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Zakres prezentacji
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 Harmonogram konkursu i 

podstawowe informacje 

o konkursie

 Zasady oceny wniosków

 Kryteria wyboru projektów

 Wymagane dokumenty

Wymagania wynikające 

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 – 29 grudnia 2017

Rozpoczęcie naboru – 31 stycznia 2018

Zakończenie naboru – 30 marca 2018

Ocena projektów – planowana do października 
2018

Zawarcie umów o dofinansowanie – grudzień 
2018/styczeń 2019

(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 i akceptacja przez IP listy rankingowej projektów 
ocenionych pozytywnie i negatywnie

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

Weryfikacja warunków formalnych (tzw. pre-ocena)



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. z 2017 r. poz. 
1460 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 w dniu 13.11.2017 r. (wersja 1.21), 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 gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej 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”.

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy zgodnie z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z 
późn. zm.)



Podstawowe informacje o konkursie

Budżet konkursu – 100 mln PLN ze środków Funduszu Spójności

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zgodnie z 
zapisami SzOOP i Regulaminu konkursu (§ 5):

 Przedsiębiorcy - duże przedsiębiorstwa  (forma prawna – kod 019, 
kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 
124, kod 140), 

Definicja znajduje się w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1)



Podstawowe informacje o konkursie

Duże przedsiębiorstwa – ocena dokonywana na podst. danych finansowych 
oraz wielkości zatrudnienia (w przypadku przedsiębiorstw powiązanych 

kumuluje się odpowiednie dane przedsiębiorstw)

Zatrudnienie ≥ 250 osób
lub

[Przychody netto > 50 mln EURO
i

Suma bilansowa > 43 mln EURO]

Dane dotyczące zatrudnienia, przychodów netto i sumy bilansowej 

przyjmuje się z zamkniętego roku obrotowego



Podstawowe informacje o konkursie

Rodzaj inwestycji - W ramach działania wspierane są
przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu
energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem
Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego
wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej,
a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących
obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych



Podstawowe informacje o konkursie

Brak minimalnego oraz maksymalnego kosztu
projektu *
Dofinansowanie - zgodnie z zasadami pomocy
publicznej ≤ 75% z uwzględnieniem Metodyki
wyliczenia maksymalnej wysokości
dofinansowania ze środków UE
*Wyjątkiem są duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub

akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie
województw: lubelskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego,
podlaskiego. W takim przypadku w POIiŚ kwalifikowalne są projekty ww.
przedsiębiorstw, których koszt całkowity wynosi powyżej 2 mln euro.



Podstawowe informacje o konkursie

przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; 
głęboka, kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków przedsiębiorstwa;
zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez 
przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, 
oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych; 
budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE, pod 
warunkiem, że inwestycja służy pokryciu zapotrzebowania na ciepło lub na ciepło i energię 
elektryczną przedsiębiorstwa oraz instalacja OZE nie wyprze ciepła systemowego, a usprawni jego 
wykorzystanie);
zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła 
odpadowego w ramach przedsiębiorstwa;
Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania 
energią w przedsiębiorstwie (o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu; o ile wynika to z 
audytu energetycznego).

Przykłady projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie– zgodne z SzOOP



Główne zasady wyboru projektów do 
dofinansowania

Inwestycje dotyczące efektywności energetycznej muszą wynikać z uprzednio
przeprowadzonych audytów energetycznych dużych przedsiębiorstw. Koszt ich przygotowania nie
stanowi wydatku kwalifikowalnego w ramach POIiŚ.
Projekty powinny wprowadzać innowacyjne rozwiązania oraz tworzyć nowe miejsca pracy, przy
poszanowaniu zasad obowiązującej pomocy publicznej.
Projekty oceniane będą głównie z wykorzystaniem kryteriów efektywności kosztowej oraz
oceny realizacji osiągniętych efektów wpisujących się w cele osi priorytetowej.
Koncepcja opłacalności oraz dodatkowe rezultaty uzyskiwane w stosunku do planowanych
nakładów inwestycyjnych (np. wielkość redukcji CO2).
W zakresie modernizacji energetycznej budynków preferowane będą projekty przyczyniające
się do wzrostu efektywności energetycznej powyżej 60% (w przeliczeniu na energię końcową),
natomiast projekty zwiększające w wyniku realizacji projektu efektywność energetyczną poniżej
25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.



