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PROGRAM PRIORYTETOWY 
 
Tytuł programu:  

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej 
gospodarki  

ZAKRES OGÓLNY  

1. Cel programu  

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  
na środowisko.  

2. Wskaźnik osiągnięcia celu  

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.: 

a. „Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych”  

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi dla zwrotnych form dofinansowania  
co najmniej 1 000 000 Mg/rok  

b. „Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2)” 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi dla zwrotnych form dofinansowania  
co najmniej 50 000 Mg/rok   

c.  „Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku siarki (SO2)” 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi dla zwrotnych form dofinansowania  
co najmniej 15 000 Mg/rok 

d.  „Ograniczenie lub uniknięcie emisji tlenków azotu (NOx)” 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi dla zwrotnych form dofinansowania  
co najmniej 3 000 Mg/rok  

e.  „Ograniczenie lub uniknięcie emisji pyłów” 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi dla zwrotnych form dofinansowania  
co najmniej 500 Mg/rok 

 
3. Budżet  

Budżet na realizację celu programu wynosi dla zwrotnych form dofinansowania| 
do 1 000 mln zł.,  
 

 

 



 

2 

 

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY  

 
Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 
 

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio  
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
internetowej NFOŚiGW. 

6. Koszty kwalifikowane  

1) Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 30.06.2023 r., 

2) Do dofinansowania kwalifikują się także koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji 
poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, 

3) Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, 
z zastrzeżeniem, że: 
1. Koszty w ramach kategorii 3.1 „Przygotowanie przedsięwzięcia” kwalifikują  

się do wysokości nieprzekraczającej 10% sumy pozostałych kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym uwzględnia się koszty audytu 
środowiskowego (o ile jest niezbędny do realizacji inwestycji); 

2. Wyłącza się koszty kategorii 3.3 „Koszty informacji i promocji”;  
3. Wyłącza się koszty kategorii 3.4.1 „Koszt nabycia nieruchomości 

niezabudowanej  nieruchomości zabudowanej, zakup gruntu”; 
4. Wyłącza się koszty kategorii 3.4.4 „Pozostałe koszty”; 
5. Nie kwalifikuje się kosztów z zakresu organizacji i zarządzania 

przedsiębiorstwem; 
6. Nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem, z zastrzeżeniem,  

że kwalifikuje się koszty nadzoru inwestorskiego. 
 

7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  
Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z „Zasadami udzielania dofinansowania  
ze środków NFOŚiGW” . 

7.1 Formy dofinansowania 

Pożyczka. 
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7.2  Intensywność dofinansowania  

Dofinansowanie w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych. 

7.3  Warunki dofinansowania 

1) kwota pożyczki: od 0,50 mln zł do 90 mln zł,  

2)  oprocentowanie pożyczki:  

a) na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi wtedy pomocy publicznej): 
oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie  
z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp 
referencyjnych i dyskontowych; 

b) na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną): oprocentowanie 
WIBOR 3M, nie mniej ni ż 2 % w skali roku. 

3) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. 
Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale,  
w którym wypłacono pierwszą transzę środków, 

4) okres  finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż  
15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty 
planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej, 

5) okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja  
w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty 
spłaty pierwszej raty kapitałowej lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia 
realizacji przedsięwzięcia, 

6) pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę o ile jest wymagana, 

7) pożyczka preferencyjna podlega częściowemu umorzeniu  na warunkach wskazanych 
w umowie pożyczki, ustalonych na podstawie uchwały Zarządu NFOŚiGW  
o udzieleniu dofinansowania w formie pożyczki uwzględniając, że: 

1. beneficjent wystąpi z wnioskiem o umorzenie po  potwierdzeniu utrzymania 
trwałości przedsięwzięcia na obowiązującym w NFOŚiGW formularzu  
i w wymaganej formie. W przypadku uwzględnienia wniosku beneficjenta  
o częściowe umorzenie, zostanie ono dokonane poprzez odpowiednie 
umorzenie ostatnich rat kapitałowych; 

2. kwota umorzenia nie może być wyższa niż:  
a. dla komponentu „Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych”  

do 15 % wypłaconej kwoty pożyczki lecz nie więcej niż 5 mln zł,  
z zastrzeżeniem, że: 

− w przypadku przedsiębiorstw, które w wyniku realizacji inwestycji, 
wskazanych w punkcie 7.5.1, zmniejszą zużycie surowca 
pierwotnego/wody na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji 
lub m3/jedn. produkcji) o nie mniej 5% ale nie więcej niż 10% poziom 
możliwego umorzenia wynosi do 2,5 mln zł, 

− w przypadku przedsiębiorstw, które w wyniku realizacji inwestycji, 
wskazanych w punkcie 7.5.1, zmniejszą zużycie surowca 
pierwotnego/wody na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji 
lub m3/jedn. produkcji) o więcej  niż 10% poziom możliwego umorzenia 
wynosi do 5 mln zł. 
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b.  dla komponentu „Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery” 
 do 15 % wypłaconej kwoty pożyczki lecz nie więcej niż 10 mln zł; 
 z zastrzeżeniem, że: 

− w przypadku przedsiębiorstw, które nie są zobligowane do dostosowania 
swoich instalacji do wymogów wynikających z Dyrektywy w sprawie 
emisji przemysłowych (dalej Dyrektywa IED), a zdecydują  
się zrealizować przedsięwzięcie (wskazane w punkcie 7.5.2.1)  
z uwzględnieniem standardów z niej wynikających, preferencja będzie 
miała formę zwiększenia maksymalnego umorzenia do poziomu 20 % 
wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 15 mln zł, 

− w przypadku przedsiębiorstw, które zdecydują się zrealizować 
przedsięwzięcie (wskazane w punkcie 7.5.2.2) z uwzględnieniem 
standardów wyższych niż wynikające z Dyrektywy IED, preferencja 
będzie miała formę zwiększenia maksymalnego umorzenia do poziomu 
20 % wypłaconej kwoty pożyczki lecz nie więcej niż 15 mln zł. 

