
Załącznik nr 2 

do Raportu z oceny merytorycznej projektów

Lp.
Numer Wniosku o 

dofinansowanie
Nazwa wnioskodawcy Województwo Tytuł projektu

Wnioskowana kwota 

dofinansowania PLN

Punktacja po ocenie 

merytorycznej I stopnia

Kryteria ocenione negatywnie w wyniku oceny 

merytorycznej II stopnia 

1
POIS.01.06.01-00-

0078/19

ZEC Zakład Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. w 

Dzierżoniowie

dolnośląskie

Instalacja odnawialnego źródła 

energii otrzymywanej z 

biomasy, pracująca w 

wysokosprawnej kogeneracji w 

ZEC Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

38 818 291,38 26

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Spójność informacji zawartych we wniosku, 

załącznikach do wniosku

• Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• Wykonalność finansowa projektu

• Trwałość projektu

2
POIS.01.06.01-00-

0079/19

Maspex-GMW Sp. z o.o. 

Sp. komandytowa
małopolskie

Budowa jednostki 

poligeneracyjnej produkującej 

energię dla Maspex-GMW Sp. 

z o.o. Sp.k.

5 892 108,90 35

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Spójność informacji zawartych we wniosku, 

załącznikach do wniosku

• Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• Trwałość projektu

Lista  projektów ocenionych negatywnie w konkursie nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19

(które nie uzyskały wymaganego minimum punktowego po ocenie merytorycznej I stopnia lub zostały ocenione negatywnie w trakcie oceny merytorycznej II 

stopnia)                                                                                                                                                                                                        
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3
POIS.01.06.01-00-

0170/19

Investment Trustee Sp. 

z o.o.
mazowieckie

Przebudowa jednostek 

wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w 

kogeneracji

188 500,00 17
Projekt nie uzyskał minimum punktowego w zakresie 

oceny merytorycznej I stopnia.

4
POIS.01.06.01-00-

0085/19
Koral S.A. pomorskie

Koral – kogeneracja 0,8 MW w 

Tczewie
1 200 000,00 51

Wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę i 

ocena projektu została dokonana na podstawie 

dostępnej dokumentacji aplikacyjnej.

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Gotowość organizacyjno‐instytucjonalna projektu w 

obszarze zawierania umów

• Wykonalność finansowa projektu

• Pomoc publiczna

• Trwałość projektu

• Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania 

na ryzyko powodziowe
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5
POIS.01.06.01-00-

0086/19
Koral S.A. zachodniopomorskie

Koral – kogeneracja 0,99 MW 

w Kukini
1 450 000,00 52

Wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę i 

ocena projektu została dokonana na podstawie 

dostępnej dokumentacji aplikacyjnej.

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Gotowość organizacyjno‐instytucjonalna projektu w 

obszarze zawierania umów

• Wykonalność finansowa projektu

• Pomoc publiczna

• Trwałość projektu

• Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania 

na ryzyko powodziowe

6
POIS.01.06.01-00-

0087/19
KOOPEROL Sp. z o.o. pomorskie

Kooperol Sp. z o.o. – 

kogeneracja 0,99 MW w 

Zdunach

1 450 000,00 51

Wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę i 

ocena projektu została dokonana na podstawie 

dostępnej dokumentacji aplikacyjnej.

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Gotowość organizacyjno‐instytucjonalna projektu w 

obszarze zawierania umów
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7
POIS.01.06.01-00-

0088/19
GRAAL S.A. pomorskie

GRAAL S.A. – kogeneracja 

0,99 MW w Zakładzie Polinord 

w Kartoszynie

1 450 000,00 51

Wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę i 

ocena projektu została dokonana na podstawie 

dostępnej dokumentacji aplikacyjnej.

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Gotowość organizacyjno‐instytucjonalna projektu w 

obszarze zawierania umów

• Pomoc publiczna

• Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania 

na ryzyko powodziowe

8
POIS.01.06.01-00-

0096/19

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Mińsku Mazowieckim

mazowieckie

Budowa jednostki 

kogeneracyjnej na biogaz w 

Przedsiębiorstwie Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Mińsku Mazowieckim

21 158 332,60 17

Wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę i 

ocena projektu została dokonana na podstawie 

dostępnej dokumentacji aplikacyjnej.    Projekt nie 

uzyskał minimum punktowego w zakresie oceny 

merytorycznej I stopnia.

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Spójność informacji zawartych we wniosku, 

załącznikach do wniosku

• Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• Wykonalność finansowa projektu

• Trwałość projektu
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9
POIS.01.06.01-00-

0097/19
GRIST Sp. z o.o. warmińsko - mazurskie

Budowa kotłowni i zakup 

układu trigeneracji o mocy 3 

MW

8 880 000,00 40

Wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę i 

ocena projektu została dokonana na podstawie 

dostępnej dokumentacji aplikacyjnej.

