
 
 
Załącznik do Uchwały nr 9/XXI//2017 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
z dnia 10  lutego 2017 roku 

KRYTERIA DOSTĘPU  

Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” (typ projektu: Wysokosprawna kogeneracja)  

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 

1. 

Instalacja będąca przedmiotem 
projektu spełnia warunki dla 
wysokosprawnej kogeneracji 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy nowe instalacje wysokosprawnej 
kogeneracji osiągają co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji 
energii cieplnej i elektrycznej zgodnie z metodologią określoną w załączniku II do dyrektywy 2012/27/UE przy 
zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. 

0/1 

2. 
Redukcja CO2 o 30% w wyniku 
realizacji inwestycji 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy w przypadku przebudowanych 
instalacji wysokosprawnej kogeneracji, instalacja przyczynia się do redukcji emisji CO2 o co najmniej 30%. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE  

Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” (typ projektu: Wysokosprawna kogeneracja)  

 

L.p. 
Kryterium Opis kryterium Punktacja 

Maksymalna 
liczba 
punktów 

1. 

Efektywność kosztowa: 
Nakład środków finansowych 
UE na  
1 MWh planowanej rocznej 
produkcji energii 
 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium oceniany 
będzie nakład środków finansowych UE przeznaczonych na 
uzyskanie 1 MWh energii. Efektywność kosztowa obliczana jest 
stosunkiem nakładów inwestycyjnych niezbędnych do uzyskania 
rocznej planowanej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. 
 
Kryterium powiązane ze wskaźnikami: 
 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w 

warunkach wysokosprawnej kogeneracji {MWhe/rok] 

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 
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 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w 
warunkach wysokosprawnej kogeneracji [MWht/rok] 

 
Kryterium premiuje projekty, w których koszt ten jest najniższy.  
 

przedziałów.  

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

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

2. 

Efektywność kosztowa: 
Nakład środków finansowych 
UE na jednostkową redukcję 
rocznej emisji CO2  

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium oceniana 
będzie efektywność kosztowa obliczana stosunkiem wydatków 
planowanych do poniesienia ze środków UE, na redukcję 1 tony 
ekwiwalentu CO2/rok. 

Kryterium premiuje projekty, w których koszt ten jest najniższy. 
 
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 najniższe 
wartości danych. 

 
I przedział – 8 pkt;  
II przedział – 6 pkt; 
III przedział – 4 pkt;  
IV przedział – 2 pkt; 
V przedział lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt 
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3. 
Stopień redukcji CO2  
 

Zgodnie z RPO WM 2014-202, w ramach kryterium oceniana 
będzie wartość redukcji gazów cieplarnianych na podstawie 
wartości redukcji wyrażonej w ekwiwalencie CO2.  

Punkty zostaną przyznane poprzez 
zestawienie danych pochodzących ze 
wszystkich złożonych projektów, a 
następnie wyznaczenie kwintyli i podział 
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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) 

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;  
I przedział lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

4. 

Stopień redukcji emisji pyłu 
PM10  

Zgodnie z RPO WM 2014-202, w ramach kryterium oceniana 
będzie wartość redukcji emisji pyłu PM10.  

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;  
I przedział lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 
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5. 
Wytwarzanie energii ze źródeł 
odnawialnych 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020 kryterium promuje instalacje 
wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych. Kryterium uznaje 

Projekt zakłada instalacje wykorzystujące 
energię ze źródeł odnawialnych. Kryterium 
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się za spełnione, jeżeli energia odnawialna jest jedynym rodzajem 
paliwa podstawowego. 
 
Kryterium powiązane ze wskaźnikami: 
 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych [MWe] 
 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 

odnawialnych [MWt] 

uznaje się za spełnione, jeżeli energia 
odnawialna jest jedynym rodzajem paliwa 
podstawowego – 3 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

 

6. 

Zgodność projektu z Planem 
Gospodarki Niskoemisyjnej 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, oceniana jest zgodność z Planem/-
ami Gospodarki Niskoemisyjnej, obowiązującym/-i na obszarze na 
którym realizowany jest projekt. 
Weryfikacji podlegać będzie czy projekt wpisuje się w kierunki 
działań niskoemisyjnych i/ lub został zidentyfikowany w planie 
gospodarki niskoemisyjnej. 

Projekt jest zgodny z Planem/-ami 
Gospodarki Niskoemisyjnej, obowiązującym/-
i na obszarze na którym realizowany jest 
projekt. Projekt wpisuje się w kierunki działań 
niskoemisyjnych i/ lub został zidentyfikowany 
w planie gospodarki niskoemisyjnej – 2 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków lub brak informacji w tym zakresie 
– 0 pkt. 
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7. 