c. umorzenie musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej; 
3. nastąpiło terminowe wykonanie przedsięwzięcia i terminowe osiągnięcie 

planowanych efektów; 
4. wywiązywanie się przez beneficjenta, zgodnie z odrębnymi przepisami,  

z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody Narodowego 
Funduszu oraz z innych zobowiązań wobec Narodowego Funduszu, w okresie 
3 lat poprzedzających złożenie wniosku o umorzenie części pożyczki; 

5. dokonywano terminowej spłaty rat kapitałowych i odsetek, przy czym warunek 
ten zostanie uznany za spełniony, gdy: 
- łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek z tytułu 
oprocentowania nie przekroczyło 60 dni – w okresie finansowania nie dłuższym 
niż 10 lat; 
- łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek z tytułu 
oprocentowania nie przekroczyło 90 dni – w okresie finansowania dłuższym niż 
10 lat; 
przy czym do wskazanych okresów opóźnień nie wlicza się opóźnienia  
w spłacie odsetek uiszczonych po terminie określonym w umowie, jeżeli kwota 
spłaconych z opóźnieniem odsetek nie jest wyższa niż 10% kwoty raty 
odsetkowej za dany okres rozliczeniowy wskazany w umowie pożyczki; 

6. nie podlegają umorzeniu kwoty pożyczek, o których umorzenie beneficjent 
wystąpił po ich spłacie, oraz pożyczki wypłacone beneficjentom, którym 
udzielono dofinansowanie na to samo przedsięwzięcie ze środków 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi;  

8) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych szczegółowych zasadach udzielania 
dofinansowania mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania ze środków 
NFOŚIGW” obowiązujące w dniu podjęcia uchwały o udzieleniu dofinansowania; 

9) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane 
zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 

10) pomoc w tym również pomoc de minimis, udzielana będzie wyłącznie 
przedsiębiorstwom dostosowanym do obowiązujących je standardów dotyczących 
ochrony środowiska wynikających z obowiązujących przepisów prawa (tj. tych 
standardów które weszły w życie). 
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7.4 Beneficjenci  

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584), prowadzący działalność gospodarczą  
w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). 

 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

Do wsparcia nie kwalifikują się przedsięwzięcia wykazane w Obwieszczeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. z 2013 r. poz.15). 

 

7.5.1 Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych 

W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie 
lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, 
prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów 
produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub 
prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym: 

1) Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji 
zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców; 

2) Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych  
lub systemy zamkniętych obiegów wody; 

3) Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów 
spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę; 

4) Instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji 
chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych; 

5) Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji 
z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów; 

6) Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna  
do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny). 

 
Poprzez zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych rozumie się podniesienie sprawności 
procesu produkcyjnego lub częściowe zastąpienie surowca pierwotnego surowcem wtórnym. 
Kwalifikacja do niniejszego zakresu możliwa jest po spełnieniu jednego z poniższych 
warunków: 
 
1) Zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej  

(Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. produkcji) - nie mniej niż 5% 
lub/ oraz 

2) Zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. produkcji)  
- nie mniej niż 5% 
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7.5.2  Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery 

 

7.5.2.1  Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł 
spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW  

W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza 
poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy  
w paliwie nie mniejszej niż 1 MW i nie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych 
standardów emisyjnych dla  instalacji  o  takiej  mocy  lub poziomów wynikających z konkluzji 
dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub 
wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. 
 
Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne w którym następuje proces 
spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW.  
 

7.5.2.2  Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł 
spalania paliw o mocach powyżej 50 MW: 

W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza 
poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy  
w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla  
instalacji  o  takiej  mocy  lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT,  
o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie 
instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych. 
 
Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne w którym następuje proces 
spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW. 
  

7.5.2.3 Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery z działalności 
przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw)  

 
W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza 
poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej 
bezpośrednio ze źródłami spalania paliw). 
W zakresie tym finansowane są przedsięwzięcia ukierunkowane na ograniczenie wielkości 
emisji do atmosfery niektórych substancji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi, zwłaszcza  
do poziomów określonych w przepisach krajowych lub wspólnotowych oraz w dokumentach 
referencyjnych BAT np. modernizacja lub wymiana elektrofiltrów, układów i instalacji 
odpylania.  
 
Efektem ekologicznym w ramach działania jest ograniczenie emisji co najmniej jednego 
zanieczyszczenia specyficznego  dla danej  technologii przemysłowej.  
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8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

KRYTERIA DOST ĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM 
dla wszystkich działań: 

7.5.1; 7.5.2.1; 7.5.2.2; 7.5.2.3 
TAK NIE 

1. 
Wniosek jest złożony w terminie określonym w programie 
priorytetowym   

2. 
Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej 
formie 

  

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono 
wszystkie wymagane pola formularza wniosku  

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym  
w programie priorytetowym 

  

5. 
W roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego 
złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy  
z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy 

  

6. 
Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań publicznoprawnych  
na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 

  

7. 
Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych  
na rzecz NFOŚiGW 

 
 

8. 
Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem 
priorytetowym 

 
 

9. 
Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem 
złożenia wniosku 

  

10. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są 
zgodne z  programem priorytetowym 

  

11. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania, zawartymi  
w programie priorytetowym 

  

dla działania 7.5.1 - Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych   

12.1 

Zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji 
finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. produkcji) - nie mniej niż 
5% 
lub 
Zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej 
(m3/jedn. produkcji) - nie mniej niż 5% 

  

dla działania 7.5.2 - Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery w tym:   

dla 
działania 
7.5.2.1 

Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw  
o mocach 1 MW – 50 MW: 
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12.1 
Łączna moc źródła w paliwie nie mniejsza niż 1 MW 
 i nie większa niż 50 MW 

  

12.2 
Moc w paliwie każdego źródła ciepła w ramach projektu jest nie 
mniejsza niż 1 MW 

  

 dla 
działania 
7.5.2.2 

Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł 
spalania paliw o mocach powyżej 50 MW 

  

12.1 Łączna moc źródła w paliwie większa niż 50 MW   

12.2 
Moc w paliwie każdego źródła ciepła w ramach projektu jest nie 
mniejsza niż 1 MW 

  

 dla 
działania 
7.5.2.3 

Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery z działalności przemysłowej  
(z wyłączeniem źródeł spalania paliw)  

