Załącznik do uchwały Nr 43/2016
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
z dnia 28 października 2016 r.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna)
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 projektu).
Lp.

Nazwa kryterium

1

Zgodność inwestycji z
dyrektywami*

2

Wpływ projektu na
redukcję emisji CO2 i
poprawę stanu środowiska

Opis kryterium
Wymogi kryterium:
Czy inwestycja będzie realizowana z zachowaniem wymogów dyrektyw: 2008/50/WE, 2009/28/WE,
2000/60/WE oraz 2009/125/WE?
Wymogi kryterium:
Czy w wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji CO2 i poprawę stanu środowiska?

Ocena
TAK/NIE
TAK/NIE

Kryteria merytoryczne szczegółowe (kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich kryteriów
merytorycznych dopuszczających
Lp.

Nazwa kryterium

Maksymalna liczba
punktów

Opis kryterium
Ocena kryterium:

1

Efektywność kosztowa
urządzeń produkujących
energię pochodzącą ze źródeł
odnawialnych*

W ramach kryterium ocenie podlega iloraz wartości wnioskowanej dotacji i wielkości mocy (w kW)
zainstalowanych urządzeń w ramach projektu produkujących energię pochodzącą ze źródeł
odnawialnych (wartość zaokrąglana według reguł matematycznych do pełnych zł).
powyżej 9000 zł/kW
powyżej 8500 do 9000 zł/kW
powyżej 8000 do 8500 zł/kW

0 pkt
2 pkt
4 pkt

1

powyżej 6000 do 6500 zł/kW
powyżej 5500 do 6000 zł/kW
powyżej 5000 do 5500 zł/kW5

12 pkt
14 pkt
16 pkt

20

powyżej 7500 do 8000 zł/kW
powyżej 7000 do 7500 zł/kW
powyżej 6500 do 7000 zł/kW

6 pkt
8 pkt
10 pkt

powyżej 4500 do 5000 zł/kW5
do 4500 zł/kW

18 pkt
20 pkt

Maksymalna liczba punktów to 20.
Ocena kryterium:
Oceniający weryfikuje, czy inwestycja przyczynia się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję
emisji CO2 w wyniku realizacji projektu.
W przypadku redukcji CO2 projekt otrzymuje:
 jeśli redukcja CO2 stanowi 20% i mniej – 0 pkt,
 jeśli redukcja CO2 mieści się w zakresie powyżej 20% do 30% - 5 pkt,
 jeśli redukcja CO2 mieści się w zakresie powyżej 30% do 40% - 10 pkt,
 jeśli redukcja CO2 przekracza 40% - 15 pkt.
2

Redukcja emisji CO2*

Metodologia wyznaczania redukcji emisji CO2 :
Zgodnie z metodologią szacowania wskaźnika opisaną w dokumencie Metodologia szacowania
wskaźników RPOWP 2014-2020, należy przyjąć współczynnik emisyjności na poziomie 0,812 Mg
CO2/MWh dla dodatkowej produkcji energii elektrycznej z OZE oraz na poziomie ≈ 0,34 Mg CO2/MWh dla
dodatkowej produkcji energii cieplnej z OZE.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wartości emisji CO2 w roku bazowym tj. pierwszym
pełnym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Redukcję emisji CO2 należy liczyć na poziomie całego
projektu a nie poszczególnych instalacji stąd konieczność podania wartości bazowej emisji.
Warunkiem przyznania punktów jest odzwierciedlenie redukcji emisji CO2 we wskaźniku rezultatu.

15

Maksymalna liczba punktów to 15.
Ocena kryterium:
Ocenie podlega rodzaj i wielkość źródła energii, którego dotyczy inwestycja.
 kolektory słoneczne – 10 pkt,
 ogniwa fotowoltaiczne do 5 kW – 10 pkt,
 ogniwa fotowoltaiczne powyżej 5 kW – 0 pkt.
3

4

Rodzaj źródeł energii

Lokalizacja inwestycji na
obszarach
chronionych/wiejskich

15
W przypadku instalacji mieszanych (kolektory słoneczne + ogniwa fotowoltaiczne) możliwe jest
uzyskanie dodatkowych 5 punktów. Dodatkowe punkty mogą być przyznane jeśli w złożonym projekcie
wystąpi więcej niż 25% instalacji hybrydowych.
Łączna maksymalna liczba punktów to 15.
Ocena kryterium:
W ramach kryterium ocenie podlega lokalizacja realizowanego projektu w zależności od udziału
procentowego powierzchni obszarów NATURA 2000 w powierzchni całkowitej gminy:
 w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy, której więcej niż 50% obszaru
znajduje się w obszarze NATURA 2000 - 10 pkt,

2

20




w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy, której % obszaru znajduje się w
obszarze NATURA 2000 mieści się w przedziale 0-50 % - 5 pkt,
w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy nie posiadającej obszarów NATURA
2000 - 0 pkt.

Kryterium premiuje projekty w zależności od udziału procentowego powierzchni obszarów chronionych
(NATURA 2000) w powierzchni całkowitej gminy. IOK udostępni w dokumentacji konkursowej stosowną
tabelę z podziałem na gminy wraz z udziałami powierzchni obszarów Natura 2000.
Możliwe jest uzyskanie 10 punktów dla projektów zlokalizowanych na obszarach wiejskich. W przypadku
realizacji projektu na terenie gminy miejsko-wiejskiej liczba punktów będzie uzależniona od liczby
instalacji zlokalizowanych na terenie wiejskich (do obliczeń zastosowana zostanie średnia ważona).

5

6

Komplementarność projektu
z innymi projektami z
zakresu OZE

Wkład własny

Łączna maksymalna liczba punktów to 20.
Ocena kryterium:
Komplementarność projektu z innymi projektami z zakresu OZE realizowanymi ze środków europejskich
lub innych, które zostały zrealizowane przez Wnioskodawcę lub są w trakcie realizacji.
 Wnioskodawca nie wykazał komplementarności z innymi projektami - 0 pkt,
 Wnioskodawca wykazał komplementarność z jednym projektem - 5 pkt,
 Wnioskodawca wykazał komplementarność z dwoma lub więcej projektami - 10 pkt.
Maksymalna liczba punktów to 10.
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.)

Razem
*kryterium/pytanie cząstkowe do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych
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