Załącznik do uchwały Nr 6/2016
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
z dnia 17 marca 2016 r.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw
Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne – poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe
pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu).
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Zgodność z dyrektywami*

2.

Rentowność inwestycji (dotyczy
projektów objętych pomocą
publiczną)

3.

Wpływ projektu na emisję
zanieczyszczeń powietrza/emisję PM

4.

Zagospodarowanie ciepła (jeśli
dotyczy)*

Opis kryterium
Wymogi kryterium:
Czy inwestycja będzie realizowana z zachowaniem wymogów dyrektyw: 2008/50/WE,
2009/28/WE oraz 2000/60/WE?
Wymogi kryterium:
Czy wskaźnik przedstawiający relację zysku netto z inwestycji w pierwszym pełnym roku po jej
zakończeniu do nakładów inwestycyjnych pomniejszonych o wartość dofinansowania jest nie
większy niż 15%? ([zysk netto z inwestycji]/[nakłady inwestycyjne - dotacja] * 100%)
Wymogi kryterium:
Czy w wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i PM (w
przypadku wymiany źródeł energii - spalanie biomasy) szczególnie na obszarach w których
stężenie zanieczyszczeń gazowych i PM jest przekroczone?
Wymogi kryterium:
Czy wnioskodawca przewidział zagospodarowanie ciepła w przypadku instalacji OZE
wytwarzających energię elektryczną i energię cieplną w kogeneracji?

Ocena
TAK/NIE

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

5.

Negatywne efekty ekologiczne*

Kryterium nie obejmuje wykorzystania energii na potrzeby procesowe instalacji i przeróbki
odpadów powstających w instalacji, np. suszenia osadu pofermentacyjnego.
Wymogi kryterium:
Czy przewidywana technologia instalacji OZE nie będzie oparta na wykorzystaniu biomasy
pozyskiwanej w sposób konkurencyjny wobec produkcji żywności i pasz? (jeśli dotyczy)
Czy projekt nie zakłada stosowania wody do rozcieńczania substratów do fermentacji
metanowej? (jeśli dotyczy)
Czy projekt wsparcia dla biopaliw rolniczych wytwarzanych m.in. z roślin oleistych
uprawianych współrzędnie jest realizowany pod warunkiem, że ich produkcja nie będzie
prowadziła do konkurencji o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz będzie miała istotny wkład
w zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych? (jeśli dotyczy)

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich
kryteriów merytorycznych dopuszczających.
Maksymalna
Lp. Nazwa kryterium
Opis kryterium
ilość
punktów
1. Efektywność kosztowa urządzeń
Ocena kryterium:
15
produkujących energię pochodzącą ze Produkcja energii ze źródeł odnawialnych
źródeł odnawialnych i/lub
W ramach kryterium ocenie podlega iloraz wartości wnioskowanej dotacji i wielkości mocy
infrastruktury wytwórczej
(w kW) zainstalowanych urządzeń produkujących energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych
biokomponentów i biopaliw*
(wartość zaokrąglana według reguł matematycznych do pełnych zł).
powyżej 17000 zł/kW
powyżej 16000 do 17000 zł/kW
powyżej 15000 do 16000 zł/kW
powyżej 14000 do 15000 zł/kW
powyżej 13000 do 14000 zł/kW
powyżej 12000 do 13000 zł/kW
powyżej 11000 do 12000 zł/kW
powyżej 10000 do 11000 zł/kW

0 pkt
1 pkt
2 pkt
3 pkt
4 pkt
5 pkt
6 pkt
7 pkt

Produkcja biopaliw i biokomponentów
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powyżej 9000 do 10000 zł/kW
powyżej 8000 do 9000 zł/kW
powyżej 7000 do 8000 zł/kW
powyżej 6000 do 7000 zł/kW
powyżej 5000 do 6000 zł/kW
powyżej 4000 do 5000 zł/kW
powyżej 3000 do 4000 zł/kW
do 3000 zł/kW

8 pkt
9 pkt
10 pkt
11 pkt
12 pkt
13 pkt
14 pkt
15 pkt

Punktacja jest uzależniona od złożonych w ramach konkursu projektów. W ramach kryterium
ocenie podlega iloraz wartości wnioskowanej dotacji i wielkości produkcji biokomponentów
lub biopaliw (w Mg) zainstalowanej infrastruktury wytwórczej biokomponentów lub biopaliw
(wartość zaokrąglana według reguł matematycznych do pełnych %). Punktacja jest
uzależniona od porównania obliczonego wskaźnika z wartością analogicznego wskaźnika o
najniższej wartości spośród wszystkich złożonych w ramach konkursu projektów, które
spełniają kryteria dopuszczające.

2.