12.1 
Ograniczenie emisji do atmosfery uwzględnia co najmniej jedno 
zanieczyszczenie  specyficzne dla danej technologii przemysłowej. 
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KRYTERIA JAKO ŚCIOWE PUNKTOWE  
dla działania - 7.5.1 Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych 

  

Lp. NAZWA KRYTERIUM PUNKTY  WAGA  

WYNIK 
OCENY 
(uzyskana 

liczba  
pkt x 

waga) 

I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

1. 
Ocena planowanego efektu ekologicznego  
– wpływ na realizację wskaźników programu priorytetowego  

0 pkt 

2 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

5 
max 25 

pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt. - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie wskazują na możliwość 
osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 

2  pkt. - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość osiągnięcia 
zakładanego efektu ekologicznego, a efekt ekologiczny ≥ 5% i < 10% zmniejszenia zużycia surowca pierwotnego na jednostkę 
produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. produkcji) lub/oraz zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji 
finalnej (m3/jedn. produkcji) 

3 pkt. - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość osiągnięcia 
zakładanego efektu ekologicznego, a efekt ekologiczny ≥ 10% i < 15% zmniejszenia zużycia surowca pierwotnego na jednostkę 
produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. produkcji) lub/oraz zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji 
finalnej (m3/jedn. produkcji) 

5 pkt. - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość zakładanego 
efektu ekologicznego, a efekt ekologiczny ≥ 15% zmniejszenia zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej 
(Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. produkcji) lub/oraz zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. 
produkcji) 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

2. Ocena  energooszczędności zastosowanych rozwiązań  
0 pkt 

5 pkt 
1 

max 5 
pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt. - przedsięwzięcie nie uwzględnia aspektów związanych z poprawą energooszczędności rozumianej jako zmniejszenie zużycia 
energii na jednostkę produkcji 

5 pkt. -  przedsięwzięcie uwzględnia aspekt związany z poprawą energooszczędności rozumianej jako zmniejszenie zużycia energii na 
jednostkę produkcji 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku  

Suma punktów w obszarze I 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 50% możliwych  
do uzyskania punktów, nie dotyczy przedsięwzięć o potwierdzonym ekoinnowacyjnym charakterze ) 

max 30 
pkt 



 

10 

  

II. WYKONALNO ŚĆ PRZEDSIĘWZI ĘCIA 

1. 
Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii 
(w tym ocena analizy alternatywnych rozwiązań) 

0 pkt 

5 pkt 
2 

max 10 
pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt. - analiza alternatywnych rozwiązań nie potwierdza uzasadnienia wyboru technologii (nie zawiera niezbędnych danych 
uzasadniających wybór) 

5 pkt. - analiza alternatywnych rozwiązań potwierdza uzasadnienia wyboru technologii (zawiera niezbędne dane 
uzasadniające wybór) 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku  

2. 

Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania  
(w tym: możliwość utrzymania trwałości rzeczowej  
i ekologicznej, realistyczny harmonogram wdrażania 
z uwzględnieniem posiadanych  pozwoleń i harmonogramu 
pozyskiwania pozostałych) 

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

3 
max 15 

pkt 

 

Zasady oceny: 

0 pkt.  - brak możliwości utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej),  
 - brak realistycznego harmonogramu wdrażania projektu 
- brak wiarygodnych informacji z zakresu prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, 
posiadanej i wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i 
pozwoleń administracyjnych 
 

3 pkt. -  realną możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej),  
- wiarygodna informacja z zakresu prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanej  
i wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej 
- realistyczny harmonogram pozyskiwania brakujących pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych niezbędnych 
dokumentów zezwalających na realizacje inwestycji  
- realistyczny harmonogram wdrażania projektu (weryfikowany powyższymi punktami) 
 

5 pkt. -  realną możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej),  
- wniosek posiada komplet dokumentów z zakresu prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele 
inwestycji, wymaganą dokumentacje techniczna i projektową, komplet decyzji administracyjnych zezwalających na 
realizację przedsięwzięcia 
- harmonogram wdrażania projektu oraz powyższe elementy wykazują na pełną gotowość przedsięwzięcia  
do realizacji  

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  
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3. 

Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia przyjętego 
rozwiązania (czy możliwe jest sprawne wdrożenie projektu i jego 
trwałość instytucjonalna - ocena dotyczy również podmiotu 
upoważnionego do ponoszenia kosztów) 

0 pkt 

5 pkt 
1 

max 5 
pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt. - Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektu z dziedziny objętej wnioskiem lub o podobnym 
charakterze i nie uprawdopodobnił możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia zewnętrznego 

- brak przejrzystej struktury realizacji projektu 

- Wnioskodawca nie dysponuje niezbędnym potencjałem organizacyjnym potrzebnym do realizacji projektu i nie 
uprawdopodobnił możliwości jego pozyskania na zewnątrz 

3 pkt. – Wnioskodawca spełnia 2 z poniższych kryteriów: 

- Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu z dziedziny objętej wnioskiem lub 
o podobnym charakterze lub uprawdopodobnił możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia zewnętrznego 

- przejrzysta struktura realizacji projektu  

- Wnioskodawca dysponuje niezbędnym potencjałem organizacyjnym potrzebnym do realizacji projektu lub 
uprawdopodobnił możliwości jego pozyskania na zewnątrz 

5 pkt. - Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji minimum trzech projektów z dziedziny objętej wnioskiem lub 
o podobnym charakterze lub uprawdopodobnił możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia zewnętrznego 

- przejrzysta struktury realizacji projektu  

- Wnioskodawca dysponuje niezbędnym potencjałem organizacyjnym potrzebnym do realizacji projektu  lub 
uprawdopodobnił możliwości jego pozyskania na zewnątrz 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku 

Suma punktów w obszarze II 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania 
punktów,  nie dotyczy przedsięwzięć o  potwierdzonym  ekoinnowacyjnym charakterze ) 

max 30 
pkt 

III. EFEKTYWNO ŚĆ KOSZTOWA 

1. 
Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia  
dla osiągnięcia efektu ekologicznego 

0 pkt 

5 pkt 
2 

max 10 
pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt. - Wnioskodawca nie uzasadnił konieczności poniesienia wydatków na realizację projektu w celu osiągnięcia efektu 
ekologicznego lub zakres przedsięwzięcia nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu (rzeczowego 
i ekologicznego) 

