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Lista sprawdzająca 

projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 
 
 

1 Ocena formalna 

 

Oś Priorytetowa I ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI  

Działanie 1.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych  

Poddziałanie 1.1.1: Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych 

źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej 

 

Tryb naboru:     Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18 

Tytuł projektu:            ………………………………………………………………………………….. 

Numer projektu:  POIS.01.01.01-00-00XX/18 

Beneficjent projektu:  ………………………………………................................................ 

Wnioskowana kwota z FS: …………………………………………………………………… 

 

Data wpływu wniosku: 

 pierwszej wersji: …………………………………………….......... 

 po uzupełnieniu: ………………………………………………… 

 



  

 

Ocena formalna projektu: 
 

Kryterium formalne nr  1.  Zgodność z realizacją zasady „n+3” 

Lp. Pytanie 
Tak/Nie/

Nie 
dotyczy 

Uzasadnienie 

1 Czy z harmonogramu przedstawionego 
w punkcie H.1, wynika, że realizacja projektu 
zakończy się najpóźniej do 31.12.2023 r.? 

  

 
Kryterium formalne nr  2.  Zgodność z Programem Operacyjnym Infrastruktura 
i Środowisko, „Szczegółowym opisem osi priorytetowych PO IiŚ” oraz regulaminem 
konkursu: 

Lp. Pytanie 
Tak/Nie/

Nie 
dotyczy 

Uzasadnienie 

1.  Czy typ/rodzaj projektu jest zgodny 
z rodzajem projektów wskazanych 
w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych POIiŚ? 

  

2.  Czy projekt jest zgodny z opisem działania/ 
poddziałania (w tym celem oraz zakresem 
interwencji)? 

  

3.  Czy Wnioskodawca jest zgodny 
z określonym typem beneficjenta?  

  

4.  Czy udział środków UE nie przekracza 
pułapu maksymalnego poziomu 
dofinansowania? 
„tak” oznacza „nie przekracza” 
„nie” oznacza „przekracza” 

  

5.  Czy Wnioskodawcy składający wniosek są 
uprawnieni do ubiegania się o przyznanie 
dofinansowania w zakresie określonym we 
wniosku? 

  

 
Kryterium formalne nr  3.  Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się  
o dofinansowanie 

Lp. Pytanie 
Tak/Nie/

Nie 
dotyczy 

Uzasadnienie 

1.  Czy wobec potencjalnego beneficjenta 
(wnioskodawcy) nie orzeczono zakazu 
dostępu do środków funduszy 
europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 
885 z późn. zm.) ? 
 
„Tak” oznacza „nie orzeczono”, „nie” oznacz 

  



  

 

 
a „orzeczono”. 

2.  Czy wobec potencjalnego beneficjenta 
(wnioskodawcy) nie orzeczono zakazu 
dostępu do środków funduszy 
europejskich na podstawie art. 12 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 
769) ? 
 
„Tak” oznacza „nie orzeczono”, „nie” 
oznacza „orzeczono”. 

  

3.  Czy wobec potencjalnego beneficjenta 
(wnioskodawcy) nie orzeczono zakazu 
dostępu do środków funduszy 
europejskich na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 
2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1417 
z późn. zm.) ? 
 
„Tak” oznacza „nie orzeczono”, „nie” 
oznacza „orzeczono”. 

  

 
Kryterium formalne nr  4.  Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji  
w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (jeśli dotyczy) 

Lp. Pytanie 
Tak/Nie/

Nie 
dotyczy 

Uzasadnienie 

1.  Czy wnioskodawca nie jest 
przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji 
w rozumieniu Komunikatu Komisji 
wytycznych Wytyczne dotyczące pomocy 
państwa na ratowanie i restrukturyzację 
przedsiębiorstw niefinansowych 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
(Dz. Urz. UE 2014 C 249/01)?  
 
„Tak” oznacza „nie jest w trudnej sytuacji”, 
„nie” oznacza „jest w trudnej sytuacji”. 

  

 
 
 
 
 



  

 

Kryterium formalne nr  5.  Projekt nie został zakończony przed złożeniem dokumentacji 
aplikacyjnej 

Lp. Pytanie 
Tak/Nie/

Nie 
dotyczy 

Uzasadnienie 

1.  Czy projekt nie został fizycznie ukończony 
(w przypadku robót budowlanych) lub 
w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw 
i usług) przed przedłożeniem wniosku 
o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy 
wszystkie dotyczące tego projektu 
płatności zostały przez beneficjenta 
dokonane? 
Przez projekt ukończony/zrealizowany 
należy rozumieć projekt, dla  którego przed 
dniem złożenia wniosku o dofinasowanie 
nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub 
usług. 
 
„Tak” oznacza „nie został ukończony”, „nie” 
oznacza „został ukończony”. 

  

 
Kryterium formalne nr  6.  Projekt nie został usunięty wcześniej z wykazu projektów 
zidentyfikowanych, stanowiących zał. nr 5 do SZOOP ( jeśli dotyczy)  

Lp. Pytanie 
Tak/Nie/

Nie 
dotyczy 

Uzasadnienie 

1.  Czy jeśli wniosek jest złożony w trybie 
pozakonkursowym, to czy wniosek nie 
podlega odrzuceniu z powodu wykreślenia 
projektu z Wykazu projektów 
zidentyfikowanych? 
 
