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Zakres prezentacji
Konkurs nr POIS/1.2/1/2016

 Harmonogram konkursu i 

podstawowe informacje 

o konkursie

 Zasady oceny wniosków

 Kryteria wyboru projektów

 Wymagane dokumenty
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ze Szczegółowego Opisu 

Osi Priorytetowych 

(SzOOP)

P  l  a  n      p  r  e  z  e  n  t  a  c  j  i



Harmonogram konkursu

Ogłoszenie konkursu – 31 maja 2016

Rozpoczęcie naboru – 30 czerwca 2016

Zakończenie naboru – 30 września 2016

Ocena projektów – planowana do stycznia 2017

Zawarcie umów o dofinansowanie – marzec/kwiecień 
2017

(do 60 dni od poinformowania Wnioskodawcy)



Harmonogram konkursu

O C  E  N  A    P R O J E K T Ó W

 ocena pod kątem kryteriów formalnych  (ocena 0/1)–

do 40 dni 

 ocena pod kątem kryteriów merytorycznych I i II 
stopnia (wykonywana równolegle) – do 80 dni po 

ocenie formalnej



Harmonogram konkursu
Przebieg oceny projektów

Ocena projektów w oparciu o kryteria formalne 

Publikacja na stronie internetowej IOK o zakwalifikowaniu do kolejnego 
etapu

Przygotowanie listy rankingowej projektów ocenionych pozytywnie

Przygotowanie i publikacja listy projektów ocenionych, tj. 
rekomendowanych do dofinansowania i listy projektów ocenionych 

negatywnie

Ocena projektów w oparciu o kryteria merytoryczne I i II stopnia



Podstawowe informacje o konkursie

Regulamin konkursu, zgodny z podstawami prawnymi:

Regulacje krajowe

 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, 
z późn. zm.), zwana  „ustawą wdrożeniową”;

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zatwierdzony decyzją
Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r., zwany „POIiŚ”;

 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko zaakceptowany przez sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju, zwany „SzOOP” - wraz z załącznikami (w tym w szczególności z załącznikiem 
nr 6, tj. Systemem oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020);



Podstawowe informacje o konkursie

Regulamin konkursu, zgodny z podstawami prawnymi:

Regulacje krajowe cd.

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014 – 2020;

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;

 Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;



Podstawowe informacje o konkursie

Regulamin konkursu, zgodny z podstawami prawnymi:

Regulacje wspólnotowe

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającym 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 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 320), zwane „rozporządzeniem ogólnym”;

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Funduszu Spójności uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz. Urz. UE L 
347 z 20.12.2013 r. s.281), zwane „rozporządzeniem FS”.



Podstawowe informacje o konkursie

Budżet konkursu ze środków Funduszu Spójności:
66,8 mln PLN dla Działania 1.5

65,07 mln PLN dla Poddziałania 1.6.2
POMOC BEZZWROTNA

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

 przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, 
kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124), 

 jst oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma 
prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji 
obowiązków własnych jst nie będące przedsiębiorcami (forma 
prawna – kod 115),

 spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140)



Podstawowe informacje o konkursie

Typy projektów w przypadku Działania 1.5

• przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, 
celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji,

• budowa nowych odcinków sieci cieplnej i przyłączy do istniejących 
budynków w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła 
opalanych paliwem stałym (zbiorowe źródła niskiej emisji)

Dla budowy nowej sieci ciepłowniczej lub chłodniczej w momencie
udzielania pomocy publicznej muszą istnieć źródła energii pozwalające
na spełnienie wymogu efektywnego systemu ciepłowniczego o którym
mowa w Dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej

Zakres powiązany z PGN



Efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy 

Definicja efektywnego systemu ciepłowniczego zgodnie z art. 2 
pkt. 41 i 42 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
efektywności energetycznej (…)

„Efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy oznacza system 
ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do produkcji ciepła lub 
chłodu wykorzystuje się w co najmniej:

50 % energię ze źródeł odnawialnych,

50 % ciepło odpadowe,

75 % ciepło pochodzące z kogeneracji,

w 50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii.”



Podstawowe informacje o konkursie

• budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) 
umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach 
wysokosprawnej kogeneracji;

• wykorzystanie ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach 
wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy 
sieci ciepłowniczych;

• budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie 
ciepła wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w 
tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z 
instalacji OZE), a także powodującej zwiększenie wykorzystania ciepła 
wyprodukowanego w takich instalacjach.