5 pkt. - planowane wydatki wynikające z zakresu rzeczowego przedsięwzięcia są niezbędne i bezpośrednio związane 
z realizacją projektu  

- nakłady na realizację projektu w sposób bezpośredni przyczynią się do osiągnięcia efektu ekologicznego 

- zakres przedsięwzięcia gwarantuje osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (rzeczowego i ekologicznego) 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  
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2. 
Ocena wysokości  kosztów pod warunkiem zaakceptowania  ich 
kwalifikowalności w poszczególnych kategoriach 

0 pkt 

5 pkt 
2 

max 10 
pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt. - wysokość kosztów nieadekwatna do zakresu przedsięwzięcia i/lub nie wpisuje się w katalog kosztów 
kwalifikowanych 

5 pkt. - wysokość kosztów adekwatna do zakresu przedsięwzięcia i wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych. Koszty 
zostały racjonalnie oszacowane. Przedstawiono metodę kalkulacji kosztów 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

3. 
Syntetyczna, wskaźnikowa analiza efektywności kosztowej 
(zgodnie z metodyką WAK)  

0 pkt 

1 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

4 
max 20 

pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt – WAK  ≥ 0,9 

1 pkt – WAK  ≥ 0,7 i < 0,9  

3 pkt – WAK ≥ 0,5 i < 0,7 

5 pkt < 0,5  

 

Analiza wskaźnika efektywności kosztowej uzyskania efektu ekologicznego zgodnie z metodyką obliczania wskaźnika 
efektywności kosztowej (WAK) przedstawioną w Załączniku 1 do niniejszego  programu priorytetowego. 

Ilość punktów możliwych do uzyskania w trakcie oceny przeliczana jest zgodnie metodyką przedstawioną w Załączniku 1. 

Projekty pozytywnie ocenione to takie dla których wartość wskaźnika WAK < 0,9 

 

WAK  = (ZKK / OWA) < 1 

 

ZKK  - Zannualizowane nakłady inwestycyjne. 

OWA  – zdyskontowane, wygenerowane oszczędności (traktowane jako wszelkie oszczędności  
w czasie życia projektu związane z wprowadzeniem do procesu technologicznego surowca wtórnego/zmniejszenie zużycia 
surowca pierwotnego w produkcie wynikające m.in. z zmniejszenia kosztu nabycia surowca, zmniejszenia kosztów 
eksploatacyjnych, zmniejszenia kosztów opłat środowiskowych, itp.), przy czym, ww. oszczędności to efekt zwiększenia  
udziału surowca wtórnego / zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego w produkcie czy też w produkcji w stosunku  
do całości zużywanych surowców, wyrażone w zł . 

Suma punktów w obszarze III 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania 
punktów,  nie dotyczy przedsięwzięć o potwierdzonym  ekoinnowacyjnym charakterze ) 

max 40 
pkt 

Suma punktów z oceny w obszarach I-III max 
100 pkt 

Liczba punktów, jakie otrzymało przedsięwzięcie w ramach oceny kryteriów 
horyzontalnych (jeżeli dotyczy) 

 

Ocena łączna – suma punktów z poszczególnych obszarów tematycznych i kryteriów 
horyzontalnych 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 60 punktów) 
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KRYTERIA JAKO ŚCIOWE PUNKTOWE  

dla działania - 7.5.2  Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery w tym: 

 

Lp. NAZWA KRYTERIUM PUNKTY  WAGA  

WYNIK 
OCENY 
(uzyskana 

liczba  
pkt x 

waga) 

I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

1. 
Ocena planowanego efektu ekologicznego  
– wpływ na realizację wskaźników  programu priorytetowego  

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

6  
max 30 

pkt 

Zasady oceny dla działania 7.5.2.1  Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw  
o mocach w paliwie 1 MW – 50 MW:  

0 pkt. - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie wskazują  
na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 

3 pkt. - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość 
osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego, a efekt ekologiczny związany jest ze zmniejszeniem emisji 
minimalnie o 5% skumulowanego wolumenu emisji (CO2, NOx, SO2 i pyły)  

5 pkt. - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość 
zakładanego efektu ekologicznego, a efekt ekologiczny powiązany jest z osiągnieciem limitów emisyjnych 
wynikających z Dyrektywy IED 

Zasady oceny dla działania 7.5.2.2  Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach  
w paliwie powyżej 50 MW:  

0 pkt. - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie wskazują  
na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 

3 pkt. - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość 
osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego, a efekt ekologiczny powiązany jest z osiągnieciem limitów 
emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED 

5 pkt. - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość 
zakładanego efektu ekologicznego, a efekt ekologiczny powiązany jest z osiągnieciem limitów emisyjnych 
wykraczających ponad standardy wynikające z Dyrektywy IED  

Zasady oceny dla działania 7.5.2.3  Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery z działalności przemysłowej 

0 pkt. - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie wskazują  
na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego 

3 pkt. - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość 
osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego, a efekt ekologiczny związany jest ze zmniejszeniem emisji 
skumulowanego wolumenu emisji zanieczyszczeń specyficznych dla danej technologii przemysłowej  do 5% 

5 pkt. - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość 
osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego, a efekt ekologiczny związany jest ze zmniejszeniem emisji 
skumulowanego wolumenu emisji  zanieczyszczeń specyficznych dla danej technologii przemysłowej  powyżej 5%  

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

Suma punktów w obszarze I 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych  
do uzyskania punktów, nie dotyczy przedsięwzięć o potwierdzonym ekoinnowacyjnym charakterze ) 

max 30 
pkt 
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II. WYKONALNO ŚĆ PRZEDSIĘWZI ĘCIA 

1. 
Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii 
(w tym ocena analizy alternatywnych rozwiązań) 

0 pkt 

5 pkt 
2 

max 10 
pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt. - analiza alternatywnych rozwiązań nie potwierdza uzasadnienia wyboru technologii (nie zawiera niezbędnych danych 
uzasadniających wybór) 

5 pkt. - analiza alternatywnych rozwiązań potwierdza uzasadnienia wyboru technologii (zawiera niezbędne dane 
uzasadniające wybór) 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku  

2. 

Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania  
(w tym: możliwość utrzymania trwałości rzeczowej  
i ekologicznej, realistyczny harmonogram wdrażania 
z uwzględnieniem posiadanych  pozwoleń i harmonogramu 
pozyskiwania pozostałych) 

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

3 
max 15 

pkt 

 

Zasady oceny: 

0 pkt.  - brak możliwości utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej),  
- brak realistycznego harmonogramu wdrażania projektu 
- brak wiarygodnych informacji z zakresu prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, 
posiadanej i wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień  
i pozwoleń administracyjnych 
 

3 pkt. -  realną możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej),  
- wiarygodna informacja z zakresu prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanej  
i wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej 
- realistyczny harmonogram pozyskiwania brakujących pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych niezbędnych 
dokumentów zezwalających na realizacje inwestycji  
- realistyczny harmonogram wdrażania projektu (weryfikowany powyższymi punktami) 
 

5 pkt. -  realną możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej),  
- wniosek posiada komplet dokumentów z zakresu prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele 
inwestycji, wymaganą dokumentacje techniczna i projektową, komplet decyzji administracyjnych zezwalających na 
realizację przedsięwzięcia 
- harmonogram wdrażania projektu oraz powyższe elementy wykazują na pełną gotowość przedsięwzięcia  
do realizacji  

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 
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3. 

Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia przyjętego 
rozwiązania (czy możliwe jest sprawne wdrożenie projektu i jego 
trwałość instytucjonalna - ocena dotyczy również podmiotu 
upoważnionego do ponoszenia kosztów) 

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

1 
max 5 

pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt. - Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektu z dziedziny objętej wnioskiem lub o podobnym 
charakterze i nie uprawdopodobnił możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia zewnętrznego 

- brak przejrzystej struktury realizacji projektu 

- Wnioskodawca nie dysponuje niezbędnym potencjałem organizacyjnym potrzebnym do realizacji projektu i nie 
uprawdopodobnił możliwości jego pozyskania na zewnątrz 

3 pkt. – Wnioskodawca spełnia 2 z poniższych kryteriów: 

- Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu z dziedziny objętej wnioskiem lub 
o podobnym charakterze lub uprawdopodobnił możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia zewnętrznego 

- przejrzysta struktura realizacji projektu  

- Wnioskodawca dysponuje niezbędnym potencjałem organizacyjnym potrzebnym do realizacji projektu lub 
uprawdopodobnił możliwości jego pozyskania na zewnątrz 

5 pkt. - Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji minimum trzech projektów z dziedziny objętej wnioskiem lub 
o podobnym charakterze lub uprawdopodobnił możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia zewnętrznego 

- przejrzysta struktury realizacji projektu  

- Wnioskodawca dysponuje niezbędnym potencjałem organizacyjnym potrzebnym do realizacji projektu  lub 
uprawdopodobnił możliwości jego pozyskania na zewnątrz 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku  

Suma punktów w obszarze II 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania 
punktów,  nie dotyczy przedsięwzięć o  potwierdzonym  ekoinnowacyjnym charakterze ) 

max 30 
pkt 

III. EFEKTYWNO ŚĆ KOSZTOWA 

1. 
Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia  
dla osiągnięcia efektu ekologicznego 

0 pkt 

5 pkt 
2 

max 10 
pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt. - Wnioskodawca nie uzasadnił konieczności poniesienia wydatków na realizację projektu w celu osiągnięcia efektu 
ekologicznego lub zakres przedsięwzięcia nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu (rzeczowego 
i ekologicznego) 

5 pkt. - planowane wydatki wynikające z zakresu rzeczowego przedsięwzięcia są niezbędne i bezpośrednio związane 
z realizacją projektu  

- nakłady na realizację projektu w sposób bezpośredni przyczynią się do osiągnięcia efektu ekologicznego 

- zakres przedsięwzięcia gwarantuje osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (rzeczowego i ekologicznego) 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  
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2. 
Ocena wysokości  kosztów pod warunkiem zaakceptowania  ich 
kwalifikowalności w poszczególnych kategoriach 

0 pkt 

5 pkt 
2 

max 10 
pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt. - wysokość kosztów nieadekwatna do zakresu przedsięwzięcia i/lub nie wpisuje się w katalog kosztów 
kwalifikowanych 

5 pkt. - wysokość kosztów adekwatna do zakresu przedsięwzięcia i wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych. 
Koszty zostały racjonalnie oszacowane. Przedstawiono metodę kalkulacji kosztów 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

3. 
Syntetyczna, wskaźnikowa analiza efektywności kosztowej 
(zgodnie z metodyką WK)  

0 pkt 

1 pkt 

2 pkt 

3 pkt 

4 pkt 

5 pkt 

4 
max 20 

pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt. – wartość wskaźnik WK < 0,001 

1 pkt - wartość wskaźnik WK ≥ 0,001 i < 0,01 

2 pkt - wartość wskaźnik WK ≥ 0,01 i < 0,05 

3 pkt - wartość wskaźnik WK ≥ 0,05 i < 0,2 

4 pkt - wartość wskaźnik WK ≥ 0,2 i < 0,5 

5 pkt - wartość wskaźnik WK ≥ 0,5 
 

Analiza wskaźnika efektywności kosztowej uzyskania efektu ekologicznego zgodnie z metodyką obliczania wskaźnika 
efektywności kosztowej (WK) przedstawioną w Załączniku 2 do niniejszego  programu priorytetowego. 

Ilość punktów możliwych do uzyskania w trakcie oceny przeliczana jest zgodnie metodyką przedstawioną w Załączniku 2. 

Projekty pozytywnie ocenione to takie dla których wartość wskaźnika WK ≥ 0,001 

 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 

 

Suma punktów w obszarze III 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania 
punktów,  nie dotyczy przedsięwzięć o potwierdzonym  ekoinnowacyjnym charakterze ) 

max 40 
pkt 

Suma punktów z oceny w obszarach I-III 
max 

100 pkt 

Liczba punktów, jakie otrzymało przedsięwzięcie w ramach oceny kryteriów 
horyzontalnych (jeżeli dotyczy) 

 

Ocena łączna – suma punktów z poszczególnych obszarów tematycznych i kryteriów 
horyzontalnych 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 60 punktów) 
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KRYTERIA JAKO ŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

 

  

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

I. OCENA FINANSOWA 

1. Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy    

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych  
we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie.  

Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji finansowej.  

Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna. 

2. 
Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy  
– w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej 

  

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych  
we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie.  

Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wynika, iż nie 
znajduje się on w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i trwałość finansową oraz zbilansowanie 
źródeł finansowania projektu.  

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1.  

II. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ 

1. 
Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami  
o pomocy publicznej 

 
 

Zasady oceny: 

Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami 
określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej.  

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 
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KRYTERIA HORYZONTALNE 

Lp. NAZWA KRYTERIUM 
TAK/ 
NIE 

LICZBA 
PUNKTÓW 

1. Przedsięwzięcie jest ekoinnowacyjne  5 

Zasady oceny: 

Weryfikacja w zakresie spełnienia przez wniosek wymagań zawartych w Zasadach oceny kryterium ekoinnowacyjności 
stanowiących Załącznik 3 do niniejszego programu priorytetowego  

Negatywna ocena kryterium powoduje, że nie przyznawane są dodatkowe punkty.   

2. 

Projekt przyczynia się do zwiększania świadomości ekologicznej 
przez edukowanie i informowanie jego odbiorców oraz 
interesariuszy o efekcie ekologicznym przedsięwzięcia (KEEP) 

Obligatoryjne dla przedsięwzięć ekoinnowacyjnych, (bez dodatkowej premii 
finansowej w związku ze spełnieniem przedmiotowego kryterium) 

 5 

Zasady oceny: 

Weryfikacja w zakresie spełnienia przez wniosek wymagań zawartych w Zasadach oceny kryterium KEEP  

Negatywna ocena kryterium powoduje brak  spełnienia kryterium ekoinnowacyjności, co oznacza, że nie są przyznawane 
dodatkowe punkty.  

3. Organizacja posiada system zarządzania środowiskowego  5 

Zasady oceny: 

Weryfikacja kryterium na podstawie poprawności załączonych kopii dokumentów wskazujących na funkcjonowanie 
u Wnioskodawcy jednego (lub więcej) systemów zarządzania środowiskowego/ zarządzania energią, tj. system EMAS, 
ISO 14001, ISO 50001. 

UWAGA: maksymalna liczba punktów za spełnienie przedmiotowego kryterium wynosi 5 niezależnie od ilości 
wdrożonych systemów zarządzania 

Negatywna ocena kryterium powoduje, że nie są przyznawane dodatkowe punkty  
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4. 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez gminy o znaczącym 
udziale obszarów chronionych („zielone gminy”), podmioty 
świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych 
tych gmin lub gminy, które przystąpiły do Porozumienia między 
Burmistrzami. 

 5 

Zasady oceny: 

Weryfikacja kryterium na podstawie załączonych kopii dokumentów potwierdzających jego spełnienie.  

W odniesieniu do „zielonych gmin” dodatkowe punkty i preferencje przyznawane będą wyłącznie gminom, dla 
których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (wskaźnik G) jest mniejszy niż 92% 
wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg), zgodnie z  zasadami określonymi w art. 20 
Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”) rozumie się: 

1. Gminy, których ponad 50 % powierzchni stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie 
chronionych. 

2. Przez obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych rozumie się: 
a) parki narodowe,  
b) rezerwaty przyrody, 
c)  obszary Natura 2000,  
o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
3. Do wyliczenia powierzchni obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych bierze się 

pod uwagę powierzchnię fizycznie (rzeczywiście) chronioną na obszarze gminy tzn. w sytuacji nakładania się 
powierzchni objętych różnymi formami ochrony, o których mowa w pkt. 2 powierzchnie te nie są sumowane. 

Negatywna ocena kryterium powoduje, że nie przyznawane są dodatkowe punkty dla „zielonych gmin” 

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny 
kryteriów horyzontalnych wynosi 20. 
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9.  Postanowienia dodatkowe 

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Studium Wykonalności wraz 
z aktywnym modelem finansowym opracowane wg instrukcji umieszczonej  
w generatorze wniosków o dofinansowanie. 

 

 

 



Załącznik 1 do programu priorytetowego Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej  
i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 

Kosztowy wskaźnik antropogeniczności 

 
Kosztowy Wskaźnik Antropogeniczności – WAK opisany jest następującym wzorem: 
 

WAK  = (ZKK / OWA) < 1 

 

gdzie: 

ZKK  - zannualizowane nakłady inwestycyjne;  
OWA – zdyskontowane, wygenerowane oszczędności (traktowane jako wszelkie 

oszczędności w czasie życia projektu związane z wprowadzeniem do procesu 
technologicznego surowca wtórnego/zmniejszenie zużycia surowca 
pierwotnego w produkcie wynikające m.in. z zmniejszenia kosztu nabycia 
surowca, zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, zmniejszenia kosztów opłat 
środowiskowych, itp.), przy czym, ww. oszczędności to efekt zwiększenia  
udziału surowca wtórnego / zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego  
w produkcie czy też w produkcji w stosunku do całości zużywanych 
surowców, wyrażone w zł.  

 
 
Zannualizowane nakłady inwestycyjne (ZKK) są obliczane wg wzoru: 

 

nr

r
IZKK −+−

×=
)1(1  

gdzie: 

I  całkowity koszt inwestycji, 

r stopa dyskontowa, 

n czas życia projektu. 

 

Przy obliczaniu wartości ZKK (zannualizowanych nakładów inwestycyjnych) należy przyjąć 

założenia odnośnie stopy dyskontowej. Z uwagi na fakt, że wskaźnik ma na celu 

porównywanie przedsięwzięć, przyjmuje się tę samą stopę dla wszystkich przedsięwzięć 

w danym programie/konkursie.  

 

Czas życia projektu. Żywotność instalacji/technologii wpływa na jej cenę. Obliczenia 

dla każdego projektu powinny się opierać o specyfikację producenta/wykonawcy.  