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Spójność informacji zawartych we wniosku, 

załącznikach do wniosku

• Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• Wykonalność finansowa projektu

• Pomoc publiczna

• Trwałość projektu

10
POIS.01.06.01-00-

0116/19

AWRA GROUP Sp. z 

o.o.

Sp. komandytowa

wielkopolskie

Budowa instalacji do 

wytwarzania biogazu rolniczego 

wraz z układem 

kogeneracyjnym o mocy 

zainstalowanej elektrycznej do 

0,5 MW przez AWRA GROUP

6 400 000,00 26

Wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę i 

ocena projektu została dokonana na podstawie 

dostępnej dokumentacji aplikacyjnej.

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Spójność informacji zawartych we wniosku, 

załącznikach do wniosku

• Pomoc publiczna

• Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania 

na ryzyko powodziowe

11
POIS.01.06.01-00-

0124/19

Łódzki Klaster 

Energetyczny Sp. z o.o.
łódzkie

Budowa nowych jednostek 

wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w 

technologii wysokosprawnej 

kogeneracji w miejscowości 

Łódź w województwie łódzkim

2 593 200,00 40

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Wykonalność finansowa projektu

• Trwałość projektu
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12
POIS.01.06.01-00-

0130/19

Energetyka Zesławice 

Sp. z o.o.
małopolskie

Budowa źródła ciepła i energii 

elektrycznej w technologii 

wysokosprawnej kogeneracji w 

Krakowie

3 019 198,72 20

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• Wykonalność finansowa projektu

• Zgodność projektu z wymaganiami prawa 

dotyczącego ochrony środowiska

• Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania 

na ryzyko powodziowe

13

POIS.01.06.01-00-

0135/19

Biogazownia 

Kożanówka Sp. z o.o.
mazowieckie

Budowa biogazowni rolniczej o 

mocy 1,9 MW w miejscowości 

Ostrowo, gminie Mrocza

18 648 000,00 31

Wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę i 

ocena negatywna została dokonana na podstawie 

dostępnej dokumentacji aplikacyjnej.

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Spójność informacji zawartych we wniosku, 

załącznikach do wniosku

• Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• Gotowość techniczna projektu do realizacji na 

poziomie wymaganym dla danego priorytetu/działania 

PO IiŚ

• Wykonalność finansowa projektu

• Pomoc publiczna

• Trwałość projektu

• Zgodność projektu z wymaganiami prawa 

dotyczącego ochrony środowiska

• Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania 

na ryzyko powodziowe
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14

POIS.01.06.01-00-

0136/19
Biogaz Śniaty Sp. z o.o. wielkopolskie

Budowa biogazowni rolniczej o 

mocy do 499 kW w 

miejscowości Śniaty

7 508 160,00 24 Wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę i 

ocena negatywna została dokonana na podstawie 

dostępnej dokumentacji aplikacyjnej.

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia::

• Wykonalność finansowa projektu

• Zgodność projektu z wymaganiami prawa 

dotyczącego ochrony środowiska

• Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania 

na ryzyko powodziowe

15

POIS.01.06.01-00-

0140/19

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Infrastruktury KOS-EKO 

Sp. z o.o.

pomorskie

Konwersja węglowego źródła 

ciepła na wysokosprawną 

kogenerację gazową w Kotłowni 

K-1 w Kościerzynie

4 083 060,00 41

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Spójność informacji zawartych we wniosku, 

załącznikach do wniosku

• Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• Wykonalność finansowa projektu

• Trwałość projektu

16

POIS.01.06.01-00-

0141/19
FERAX Sp. z o.o. łódzkie

Budowa układu trigeneracji o 

mocy 635 kWe w Zduńskiej 

Woli

2 212 410,00 40

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Spójność informacji zawartych we wniosku, 

załącznikach do wniosku

• Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• Wykonalność finansowa projektu

• Trwałość projektu
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17

POIS.01.06.01-00-

0142/19

Zakład Eksploatacji 

Małych Elektrowni 

Wodnych "ZEMEW" Sp. 

z o.o.

podkarpackie

Budowa jednostki wytwarzania 

energii elektrycznej i ciepła w 

technologii wysokosprawnej 

kogeneracji z blokiem ORC w 

Rzepedzi

21 450 000,00 22

Wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę i 

ocena negatywna została dokonana na podstawie 

dostępnej dokumentacji aplikacyjnej.

