Załącznik nr 6.3 do Regulaminu konkursu

LISTA SPRAWDZAJĄCA PROJEKTU ZGŁOSZONEGO DO DOFINANSOWANIA
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020
2 Ocena merytoryczna
2.1 Ocena merytoryczna w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia
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;
Numer techniczny wniosku – GWD: ……………………..
Beneficjent projektu: …………………………………………………………………...
Kryteria merytoryczne I stopnia
Nr

Kryteria
Gotowość do
realizacji projektu

1.

Zasady oceny kryterium

Waga

Punktacja

Wynik

Uzasadnienie

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)

1

1 pkt – projekt posiada projekt budowlany (może być
niezatwierdzony) dla 100% zakresu rzeczowego
przedsięwzięcia
1
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1 pkt – projekt uzyskał ostateczne pozwolenie na
budowę (jeśli dotyczy) lub inną decyzję
administracyjną równoważną dla 100% zakresu
rzeczowego przedsięwzięcia
1 pkt inwestor posiada dokumenty potwierdzające
dysponowanie środkami na sfinansowanie
nakładów inwestycyjnych ( poza środkami POIŚ)
1 pkt – inwestor posiada udokumentowane prawo
do dysponowania 100 % gruntami lub obiektami
na cele inwestycji
1 pkt – wnioskodawca posiada promesę koncesji lub
koncesję na wytwarzanie energii w rozumieniu
art. 12 Ustawy – Prawo Energetyczne
Uwaga: Jeżeli danego projektu nie dotyczy któryś z
ww. etapów przygotowania inwestycji,
projektowi przysługuje 1 pkt za gotowość w
ramach tego etapu.
Nakład ze środków
UE na jednostkową
redukcję rocznej
emisji CO2

Punkty przyznawane będą za osiągnięcie danej
wartości wskaźnika nakładów UE (PLN) (X) na roczną
redukcję 1 tony CO2. Punkty przyznawane są w
następujący sposób:

2.

3.

Wartość wydatków planowanych do poniesienia ze
środków UE, rozumiana jako sumaryczna
wnioskowana wartość pomocy UE niezależnie od
formy wsparcia, na redukcję 1 tony CO2/rok.

Nakład ze środków
UE na 1 MW mocy
zainstalowanej



X ≤ 3000 - 3 pkt



X > 3000 – 1 pkt

Ocenie podlega wartość nakładów poniesionych ze
środków UE rozumiana jako sumaryczna
wnioskowana wartość pomocy UE, niezależnie od
formy wsparcia, na 1 MW mocy zainstalowanej

2

2

2
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(elektrycznej).
Punkty przyznawane będą za osiągnięcie danej
wartości wskaźnika nakładów UE (mln PLN) (X) na 1
MW mocy zainstalowanej . Punkty przyznawane są w
następujący sposób:

Nakład ze środków
UE na 1 MWh energii
wytworzonej w ciągu
roku



X ≤ 7 – 3 pkt



7 < X ≤ 13 - 2 pkt



X > 13 - 1 pkt

Ocenie podlega wartość nakładów poniesionych ze
środków UE rozumiana jako sumaryczna
wnioskowana wartość pomocy UE, niezależnie od
formy wsparcia, na 1 MWh energii wytworzonej w
ciągu roku (elektrycznej)
W przypadku instalacji kogeneracyjnych należy
przyjąć łączną ilość wytworzonej energii elektrycznej
i cieplnej.

4.

5.

Punkty przyznawane będą za osiągnięcie danej
wartości wskaźnika nakładów UE (PLN) (X) na 1 MWh
planowanej produkcji energii w ciągu roku . Punkty
przyznawane są w następujący sposób:

Udokumentowana
możliwość
przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej



X ≤ 3700 – 4 pkt



5000 > X > 3700 - 3 pkt



X > 5000 - 2 pkt

Ocenie podlega posiadanie przez Wnioskodawcę
umowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
2 pkt - wnioskodawca posiada umowę
przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej

1

3
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Produktywność
wspieranej instalacji

Ocenie podlega przewidywany łączny czas
wykorzystania mocy zainstalowanej dla źródła
będącego przedmiotem projektu.
Punkty przyznawane będą za przewidywany dla danej
instalacji łączny czas wykorzystania mocy
zainstalowanej w ciągu roku (godziny/rok).