Wobec zróżnicowania czasu życia poszczególnych elementów technologii zannualizowane 
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nakłady inwestycyjne należy policzyć w poszczególnych grupach różniących się czasem życia 

projektu wg. następującego wzoru: 

 

ZKK = ZKK 1 + ZKK2 +... +ZKK5 

 

ZKK1= I1* 1)1(1 nr

r
−+−

,       ZKK2= I2* 2)1(1 nr

r
−+−

, ... 

gdzie: 

I1, I2,..I5 wartości składowych nakładów inwestycyjnych dla różnych czasów 

życia poszczególnych elementów infrastruktury projektu oznaczonych 

odpowiednio jako: n1, n2, (...) n5. 

Maksymalna liczba wydzielonych grup obejmujących nakłady inwestycyjne nie może 

przekraczać 5 składowych1. 

 
 
Efekt oceny: Przypisanie punktów dla każdego z wniosków o dofinansowanie w zakresie  

od 0 do 5 pkt. 
Skala ocen: 

− odrzucenie wniosku – 0 pkt.,  

− akceptacja wniosku – od 1 do 5 pkt. 
 
Kryterium dla przyj ęcia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia: pozytywna ocena 
wszystkich kryteriów efektywności kosztowej oraz uzyskania wartości wskaźnika  
WAK < 0,9 
 
Procedura: 

1. Zebranie danych z danego programu  
2. Przeliczenie wartości Wskaźnika Antropogeniczności Kosztowej (WAK) na wartości 

punktowe wg przyjętych założeń. 
3. Przypisanie dla każdego z wniosków w programie/konkursie wyliczonej ilości 

punktów. 
4.  Odrzucenie wniosków niespełniających kryterium efektywności kosztowej  

(tutaj: wartości granicznej).  
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Ograniczenie ma na celu uproszczenie obliczeń oraz ułatwienie ich weryfikacji. 



Załącznik 2 do programu priorytetowego Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej  
i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 

Wskaźnik efektywności kosztowej (WK) 

 

Wzór na obliczenie wskaźnika przyjmuje postać: 

 

RKEZKK

ZOc
WK

ni

i
iii

+
=
∑

=

=1

**

 

gdzie: 

Oi  jednostkowa stawka podstawowa opłaty za korzystanie ze środowiska dla 

czynnika oddziaływania i,  

Z ilość zredukowanego czynnika i w pierwszym roku po realizacji inwestycji, 

i indeks czynnika oddziaływania,  

n liczba czynników oddziaływania uwzględnionych w obliczeniach,  

ZKK zannualizowane nakłady inwestycyjne,  

RKE roczne koszty eksploatacyjne instalacji,  

ci  współczynnik korygujący, ustalany odrębnie w poszczególnych działaniach 

dla wybranych czynników oddziaływania i oddający priorytety przyjęte w tych 

działaniach. 

W przypadku zwiększenia się wielkości produkcji zakładu przyjmuje się wartości 

zredukowanego czynnika oddziaływania i  w pierwszym roku po realizacji inwestycji 

odniesione do aktualnej wielkości produkcji (proporcjonalnie zmniejszone). 

 

Zannualizowane nakłady inwestycyjne (ZKK) są obliczane wg wzoru: 

 

nr

r
IZKK −+−

×=
)1(1  

gdzie: 

I  całkowity koszt inwestycji, 

r stopa dyskontowa, 

n czas życia projektu. 
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Przy obliczaniu wartości ZKK (zannualizowanych nakładów inwestycyjnych) należy przyjąć 

założenia odnośnie stopy dyskontowej. Z uwagi na fakt, że wskaźnik ma na celu 

porównywanie przedsięwzięć, przyjmuje się tę samą stopę dla wszystkich przedsięwzięć 

w danym programie/konkursie.  

 

Czas życia projektu. Żywotność instalacji/technologii wpływa na jej cenę. Obliczenia 

dla każdego projektu powinny się opierać o specyfikację producenta/wykonawcy.  

Wobec zróżnicowania czasu życia poszczególnych elementów technologii zannualizowane 

nakłady inwestycyjne należy policzyć w poszczególnych grupach różniących się czasem 

życia projektu wg. następującego wzoru: 

 

ZKK = ZKK 1 + ZKK2 +... +ZKK5 

 

ZKK1= I1* 1)1(1 nr

r
−+−

,       ZKK2= I2* 2)1(1 nr

r
−+−

, ... 

gdzie: 

I1, I2,..I5 wartości składowych nakładów inwestycyjnych dla różnych czasów 

życia poszczególnych elementów infrastruktury projektu oznaczonych 

odpowiednio jako: n1, n2, (...) n5. 

Maksymalna liczba wydzielonych grup obejmujących nakłady inwestycyjne nie może 

przekraczać 5 składowych1. 

 

Roczne koszty eksploatacyjne (RKE) oblicza się z pominięciem amortyzacji, koszty 

przyjmuje się dla pełnej, technologicznej wydajności (przepustowości) projektu/ instalacji. 

 

Stawki opłat (Oi) przyjmuje się zgodnie ze stawkami podanymi w obowiązujących przepisach 

w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska.  

Przy obliczeniach nie uwzględnia się kar, opłat podwyższonych (np. o 100 czy 500%) lub faktu 

czasowego zawieszenia płatności, lecz wyłącznie stawki podstawowe.  

 

 

 

                                                 
1 Ograniczenie ma na celu uproszczenie obliczeń oraz ułatwienie ich weryfikacji. 
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Współczynnik korygujący ci dla poszczególnych dziedzin 

Dla czynników oddziaływania na środowisko, których ograniczenie stanowi szczególny 

priorytet z punktu widzenia celów, stawkę opłaty ekologicznej (Oi) można mnożyć przez 

ustalony dla tego czynnika dodatkowy współczynnik korygujący ci, przyjmujący wartości 

odzwierciedlające priorytety przyjęte w poszczególnych dziedzinach. 

Oznacza to, że wzór na WK stosowany w danych dziedzinach może obejmować efekty 

ekologiczne w postaci zmniejszenia presji na środowisko w poszczególnych obszarach ochrony 

środowiska np. woda, powietrze, energochłonność, wodochłonność itp.  

W trakcie kalkulacji wskaźnika uwzględnia się zatem wszystkie czynniki oddziaływania  

z tym, że jedynie czynniki stanowiące priorytet danego działania premiowane  

są współczynnikiem ci przyjmującym wartości > 1, dla pozostałych współczynnik ten  

wynosi 1.  

