/rok] 

 

wyznaczenie kwintyli i podział grupy projektów na 

5 przedziałów.  

Projekty, dla których nie podano 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: 

I przedział, 1≤n≤N/5 – 10 pkt; 

II przedział, N/5<n≤2*N/5 – 6 pkt; 

III przedział, 2*N/5<n≤3*N/5 – 4 pkt; 

IV przedział, 3*N/5<n≤4*N/5 – 2 pkt;  

V przedział, 4*N/5<n≤N  lub brak  informacji w tym 

zakresie – 0 pkt. 

5. 

Stopień redukcji CO2  Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium ocenie 
podlegać będzie wartość redukcji gazów cieplarnianych na 
podstawie wartości redukcji wyrażonej w ekwiwalencie CO2.  

 

Wartość redukcji tony emisji CO2/rok, w wyniku realizacji 

projektu, powinna zostać wyrażona wskaźnikiem: 

 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony 
równoważnika CO2] (CI 34) 

Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie 

danych pochodzących ze wszystkich złożonych 

projektów, a następnie wyznaczenie kwintyli i 

podział grupy projektów na 5 przedziałów.  

Projekty, dla których nie podano wartości 

wskaźnika, nie biorą udziału w ustalaniu 

przedziałów.  

Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty 
z przedziału zawierającego najwyższe wartości 
danych. 
 

V przedział – 8 pkt;  
IV przedział – 6 pkt; 
III przedział – 4 pkt; 
II przedział – 2 pkt;  
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I przedział lub brak informacji w tym zakresie – 0 
pkt 

6. 

Obszar realizacji 

projektu 

 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020 kryterium będzie promować 

realizację projektów na obszarach wiejskich. Obszary wiejskie 

zostały wskazane w klasyfikacji DEGURBA[1]. 

W takim przypadku w polu „Typ obszaru realizacji” należy wybrać 

wartość: „03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)”. 

Projekt zrealizowany zostanie  w miejscowość 

należącej do gminy wiejskiej (zgodnie z 

klasyfikacją DEGURBA) – 1 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 

lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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7. 

Efektywność kosztowa  

 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, wskaźnik: „Dodatkowa zdolność 

wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MW] (C I30)” jest 
wskaźnikiem realizacji celów osi priorytetowej i będzie służył KE do 
oceny realizacji celów RPO WM.  
 
Kryterium będzie liczone zgodnie z poniższym wzorem: 
 
Wartość dofinansowania UE projektu (euro) 
                                                                                              <= 1 353 642 
euro 
Wartość docelowa wskaźnika w ramach projektu: 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii  

ze źródeł odnawialnych [MW] (C I30)  

Wartość dofinansowania UE zainstalowanej mocy 
jednego MW z OZE: 

 poniżej  1 353 642 euro – 8 pkt; 

 powyżej 1 353 642 euro – 0 pkt. 

Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym  

w regulaminie konkursu 
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8. 

Obszar realizacji 

projektu – 

zanieczyszczenie 

pyłowe 

 

Kryterium oceniać będzie, czy projekt zakłada realizację inwestycji 

na obszarach gmin, gdzie występują przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu dobowego.  

 
 
 

Projekt zakłada realizację inwestycji: 

 w całości na obszarach gmin, gdzie 
występują przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu dobowego – 4 pkt;  

 w części na obszarach gmin, gdzie 
występują przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu dobowego – 2 pkt. 

 
Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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[1] http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA 



9. 

Horyzont 2020 Promowane będą projekty wnioskodawców[4], którzy pozyskali bądź 

ubiegali się o środki w ramach programu Horyzont 2020.  

W celu otrzymania punktów wnioskodawca przedkłada 

potwierdzenie złożenia wniosku datowane do dnia 01.02.2017 r. lub 

potwierdzenie udziału w projekcie generowane przez system 

obsługi Programu Horyzont 2020 tj. Participant Portal. 

  

 

 

 

Punkty zostaną przyznane następująco: 

- Wnioskodawca ubiegał się o środki w ramach: 

 programu Horyzont 2020  - 1 pkt 

 programu Horyzont 2020 w obszarze SC3 tj. 

Bezpieczna czysta i efektywna energia lub 

SC4 tj. Inteligentny, zielony i zintegrowany 

transport – 2 pkt.  

 - Wnioskodawca bierze udział:  

 w projekcie programu Horyzont 2020 – 3 
pkt 

 w projekcie programu Horyzont 2020  
w obszarze SC3 tj. Bezpieczna czysta i 
efektywna energia lub SC4 tj. 
Inteligentny, zielony zintegrowany 
transport – 4 pkt. 

Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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[4] składających projekty indywidualnie lub jako członek konsorcjum 