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Spójność informacji zawartych we wniosku, 

załącznikach do wniosku

• 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 

PO IiŚ

• Wykonalność finansowa projektu

• Zgodność projektu z wymaganiami prawa

dotyczącego ochrony środowiska.

• Trwałość projektu

• Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania 

na ryzyko powodziowe

18

POIS.01.06.01-00-

0143/19

Zakłady Mięsne 

Peklimar 2 Sp. z o.o.
mazowieckie

Budowa kogeneracji gazowej o 

mocy 0,999 MWe w zakładzie 

PEKLIMAR w miejscowości 

Uniszki-Cegielnia

1 658 164,00 42

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Spójność informacji zawartych we wniosku, 

załącznikach do wniosku

• Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• Wykonalność finansowa projektu 

• Trwałość projektu
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19

POIS.01.06.01-00-

0152/19

Patelec- Elpena Sp. z 

o.o.
dolnośląskie

Budowa nowej jednostki 

wysokosprawnej kogeneracji w 

przedsiębiorstwie Patelec 

Elpena Sp. z o.o. w Legnicy

3 902 756,30 31

Wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę i 

ocena projektu została dokonana na podstawie 

dostępnej dokumentacji aplikacyjnej.

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Spójność informacji zawartych we wniosku, 

załącznikach do wniosku

• Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• Wykonalność finansowa projektu

• Pomoc publiczna

• Trwałość projektu

• Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania 

na ryzyko powodziowe

20

POIS.01.06.01-00-

0156/19
DIJO HOLDING S.A. dolnośląskie

Budowa wysokosprawnej 

kogeneracji gazowej w firmie 

Dijo Holding S.A.

2 250 000,00 46

Wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę i 

ocena negatywna została dokonana na podstawie 

dostępnej dokumentacji aplikacyjnej.

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Spójność informacji zawartych we wniosku, 

załącznikach do wniosku

• Pomoc publiczna

• Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania 

na ryzyko powodziowe
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21

POIS.01.06.01-00-

0157/19

MAZOWIECKI 

SZPITAL 

BRÓDNOWSKI W 

WARSZAWIE Sp. z o.o.

mazowieckie

Modernizacja i budowa 

systemu trigeneracji wraz z 

modernizacją systemu 

wentylacji i klimatyzacji dla 

Mazowieckiego Szpitala 

Bródnowskiego w Warszawie 

Sp. z o.o - Etap I

4 923 976,75 37

Wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę i 

ocena negatywna została dokonana na podstawie 

dostępnej dokumentacji aplikacyjnej.

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia:

• Spójność informacji zawartych we wniosku, 

załącznikach do wniosku

• Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• Gotowość organizacyjno‐instytucjonalna projektu w 

obszarze zawierania umów

• Wykonalność finansowa projektu

• Pomoc publiczna

• Trwałość projektu
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22

POIS.01.06.01-00-

0166/19

KOGENERACJA ZULIT 

SP. Z O.O.
wielkopolskie

Budowa jednostki 

kogeneracyjnej o mocy 0,5 

MWe w miejscowości 

Witrogoszcz Osada gmina 

Łobżenica

2 742 635,00 5

Wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę i 

ocena negatywna została dokonana na podstawie 

dostępnej dokumentacji aplikacyjnej.

Niespełnione kryteria merytroyczne II stopnia::

• Spójność informacji zawartych we wniosku, 

załącznikach do wniosku

• 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 

PO IiŚ

• Wykonalność finansowa projektu

• Pomoc publiczna

• Zgodność projektu z wymaganiami prawa 

dotyczącego ochrony środowiska

• Trwałość projektu

• Zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania 

na ryzyko powodziowe
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23

POIS.01.06.01-00-

0169/19

Varitex Sp. z o.o. Sp. 

komandytowa
łódzkie

Budowa bezodpadowego i 

pasywnego energetycznie 

systemu recyklingu bioodpadów 

w miejscowości Piaski 

Bankowe

17 827 720,00 42

Wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę i 

ocena negatywna została dokonana na podstawie 

dostępnej dokumentacji aplikacyjnej.

Wniosek nie został uzupełniony przez wnioskodawcę i 

ocena negatywna została dokonana na podstawie 

dostępnej dokumentacji aplikacyjnej.

Niespełnione kryteria:

• Spójność informacji zawartych we wniosku, 

załącznikach do wniosku

• Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków 

projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności

• Wykonalność finansowa projektu

• Trwałość projektu

• Spójność informacji zawartych we wniosku, 

załącznikach do wniosku

• Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków 

projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności

• Wykonalność finansowa projektu

• Trwałość projektu

RAZEM 179 706 513,65

12 