Zasady oceny wniosków o dofinansowanie

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się zachowany (zgodnie z § 9 ust. 4 i 18
Regulaminu konkursu), jeżeli:

 wniosek o dofinansowanie zostanie dostarczony osobiście lub za pośrednictwem kuriera albo innego
operatora pocztowego na wskazany w Regulaminie konkursu adres, najpóźniej w dniu 30.03.2018 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 30.03.2018 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

Warunek formalny nr 1 - Wniosek złożony w terminie
Warunek formalny nr 2 - Wniosek sporządzono na obowiązującym
formularzu
Warunek formalny nr 3 – Wniosek wypełniony jest w języku polskim
Warunek formalny nr 4 – Kompletność dokumentacji aplikacyjnej:
wniosku i załączników
Warunek formalny nr 5 - podpisanie/parafowanie wniosku przez
wnioskodawcę



Zasady oceny wniosków o dofinansowanie

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

W razie stwierdzenia braków w warunkach 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 i 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. Minimum punktowe wynosi
30% ogólnej sumy 50 punktów tj. 15 pkt

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 30.06.2018 r.

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

Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia.docx


Dodatkowe kryteria formalne dla Działania 1.2

Obowiązkowy audyt energetyczny ex-ante oraz zgodność wnioskowanego
przedsięwzięcia z tym Audytem
Obowiązkowy audyt ex-post
Zwiększenie efektywności energetycznej budynkowo co najmniej 25% (dotyczy
projektów zawierających komponent w postaci modernizacji
energetycznej budynków w przedsiębiorstwach)
Inwestycja nie służy wyłącznie redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach
działań wyszczególnionych w załączniku I do Dyrektywy 2003/87/WE
Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń (dotyczy
wyłącznie projektów, które jako element inwestycji zawierają wymianę źródła
ciepła)



Kryteria merytoryczne I stopnia

Gotowość do realizacji projektu
Nakład ze środków UE na jednostkową oszczędność energii 
Nakład ze środków UE na jednostkową redukcję emisji CO2
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków biurowych, magazynowych, 
produkcyjnych i gospodarczych
Wymiana lokalnego źródła energii na odnawialne źródło energii
Technologia jest innowacyjna
W wyniku realizacji przedsięwzięcia utworzone zostaną nowe miejsca
pracy
Wykorzystanie ciepła odpadowego
Zastosowanie technologii zapewniającej znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń 
powietrza
Maksymalizacja oszczędności energii w wyniku realizacji projektu



Kryteria merytoryczne I stopnia

Ponadregionalność projektu (zakres projektu koncentruje się na zadaniach 
istotnych dla rozwoju na szerszym obszarze, których wpływ wykracza poza obszar 
województwa)
Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego -
SUE RMB  (w jakim stopniu projekt jest zgodny lub komplementarny z celami 
Strategii)



Kryteria merytoryczne I stopnia

Gotowość do realizacji projektu
W przypadku braku 100%  gotowości do realizacji projektu Wnioskodawca 
powinien złożyć oświadczenie, w którym zobowiązuje się rozpocząć projekt w 
terminie 8 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



Kryteria merytoryczne II stopnia

Spójność informacji zawartych we wniosku i załącznikach;
 Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej;
 Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich 
kwalifikowalności;
 Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego 
priorytetu/działania POIiŚ;
Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów;
Wykonalność finansowa projektu;
 Pomoc Publiczna (czy wsparcie projektu będzie stanowiło pomoc  publiczną  w rozumieniu 
art. 107 ust.1 TFUE)
 Zgodność projektu z wymaganiami prawa dot. ochrony środowiska;
 Trwałość projektu;



Kryteria merytoryczne II stopnia c.d.

Zasada zapobiegania dyskryminacji i równość szans kobiet i mężczyzn;
 Zasada zrównoważonego rozwoju;
Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowanie na ryzyko powodziowe (jeśli dotyczy);
Klauzula delokalizacyjna (jeśli dotyczy).



Wymagane dokumenty

Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie są zawarte w załączniku nr 4

do Regulaminu konkursu nr POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18

Należy je złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Zalacznik 4 Zalaczniki wymagane do wniosku etap I_konkurs 1.3.1.doc


Konkurs nr POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18

w ramach Działania 1.2

Pytania dotyczące działania 1.2 można kierować na

adres: pytania_1.2@nfosigw.gov.pl;

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

www.pois.gov.pl



Dziękuję za uwagę