6.

1

Punkty przyznawane są w następujący sposób:

Projekt realizowany
w formule klastra
energii lub spółdzielni
energetycznej



Powyżej 6000 h/rok – 6 pkt



6000 > X > 3000 h/rok – 4 pkt



X ≤ 3000 h/rok - 2 pkt

Wnioskodawca przedstawił:
 porozumienie cywilnoprawne w rozumieniu art. 2
pkt 15a ustawy o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.), z którego
wynika, że jest członkiem klastra lub
 odpis z rejestru przedsiębiorców w przypadku
spółdzielni energetycznej.

7.

1

2 pkt – wnioskodawca przedstawił porozumienie
cywilnoprawne, z którego wynika, że jest członkiem
klastra energii lub odpis z rejestru przedsiębiorców w
przypadku spółdzielni energetycznych.
Horyzontalne kryteria merytoryczne I stopnia
Ponadregionalność
projektu
5.

Zakres projektu jest zgodny z przyjętą przez Radę
Ministrów strategią ponadregionalną oraz jest to
przedsięwzięcie o rzeczywistym potencjale
ponadregionalnym, tj. cechujące się wartością
dodaną wynikającą z koncentracji na zadaniach
wykraczających poza obszar województwa, istotnych

1

4
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dla rozwoju na szerszym obszarze.
Przyznaje się 1 punkt za spełnienie co najmniej
jednego z czterech warunków:
1. Przedsięwzięcie wynika ze strategii
ponadregionalnej (tj. strategii przyjętej
przez Radę Ministrów: Strategia rozwoju
społeczno- gospodarczego Polski
Wschodniej do 2020 roku, Strategia
Rozwoju Polski Południowej do roku 2020,
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020,
Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku
2020 z perspektywa 2030)
lub
2. Projekt realizowany jest w partnerstwie z
podmiotem z przynajmniej jednego innego
województwa objętego strategią
ponadregionalną. Partnerstwo rozumiane
jest zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11
lipca2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146);
lub
3. Projekt realizowany jest na terenie więcej
niż jednego województwa, przy czym co
najmniej jedno z województw objęte jest
strategią ponadregionalną oraz jest zgodny
z celami strategii ponadregionalnej;
lub
4. Projekt jest komplementarny z projektem
wynikającym ze strategii ponadregionalnej
Bez względu na to, czy projekt spełnia jedno, czy
więcej z przedmiotowych warunków, otrzyma
zawsze tę samą liczbę punktów.

5
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Zgodność projektu ze
Strategią Unii
Europejskiej dla
regionu Morza
Bałtyckiego (SUE
RMB)
6.

Sprawdzane jest, w jakim stopniu projekt jest zgodny
lub komplementarny z celami Strategii Unii
Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.
Ocena zgodnie z następującą punktacją:
2 pkt - projekty, które mają status flagowych
projektów w ramach SUE RMB,

1

1 pkt - projekty przyczyniają się do osiągnięcia
wskaźników, o których mowa w Planie działania UE
dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza
Bałtyckiego dla jednego z obszarów priorytetowych:
Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship,
Safe, Secure, Culture, Tourism, Health.
Suma
Ocena łączna – suma punktów z uzyskanych w ramach kryteriów merytorycznych I stopnia oraz kryteriów
horyzontalnych

Max. 39

Wymagane minimum, aby projekt przeszedł ocenę merytoryczna I stopnia: 40 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Decyzja ………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osób oceniających : …………………………
Data : …………………………..
Podpis: ………………………….



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