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Oś priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP 

Dotacje 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Wnioskodawca dostarczył 

audyt energetyczny 

stanowiący kompleksowy 

element projektu 

Wniosek wraz 

z załącznikami 
Bezwzględny 

Wsparciem zostaną objęte wyłącznie podmioty realizujące inwestycje, które zostały 

poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego. Zakres objęty projektem 

powinien wynikać z audytu energetycznego.  

Audyt energetyczny został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 

energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także 

algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

2. 

Planowane przedsięwzięcie 

zakłada oszczędność 

energii na poziomie 

minimum 25% - 

oszczędność wynika z 

danych wskazanych w 

audycie energetycznym 

Wniosek wraz 

z załącznikami 
Bezwzględny 

Przedsięwzięcie musi wykazywać oszczędność energii na poziomie co najmniej 25 %.  

Zwiększenie efektywności energetycznej musi wynikać z załączonego audytu 

energetycznego. 

Przez zwiększenie efektywności energetycznej należy rozumieć redukcję zużycia energii 

o co najmniej 25 %.  

Audyt energetyczny został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 

energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także 

algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 



Załącznik do Uchwały Nr 64/2016 KM RPO WO 2014-2020 

 z dnia 23 marca 2016 r.  

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

3. 

Projekt realizowany jest na 

obszarze podregionu 

nyskiego NUTS 3 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
Bezwzględny 

W ramach kryterium oceniane będzie czy realizacja projektu zlokalizowana jest 

na obszarze podregionu nyskiego NUTS 3. 

4. 

Siedziba lub oddział 

przedsiębiorstwa znajduje 

się na obszarze podregionu 

nyskiego NUTS 3 

Wniosek wraz 

z załącznikami 
Bezwzględny 

W ramach kryterium oceniane będzie czy prawna siedziba lub oddział przedsiębiorstwa 

znajduje się na obszarze NUTS 3. 

Prawna siedziba oznacza siedzibę główną  beneficjenta lub oddział. Adres siedziby 

głównej lub oddziału musi wynikać z aktualnego dokumentu rejestrowego. W przypadku 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej prawna siedziba oznacza miejsce zamieszkania lub adres 

zakładu głównego – jeśli został podany w Zgłoszeniu do CEIDG. Warunek ten uznaje się za 

spełniony, gdy przynajmniej jeden z ww. adresów jest na obszarze NUTS 3. 

5. Efektywność kosztowa 
Wniosek wraz 

z załącznikami 
Bezwzględny 

Ocenie podlega poprawa efektywności kosztowej projektu, tj. planowane do osiągnięcia 

efekty są większe od planowanych nakładów finansowych. 

6. 

Projekt zakłada działania 

dotyczące zwiększenia 

efektywności 

energetycznej 

Wniosek wraz 

z załącznikami 
Bezwzględny 

Działania dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej muszą być prowadzone  

w powiązaniu z głęboką modernizacją energetyczną budynków. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

7. 
Pozytywny wpływ projektu 

na środowisko 

Wniosek wraz 

z załącznikami 
Bezwzględny 

Wspierane przedsięwzięcie wykazuje wyraźnie pozytywny wpływ na środowisko poprzez 

realizację konkretnych celów: racjonalizacji zużycia, oszczędności energii i/lub wzrostu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

8. 

Warunki dla projektów 

obejmujących wymianę 

indywidualnych źródeł 

ciepła  

(jeśli dotyczy) 

Wniosek wraz 

z załącznikami 
Bezwzględny 

Dofinansowanie uzyskają projekty związane z wymianą indywidualnego źródła ciepła jeśli 

spełniają wszystkie poniższe warunki: 

1. Redukcja emisji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30%  

w przypadku zmiany spalanego paliwa), 

2. Projekt wykorzystuje urządzenia do ogrzewania charakteryzujące się od początku 

okresu programowania obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem 

efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone  

w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

produktów związanych z energią. W przypadku kotłów biomasowych o mocy 1-5 MW, 

wszelkie nowe instalacje spełniać powinny normy emisyjne dyrektywy (UE) 2015/2193  

z dnia 25 listopada 2015r.w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do 

powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. 