Typy projektów w przypadku Poddziałania 1.6.2

Zakres powiązany z PGN



Zasady oceny wniosków o dofinansowanie
Termin złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się zachowany, jeżeli:

 wniosek o dofinansowanie zostanie dostarczony osobiście lub za pośrednictwem
kuriera albo innego operatora pocztowego na wskazany w Regulaminie konkursu
adres, najpóźniej w dniu 30.09.2016 r. do godziny 15.30

lub

 jeżeli przed upływem tego terminu wniosek o dofinansowanie zostanie nadany
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016-
2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.)

lub 

 jeżeli data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą Instytucji Organizującej
Konkurs znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej
(ePUAP) nie jest późniejsza niż 30.09.2016 r., a Wnioskodawca otrzymał urzędowe
poświadczenie odbioru (w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie jest składany
przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu).



Zasady oceny wniosków o dofinansowanie

Może się to odbywać jednokrotnie na każdym etapie oceny w ramach danej grupy kryteriów
(tj. kryteriów formalnych, merytorycznych I stopnia, merytorycznych II stopnia).

Wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia na piśmie wyjaśnień co do treści
przedstawionego wniosku o dofinansowanie oraz ewentualnego uzupełnienia lub poprawy
wniosku o dofinansowanie.

Ewentualne uzupełnianie lub poprawa wniosku o dofinansowanie nie może prowadzić do
istotnej modyfikacji projektu, której skutkiem będzie zmiana celów lub wskaźników projektu.
Działania te są realizowane z poszanowaniem zasady równego traktowania Wnioskodawców.

W przypadku braku dokonania odpowiedniego uzupełnienia/poprawy zgodnie z wezwaniem
i w terminie w nim określonym, projekt zostaje oceniony na podstawie dotychczas
przedłożonych dokumentów.



Zasady oceny wniosków o dofinansowanie

Braki formalne we wniosku o dofinansowanie:

 brak podpisu/-ów, pieczęci, paraf;

 niewypełnione wymagane pola we wniosku o dofinansowanie;

 niewypełniony/-e załącznik/załączniki do wniosku o dofinansowanie lub 
błędnie wypełnione; 

 wniosek o dofinansowanie/ załączniki sporządzone na niewłaściwym wzorze;

 wersja papierowa wniosku o dofinansowanie/załączników nie jest tożsama z 
wersją elektroniczną; 

 oczywiste omyłki jak np. błąd rachunkowy, błąd pisarski.



Zasady oceny wniosków o dofinansowanie

W przypadku braku uzupełnienia uchybień formalnych w wyznaczonym terminie, Wnioskodawca jest
informowany o pozostawieniu wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia (bez możliwości wniesienia
protestu).

W razie stwierdzenia braków formalnych, Wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia wniosku lub
poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.

Uzupełnianie braków formalnych lub usunięcie oczywistych omyłek może być dokonywane na każdym
etapie oceny projektu w ramach danej grupy kryteriów (tj. kryteriów formalnych, merytorycznych I
stopnia, merytorycznych II stopnia).



Zasady oceny wniosków o dofinansowanie

Jeżeli na etapie oceny merytorycznej II stopnia zostanie zidentyfikowane ryzyko, że
projekt może nie spełniać kryterium formalnego lub ocena merytoryczna I stopnia
została przeprowadzona nieprawidłowo, dokonywana jest ponowna ocena pod
kątem wymaganych kryteriów.

Jeżeli na etapie oceny merytorycznej I stopnia stwierdzone zostanie ryzyko, że
projekt może nie spełniać kryterium formalnego, dokonywana jest ponowna ocena
formalna.

W obu przypadkach Wnioskodawca jest informowany o wyniku ponownej oceny
wraz z informacją o wyniku oceny bieżącej, a procedurę odwoławczą stosuje się
łącznie do kryteriów dotyczących bieżącego etapu i powtórnej oceny kryteriów
wcześniejszych.



Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne, w tym horyzontalne kryteria formalne (obowiązują dla całej I osi) oraz
dodatkowe kryteria formalne (dla działania 1.2.)
Ocena pod kątem kryteriów formalnych jest oceną zero-jedynkową – ocena pozytywna wymaga
spełnienia wszystkich kryteriów formalnych.

Kryteria wyboru projektów są zawarte w załączniku nr 3 do SzOOP i zostały zatwierdzone przez
Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020.