„Tak” oznacza „nie podlega odrzuceniu z 
powodu …”,  „nie” oznacza „podlega 
odrzuceniu z powodu …”. 

Nie 
dotyczy 

 

 

Kryterium formalne nr 7.    Brak podwójnego finansowania 

Lp. Pytanie 

Tak/Nie/

Nie 

dotyczy 

Uzasadnienie 

1.  Czy wnioskodawca przedłożył jako 

załącznik do wniosku o dofinansowanie 

oświadczenie o braku podwójnego 

finansowania,  wynikające z zakazu 

podwójnego finansowania, o którym 

mowa w „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 

  



  

 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020”. 

 

Dodatkowe kryterium formalne nr 8.    Kryteria technologiczne1 

Lp. Pytanie TAK/NIE/ 
nie 

dotyczy 

Uzasadnienie 

1. Czy Projekt zakłada montaż urządzeń 
wyprodukowanych w ciągu ostatnich 48 
miesięcy przed dniem wytworzenia po raz 
pierwszy energii elektrycznej? 

  

2. Czy parametry techniczne i technologiczne 
wytwarzania energii elektrycznej, 
wymagania dotyczące pomiarów, 
rejestracji i sposobu obliczania ilości 
energii elektrycznej, miejsce dokonywania 
pomiarów są zgodne ze stosownym 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
o którym mowa w Art.61 ustawy 
o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 
lutego 2015 r. (Dz. U z 2015 r. poz. 478 
z późn. zm.): zwana dalej: Ustawa o OZE?” 

  

3. Czy przyłączenie instalacji odnawialnego 
źródła energii do sieci zostało dokonane 
zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z poźn. Zm. ), 
zwanej „ustawą – Prawo energetyczne” 
oraz Ustawy o OZE?     

  

4. Czy instalacje spalające biomasę nie 
przekraczają dopuszczalnych wielkości 
emisji określonych w dyrektywie 
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. 
w sprawie emisji przemysłowych 
(zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola) oraz 
w dyrektywie (UE) 2015/2193 z dnia 25 
listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia 
emisji niektórych zanieczyszczeń do 
powietrza ze średnich obiektów 
energetycznego spalania od momentu 
oddania do użytkowania danej instalacji? 

  

                                                 
1 Ocena dokonywana na podstawie studium wykonalności i oświadczeń. 



  

 

5. Czy w przypadku produkcji energii 
odnawialnej z biomasy stosowane są stałe 
lub ciekłe substancje pochodzenia 
roślinnego, lub zwierzęcego, które ulegają 
biodegradacji, pochodzące z produktów, 
odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i 
leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich 
produkty określonych w art. 7 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1272/200916i ziarna zbóż, które nie 
podlegają zakupowi interwencyjnemu, 
a także ulegająca biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i komunalnych, 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, 
w tym odpadów z instalacji do 
przetwarzania odpadów oraz odpadów 
z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, 
w szczególności osadów ściekowych, 
zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie 
kwalifikowania części energii odzyskanej 
z termicznego przekształcania odpadów; do 
dofinansowania nie kwalifikują się 
instalacje do spalania węgla, ani do 
współspalania biomasy z węglem zarówno 
w instalacjach wielopaliwowego spalania 
jak i dedykowanego spalania 
wielopaliwowego o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 
MW lub mocy osiąganej cieplnej większej 
niż 150 MWt - – dotyczy projektów 
biomasowych 
 
Ocena dokonywana na podstawie studium 
wykonalności i oświadczeń.  

  

 

Dodatkowe kryterium formalne 9.   Minimalny wymagany poziom przygotowania  

inwestycji tj. umożliwiający rankingowanie. 

Lp. Pytanie TAK/NIE/ 
nie 

dotyczy 

Uzasadnienie 

1. Czy Wnioskodawca przygotował Studium 
wykonalności (SW) zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w regulaminie? 

  

 

Dodatkowe kryterium formalne nr 10.    Wymogi związane z ochroną środowiska. 

Lp. Pytanie TAK/NIE/n
ie dotyczy 

Uzasadnienie 

1. Czy przedstawiono zaświadczenie z RDOŚ   



  

 

potwierdzające, że realizowane projekt, 
nie wpływa negatywnie na obszary Natura 
2000 i szlaki migracyjne zwierząt? 

2.  Czy źródła oparte o energię wody 
usytuowane są wyłącznie na fizycznie 
istniejących budowlach piętrzących lub 
wyposażonych w hydroelektrownie, przy 
jednoczesnym zapewnieniu pełnej 
drożności budowli dla przemieszczeń 
fauny wodnej? 

  

3.  Czy projekty wykorzystujące energię wody 
wskazane są w załącznikach do Master 
Planów dla obszarów dorzeczy Odry i 
Wisły, które nie wpływają negatywnie na 
osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie 
pogarszają stanu wód? 

  

4. Czy projekt jest zgodny z właściwym dla 
miejsca realizacji projektu wojewódzkim 
programem ochrony powietrza? – dotyczy 
projektów biomasowych. 

  

 

 TAK NIE 

Wniosek spełnia kryteria formalne 
  

 

 

Decyzja2...................................……………………………………………………………………… 

 

Imiona i nazwiska osób oceniających:: …………………………, …………………………………………. 

Data : ………………………….. 

Podpis:………………………….., ………………………………………….  

 

 

                                                 
2 projekt skierowany do dalszej oceny/projekt odrzucony/zwrot do beneficjenta z prośbą  
o uzupełnienie 


