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Posiadanie niezbędnych do realizacji projektu pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz

zapewnienie środków finansowych

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) czerwiec 2019 r.

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

rzeczowego przedsięwzięcia 6 miesięcy od zawarcia umowy o dofinansowanie

1 pkt – projekt uzyskał ostateczne pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy) lub inną decyzję

administracyjną równoważną dla 100% zakresu rzeczowego przedsięwzięcia 6

miesięcy od zawarcia umowy o dofinansowanie

1 pkt inwestor posiada dokumenty potwierdzające dysponowanie środkami na

sfinansowanie nakładów inwestycyjnych ( poza środkami POIŚ) 1.03.2019 r.

1 pkt – inwestor posiada udokumentowane prawo do dysponowania 100 % gruntami lub

obiektami na cele inwestycji 1.03.2019 r.

1 pkt – wnioskodawca posiada promesę koncesji lub koncesję na wytwarzanie energii w

rozumieniu art. 12 Ustawy – Prawo Energetyczne przed pierwszą płatnością

dotyczącą wydatków w kategoriach roboty budowlane lub zakup środków trwałych

Uwaga: Jeżeli danego projektu nie dotyczy któryś z ww. etapów przygotowania inwestycji, projektowi przysługuje 1

pkt za gotowość w ramach tego etapu.

Kryteria merytoryczne I stopnia
Nr 1 Gotowość do realizacji projektu



Ocenie podlega posiadanie przez Wnioskodawcę umowy przyłączenia do sieci

elektroenergetycznej

2 pkt - wnioskodawca posiada umowę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej

6 miesięcy od zawarcia umowy o dofinansowanie

Kryteria merytoryczne I stopnia
Nr 5 Udokumentowana możliwość przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej



5. Kopia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko dla całego zakresu projektu (o ile właściwe dla danego typu 

projektu), zgodnie z wymogami punktu F.3 wniosku o dofinansowanie, tj.:

• nietechniczne streszczenie raportu OOŚ lub cały raport OOŚ; 

• informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska;

• informacje na temat przeprowadzonych  konsultacji ze społeczeństwem; 

• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z postanowieniami i opiniami 

uzgadniającymi; 

lub oświadczenie o przedłożeniu powyższych dokumentów przed końcem oceny 

merytorycznej II stopnia nie później niż do czerwca 2019 r.

• decyzja zezwolenia na inwestycję lub oświadczenie o jej przedłożeniu w terminie do 6 

miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie”.

17. Kopie dokumentów potwierdzających dostępność środków na sfinansowanie projektu 

(…) lub oświadczenie o dostarczeniu ww. dokumentów do dnia 1.03.2019 r.

18. Kopia dokumentacji technicznej dla wszystkich zadań objętych projektem lub 

oświadczenie o przedłożeniu powyższych dokumentów w ciągu 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu



19. Potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na

których będą realizowane zadania objęte wnioskiem o dofinansowanie (…) lub

oświadczenie o dostarczeniu ww. dokumentów do dnia 1.03.2019 r.

(Decyzje administracyjne posiadające klauzulę ostateczności.)

20. Kopia koncesji lub promesy koncesji (jeśli jest wymagana na prowadzenie działalności

gospodarczej w danym obszarze) – dostarczona przed pierwszą płatnością dotyczącą

wydatków w kategoriach roboty budowlane lub zakup środków trwałych

22. Aktualne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w zakresie wprowadzania

energii do KSE/Obowiązująca umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w

zakresie wprowadzania energii do KSE (o ile została zawarta do dnia złożenia wniosku)

lub oświadczenie o przedłożeniu aktualnych warunków przyłączenia do sieci

elektroenergetycznej do czerwca 2019 r. oraz oświadczenie o przedłożeniu

obowiązującej umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w zakresie

wprowadzania energii do KSE w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o

dofinansowanie

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu



17. Szczegółowa lista załączników do wniosku o dofinansowanie

wymaganych przez IOK na każdym etapie oceny została zawarta w

załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu, przy czym dokumenty

potwierdzające osiągnięcie kolejnych etapów przygotowania projektu

oceniane pod kątem kryteriów merytorycznych I stopnia muszą być

wydane przed dniem zakończenia naboru3

3 tzn. że projekt będzie miał przyznany punkt jeśli dokument potwierdzający

osiągnięcie etapu przygotowania projektu został wydany przed dniem

zakończenia konkursu

Regulamin konkursu § 9 ust. 17
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