Kryteria merytoryczne I stopnia, w tym horyzontalne kryteria merytoryczne I stopnia
(horyzontalne - obowiązują dla całej I osi).

Ocena merytoryczna I stopnia polega na przyznaniu punktów za dane kryterium a następnie
przemnożeniu przyznanej liczby punktów przez odpowiednią dla danego kryterium wagę.
Wynik oceny stanowi suma punktów otrzymanych przez projekt.

Kryteria formalne 1.3.1.docx
Kryteria merytoryczne I stopnia 1.3.1.docx


Kryteria wyboru projektów

Kryteria merytoryczne II stopnia - horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia (obowiązują
dla całej I osi).

Ocena pod kątem kryteriów merytorycznych II stopnia jest oceną zero-jedynkową. 
Dla oceny pozytywnej wymagane jest spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych II 
stopnia.

* W przypadku braku pełnej dokumentacji OOŚ, Wnioskodawca ma prawo oświadczyć, że 
uzupełni dokumentację i przekaże ją do NFOŚiGW do 30.11.2016 r.

O C E N A    O S T A T E C Z N A

Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia.docx


Wymagane dokumenty

Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie są zawarte w

załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu nr POIS/1.5/1.6.2/1/2015.

Należy je złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Zalacznik 4 Zalaczniki wymagane do wniosku etap I_konkurs 1.3.1.doc


Gotowość projektu

 W przypadku braku 100%  gotowości do realizacji projektu 

Wnioskodawca powinien złożyć oświadczenie, w którym 

zobowiązuje się rozpocząć projekt w terminie 6 miesięcy od 

zawarcia umowy o dofinansowanie (rozpoczęcie=zawarcie 

umowy z wykonawcą)

 Wnioskodawca powinien przedstawić harmonogram uzyskiwania 

decyzji/dokumentów niezbędnych do uzyskania pełnej gotowości 

technicznej

 Wzór ww. oświadczenia oraz innych wymaganych oświadczeń 

stanowią załącznik do Wniosku o dofinansowanie



Zainwestujmy razem w środowisko

• E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

• Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki

• Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie 
niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

Cel Celem programu jest zmniejszenie 
negatywnego oddziaływania przedsięwzięć

na środowisko poprzez działania inwestycyjne

Alokacja  2 500 mln zł

Okres wdrażania 2015-2023 



Zainwestujmy razem w środowisko

• Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej 

i zasobooszczędnej gospodarki

Przedsięwzięcia wymienione w SzOOP POIiŚ 2014-2020  w ramach 
I osi priorytetowej – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Beneficjent  

Forma finansowania

Beneficjenci I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, dla których funkcję Instytucji
Wdrażającej pełni NFOŚiGW

Pożyczka:
• Nie mniej niż 2% w skali roku
• Maksymalna kwota pożyczki nie może być większa niż 

różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych a 
kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności



Zainwestujmy razem w środowisko

• Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej 

i zasobooszczędnej gospodarki

Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz 
z podłączeniem ich do sieci mające na celu doprowadzenie systemu ciepłowniczego, 
w którym funkcjonują, do spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego, 
w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej:

• 50 % energię ze źródeł odnawialnych,
• 50 % ciepło odpadowe,
• 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji,
• w 50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii.

Z grupy przedsięwzięć wyłącza się:
– inwestycje polegające na wykorzystaniu energii ze źródeł geotermalnych,
– inwestycje w jednostki wytwórcze ciepła/chłodu, które finalnie wykorzystywać

będą paliwo o wyższym wskaźniku emisyjności niż to stosowane dotychczas.



Zainwestujmy razem w środowisko

• Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej 

i zasobooszczędnej gospodarki

Beneficjent  

Forma finansowania

Przedsiębiorcy

Pożyczka:
• Nie mniej niż 2% w skali roku
• Nie dłużej niż 15 lat
• Od 1 mln zł do 90 mln zł
• Do 85% kosztów kwalifikowanych



Konkurs nr POIS/1.6.1/1/2016 w ramach Poddziałania 1.6.1

Pytania dotyczące poddziałania można kierować na adresy:

magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl

katarzyna.brzozowska-weyroch@nfosigw.gov.pl

aneta.grzegory@nfosigw.gov.pl

Zachęcamy do odwiedzania strony NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl oraz strony 

www.pois.gov.pl

mailto:magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
mailto:katarzyna.brzozowska-weyroch@nfosigw.gov.pl


Dziękuję za uwagę