Koordynacja wspieranych 
instalacji kogeneracyjnych  
z projektami 
termomodernizacyjnymi 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, kryterium promuje projekty 
realizowane w koordynacji z modernizacją energetyczną budynków 
prowadząc łącznie do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i 
energię elektryczną. W ramach kryterium weryfikowany będzie 
standard efektywności energetycznej budynku wrażony 
maksymalną wartością wskaźnika EP. 
Standard zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię 
pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania 
ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia musi być potwierdzony 
spełnieniem warunku obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. 
wskazanego w par 329 Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie audytu 
energetycznego lub świadectwa energetycznego. 

Projekt jest realizowany w koordynacji z 
modernizacją energetyczną budynków 
prowadząc łącznie do zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło i energię 
elektryczną – 2 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 
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8. 
Przeciwdziałanie ubóstwu  Zgodnie z RPO WM 2014-2020, kryterium promuje projekty których 

 
Realizacja projektu przyczyni się do 
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energetycznemu1  
 

realizacja przyczyni się do przeciwdziałania ubóstwu 
energetycznemu.  
Ocenie podlegać będą czy projekt posiada rozwiązania prowadzące 
do zmniejszenia rachunków za energię dla końcowych 
użytkowników np. poprzez: zmniejszenie kosztu jednostkowego 
energii dla końcowych użytkowników, zmniejszenie jednostkowe 
zużycie energii elektrycznej lub cieplnej). 

przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – 
2 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków lub brak informacji w tym zakresie 
– 0 pkt. 

9. 

Zgodność projektu ze 
Strategią Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy  

Kryterium promuje projekty zgodne ze Strategią Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy (OMW). 

Projekt jest zgodny ze Strategią Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy (OMW) – 1 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków lub brak informacji w tym zakresie 
– 0 pkt. 

1 

10. 

Wsparcie udzielone przez 
przedsiębiorstwa usług 
energetycznych (ESCO)  
 

Kryterium promuje projekty, w których zastosowano model 
biznesowy ESCO (Energy Saving Company lub Energy Service 
Company), w zakresie realizacji kompleksowych usług dotyczących 
gospodarowania energią, związanych ze zmniejszeniem zużycia i 
zapotrzebowania na energię. Weryfikacja realizacji inwestycji w 
formule ESCO będzie następowała w oparciu o kontrakt 
wykonawczy pomiędzy wnioskodawcą a przedsiębiorstwem usług 
energetycznych oraz poprzez udzielenie gwarancji uzyskania 
oszczędności przez wnioskodawcę.  

 

Projekt przewiduje realizację inwestycji w 
oparciu o model biznesowy ESCO – 1 pkt.  

Brak spełnienia wyżej wymienionych 
warunków lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 
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11. 

Efektywność kosztowa  

 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, wskaźnik: „Moc zainstalowana 

energii elektrycznej i cieplnej [MW]” 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) 
                                                                                              <= 952 842 

Wartość dofinansowania UE w przeliczeniu na 
1 MW mocy: 

 poniżej 952 842 euro – 2 pkt; 

 powyżej i równe 952 842 euro – 0 pkt. 

Koszt należy przeliczyć kursem euro 
podanym w Regulaminie konkursu. 
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1Ubóstwo energetyczne - trudności w utrzymaniu odpowiedniej temperatury oraz w spełnieniu innych podstawowych potrzeb energetycznych w domu za rozsądną cenę. 



euro 
Wartość docelowa wskaźnika w ramach projektu: 
Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej [MW] 

12. 

Horyzont 2020 
Promowane będą projekty wnioskodawców[2], którzy pozyskali bądź 

ubiegali się o środki w ramach programu Horyzont 2020.  

 Jeżeli projekt w ramach Horyzontu 2020 składany jest w konsorcjum 

wówczas wniosek może być złożony do Horyzontu 2020 najpóźniej w 

dniu złożenia wniosku w ramach RPO WM 14-20. 

W przypadku projektów składanych do  Horyzontu 2020  bez 
partnerstwa (tj. instrument dla MSP), wniosek musi zostać złożony 
do Horyzontu 2020 najpóźniej do dnia 1.02.2017r.   

Potwierdzenie musi zostać wygenerowane  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 

- Wnioskodawca bierze udział w projekcie 
programu Horyzont 2020 – 2 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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[2] składających projekty indywidualnie lub jako członek konsorcjum 