Dodatkowy efekt ekologiczny
w projekcie OZE*

powyżej 170% najniższej wartości

0 pkt

powyżej 130% do 135% najniższej wartości

8 pkt

powyżej 165% do 170% najniższej wartości

1 pkt

powyżej 130% do 135% najniższej wartości

9 pkt

powyżej 160 % do 165% najniższej wartości

2 pkt

powyżej 120% do 125% najniższej wartości

10 pkt

powyżej 155% do 160% najniższej wartości

3 pkt

powyżej 115% do 120% najniższej wartości

11 pkt

powyżej 150% do 155% najniższej wartości

4 pkt

powyżej 110% do 115% najniższej wartości

12 pkt

powyżej 145% do 150% najniższej wartości

5 pkt

powyżej 105% do 110% najniższej wartości

13 pkt

powyżej 140% do 145% najniższej wartości

6 pkt

powyżej 100% do 105% najniższej wartości

14 pkt

powyżej 135% do 140% najniższej wartości

7 pkt

najniższa wartość relacji wnioskowanej
dotacji i 1 Mg biopaliwa/biokomponentu
wytwarzanego w ciągu roku

15 pkt

Między sobą porównywane są projekty dotyczące tego samego nośnika energii (odrębny
ranking dla wytwarzania estrów i osobny dla bioetanolu).
Ocena kryterium:
W ramach kryterium ocenie podlega dodatkowy efekt ekologiczny w projekcie uzyskany
poprzez:
 zagospodarowanie odpadów przemysłowych, rolniczych - 10 pkt;
 lokalizację inwestycji na terenach zdegradowanych np. składowiska odpadów
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15

komunalnych, tereny poprzemysłowe - 5pkt.
Przez dodatkowy efekt ekologiczny należy rozumieć dodatkowe działania mające na celu
oprócz zmniejszenia ilości zanieczyszczeń (CO, CO2, SO2, pyłów, itp.), które powstałyby
w wyniku spalania konwencjonalnych nośników energii, zagospodarowanie odpadów
przemysłowych lub rolniczych (w tym odpadów organicznych) oraz wykorzystanie pod
inwestycje OZE terenów zdegradowanych/poprzemysłowych.
3.

Rodzaj źródeł energii/biopaliw,
biokomponentów

4.

Wkład własny

5.

Lokalizacja inwestycji

6.

Wpływ projektu na powstanie
nowych miejsc pracy

7.

Innowacyjność projektu*

W ramach kryterium punkty podlegają sumowaniu.
Ocena kryterium:
Ocenie podlega rodzaj i wielkość źródła energii, którego dotyczy inwestycja.
 energetyka słoneczna (kolektory słoneczne), pompy ciepła, spalanie biomasy (w tym
odpadów organicznych), biogaz powyżej 500 kWe – 5 pkt,
 energetyka wiatrowa, energetyka wodna, ogniwa fotowoltaiczne (powyżej 40 kW),
kolektory słoneczne w połączeniu z pompami ciepła, biogaz (powyżej 200 kWe do500
kWe) – 10 pkt,
 biogaz (do 200kWe), biopaliwa i biokomponenty, ogniwa fotowoltaiczne (o mocy
zainstalowanej nie przekraczającej 40 kW) – 15 pkt.
Ocena kryterium:
W ramach kryterium ocenie podlega:
1 punktu za 1 p.p. podwyższenia wkładu własnego beneficjenta w odniesieniu do
minimalnego wymaganego wkładu (maksymalnie 20 pkt.)
Ocena kryterium:
Ocenie podlega lokalizacja realizowanego projektu:
 lokalizacja projektu w gminach wiejskich – 5 pkt,
 lokalizacja projektu w wiejsko – miejskich – 3 pkt
 lokalizacja projektu w gminach miejskich – 0 pkt
Ocena kryterium:
Ocenie będzie podlegać tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy.
 projekt wpływa na powstanie nowych miejsc pracy w województwie podlaskim (łącznie co
najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy) – 5 pkt,
 w ramach projektu nie powstaną nowe miejsca pracy – 0 pkt.
Warunkiem spełnienia kryterium jest wybór odpowiedniego wskaźnika do monitorowania.
Ocena kryterium:
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20

5

5

10

Ocenie będzie podlegać zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub
organizacyjnych charakteryzujących się dopasowaniem do specyfiki i stanu lokalnych
systemów energetycznych, umożliwiających inteligentne zarządzanie energią, magazynowanie
i lokalne zużycie wytworzonej energii. Warunkiem uzyskania punktów jest wykorzystanie
metod, które nie były wcześniej stosowane w regionie, po pozytywnym zweryfikowaniu w
projekcie będą mogły być rekomendowane jako tzw. „najlepsza praktyka”:
 tak – 10 pkt
 nie – 0 pkt
8. Korzyści dla regionu*
Ocena kryterium:
Ocenie będzie podlegać jakie dodatkowe korzyści dla regionu przyniesie realizacja projektu:
 projekt wpływa na tworzenie lokalnych inicjatyw energetycznych (np. przy współudziale
jst, podmiotów gospodarczych działających lokalnie, rolników i mieszkańców)- projekty
mogą obejmować jedno lub szereg działań zakrojonych na mała skalę lub szeroko
zakrojony flagowy projekt mobilizujący lokalną społeczność - 15 pkt,
 projekt nie wpływa na tworzenie lokalnych inicjatyw obywatelskich w zakresie produkcji
energii z OZE - 0 pkt.
RAZEM

kryterium/pytanie cząstkowe do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych
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