3. Projekty dotyczące inwestycji w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa 

gazowe otrzymają wsparcie jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy 

osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej (tj. redukcja zużycia 

energii o co najmniej 25%) oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby (tj. gdy 

podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie 

lub technicznie lub podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane do 2023 r.). 
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Ponadto w przypadku wymiany/modernizacji indywidualnego źródła ciepła na źródło 

opalane paliwem gazowym lub biomasą, możliwe jest wsparcie tylko takich budynków, 

które spełniają normy izolacyjności ciepłej. W pozostałych przypadkach, wraz z wymianą 

źródła ciepła konieczne jest wykonanie termomodernizacji (rozumianej jako poprawa 

izolacyjności przegród budowlanych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię). 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Nakład jednostkowy: 

wydatki kwalifikowane/ 

wartość wskaźnika 

redukcji CO2 

Wniosek wraz 

z załącznikami 
3 1-4 pkt 

Rankingowanie według wartości nakładu jednostkowego obrazującego 

wartość nakładu finansowego przypadającego na 1 Mg zredukowanej 

emisji CO2. 

Nakład jednostkowy = wydatki kwalifikowane [zł]/wartość wskaźnika 

redukcji CO2 [Mg]. 

Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki przeprowadzonych obliczeń 

(iloraz), bazujących na danych zawartych we wniosku o dofinansowanie 

projektu. Odpowiednią ilość pkt przydziela się dla określonego przedziału 

wartości uzyskanych w wyniku ww. obliczeń. Ilość przedziałów zależy od 

ilości ocenianych projektów, a zakwalifikowanie do konkretnego przedziału 

uzależnione jest od wyniku przeprowadzonych obliczeń. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2. 

Kompleksowość 

projektu w zakresie 

działań zwiększających 

efektywność 

energetyczną z 

jednoczesnym 

wykorzystaniem OZE 

Wniosek wraz 

z załącznikami 
3 1-3 pkt 

Kompleksowość projektu oceniania jest w oparciu o: 

 3 pkt – wystąpienie w projekcie więcej niż dwóch z wymienionych 

elementów: oszczędności energii cieplnej, oszczędności energii 

elektrycznej, oszczędności wody, wykorzystania instalacji OZE, 

wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów technologicznych. 

 2 pkt – wystąpienie w projekcie dwóch z wymienionych elementów: 

oszczędności energii cieplnej, oszczędności energii elektrycznej, 

oszczędności wody, wykorzystania instalacji OZE, wykorzystanie ciepła 

odpadowego z procesów technologicznych. 

 1 pkt – wystąpienie w projekcie jednego z wymienionych elementów: 

oszczędności energii cieplnej, oszczędności energii elektrycznej, 

oszczędności wody, wykorzystania instalacji OZE, wykorzystanie ciepła 

odpadowego z procesów technologicznych. 

W ramach kryterium punkty nie podlegają sumowaniu. 

3. 
Poprawa efektywności 

energetycznej (w %) 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
3 1-3 pkt 

Premiowane będą projekty, w których oszczędność energii wynikająca  

z audytu energetycznego, w odniesieniu do stanu początkowego, obliczana 

dla energii końcowej – X, wynosi: 

25% ≤  40% - 1 pkt. 

>40% < 60% - 2 pkt. 

≥60% - 3 pkt. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 
Wkład własny wyższy od 

minimalnego 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 0-4 pkt 

Wkład własny wyższy od minimalnego: 

≤5 p.p. -  0  pkt 

>5 ≤ 10 p.p. - 1 pkt 

>10 ≤ 15 p.p. - 2 pkt 

>15 ≤ 20 p.p. - 3 pkt 

> 20 p.p. - 4 pkt 

p.p. – punkt procentowy 

5. 

Komplementarność 

projektu z innymi 

projektami/inwestycjam

i realizowanymi przez 

wnioskodawcę 

Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 0-3 pkt 

Oceniane będzie logiczne i tematyczne powiązanie projektu z innymi 

projektami/inwestycjami realizowanymi/zrealizowanymi przez 

wnioskodawcę. 

0 pkt – brak komplementarności; 

1 pkt – komplementarny z 1 projektem/inwestycją; 

2 pkt – komplementarny z 2 projektami/inwestycjami; 

3 pkt- komplementarny z 3 i więcej projektami/inwestycjami. 

6. Innowacyjność projektu 
Wniosek wraz  

z załącznikami 
1 0 lub 1 pkt 

Premiowane będą projekty promujące innowacyjność zastosowanych 

rozwiązań. Sprawdzane będzie posiadanie przez wnioskodawcę: prawa  

z patentu na wynalazek/prawa ochronnego na wzór użytkowy. 

0 pkt – brak zastosowanych innowacyjności 

1 pkt - Wnioskodawca posiada wyłączne prawo z patentu na wynalazek lub 

prawa ochronnego na wzór użytkowy stanowiących zasadniczy element  

innowacyjnego produktu i/lub technologii użytej w projekcie. Jednocześnie 

technologia jest na poziomie co najmniej najlepszych dostępnych technik. 
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