Dla niemniejszego działania priorytetowym czynnikiem oddziaływania na środowisko jest 

emisja do powietrza dla której  ustalono następujące współczynnik ci: 

lp. Nazwa efektu Ci 

1 
Zmniejszenie emisji tlenków  

azotu (NOx), 
3 

2 
Zmniejszenie emisji pyłu ze spalania paliw –  

o  frakcje PM10 i  PM2,5 
3 

3 

Lotne związki organiczne oraz inne substancje 

niebezpieczne dla zdrowia wyszczególnione  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

4 listopada 2014r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2014 poz. 1546),  

z wyjątkiem emisji CO2, SO2 z instalacji spalania 

paliw, dla których współczynnik „ci” wynosi 1  

4 

 
Procedura: 

1. Zebranie danych z danego programu  
2. Przeliczenie wartości Wskaźnika Efektywności Kosztowej (WK) na wartości punktowe 

wg przyjętych założeń. 
3. Przypisanie dla każdego z wniosków w programie/konkursie wyliczonej ilości 

punktów. 
4.  Odrzucenie wniosków niespełniających kryterium efektywności kosztowej  

(tutaj: wartości granicznej).  
 



Załącznik nr 3 do programu priorytetowego Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR - ekologiczny akumulator dla przemysłu 

Nr Podkryteria Zasady oceny Waga Punktacja
Max 

punktacja

1.

Technologia posiada co najmniej jeden z wymienionych poniżej rzeczywistych wyróżników w
stosunku do rozpatrywanych alternatywnych rozwiązań, świadczących o opłacalności
ekonomiczno-finansowej na etapie zakupu i eksploatacji:
a)   spadek nakładów inwestycyjnych przy utrzymaniu poziomu efektu ekologicznego
(spadek jednostkowego nakładu inwestycyjnego uzyskania efektu ekologicznego)
b)   spadek kosztów eksploatacyjnych przy utrzymaniu poziomu efektu ekologicznego
(spadek jednostkowego kosztu eksploatacyjnego uzyskania efektu ekologicznego)
c) wydłużony okres użytkowania środków trwałych powstałych w wyniku realizacji projektu
(przy utrzymaniu poziomu efektu ekologicznego)

Wyróżnik wskazuje na pozytywną zmianę w 
stosunku do rozwiązania standardowego:
10 pkt - istotnie w zakresie więcej niż jednego 
wyróżnika                 
8 pkt - dość istotnie w zakresie jednego wyróżnika  
oraz istotnie w zakresie nastepnego lub 
pozostałych
6 pkt - dość istotnie w zakresie więcej niż jednego 
wyróżnika 
4 pkt - istotnie w zakresie jednego wyróżnika 
2 pkt - dość istotnie w zakresie jednego wyróżnika 
0 pkt - nieistotnie 

2 10 20

2.

Technologia dostarcza co najmniej jedną z wymienionych korzyści dla ochrony środowiska w
stosunku do rozpatrywanych alternatywnych rozwiązań:
a)   wzrost osiąganego efektu ekologicznego, 
b)   generowanie dodatkowego efektu ekologicznego.

15 pkt - gdy korzyścią jest zarówno istotny wzrost 
podstawowego efektu ekologicznego oraz 
dodatkowy efekt 
10 pkt - gdy korzyścią jest istotny wzrost 
podstawowego efektu ekologicznego 
10 pkt - gdy korzyścią jest dodatkowy efekt 
ekologiczny
5 pkt - gdy korzyścią jest dość istotny wzrost 
podstawowego efektu ekologicznego

1 15 15

3.
Technologia została wdrożona na pełną skalę w warunkach rzeczywistych w co najmniej
jednym podmiocie (nie będącym wnioskodawcą)

5 pkt - gdy warunek jest spełniony
0 pkt - gdy warunek jest niespełniony

2 5 10

4.
Technologia jest na poziomie co najmniej najlepszych dostępnych technik BAT (spełnia
wymagania określone we właściwym dokumencie BREF/ konkluzjach BAT)

5 pkt - gdy warunek jest spełniony
0 pkt - gdy warunek jest niespełniony

2 5 10

5.
Technologia ma mniej niż 3 lata, licząc od daty pierwszego wdrożenia na pełną skalę w
warunkach rzeczywistych

10 pkt - gdy warunek jest spełniony
0 pkt - gdy warunek jest niespełniony

3 10 30

6.
Technologia posiada certyfikaty, potwierdzenia zgodności ze standardami technicznymi lub
niezależne oceny, uzyskane w ciągu ostatnich 2 lat.

5 pkt - gdy warunek jest spełniony
0 pkt - gdy warunek jest niespełniony

2 5 10

7. Technologia otrzymała nagrody lub wyróżnienia uzyskane w ciągu ostatnich 2 lat.
5 pkt - gdy warunek jest spełniony
0 pkt - gdy warunek jest niespełniony

1 5 5

100

Kryterium ekoinnowacyjności zostało spełnione (TAK/NIE) Warunek - uzyskanie więcej niż 70% max punktów



 

Ad. 1 

Jako dość istotny wyróżnik w zakresie spadku nakładów inwestycyjnych rozumie się 
zmniejszenie nakładów o nie mniej niż 5% w odniesieniu do technologii z danego obszaru 
stosowanej na rynku i zgodnej z najnowszymi osiągnięciami współczesnej nauki i techniki. 

Jako istotny wyróżnik w zakresie spadku nakładów inwestycyjnych rozumie się zmniejszenie 
nakładów o nie mniej niż 10% w odniesieniu do technologii z danego obszaru stosowanej na 
rynku i zgodnej z najnowszymi osiągnięciami współczesnej nauki i techniki. 

Jako dość istotny wyróżnik w zakresie spadku kosztów eksploatacyjnych rozumie się 
zmniejszenie kosztów o nie mniej niż 5% w odniesieniu do technologii z danego obszaru 
stosowanej na rynku i zgodnej z najnowszymi osiągnięciami współczesnej nauki i techniki. 

Jako istotny wyróżnik w zakresie spadku kosztów eksploatacyjnych rozumie się zmniejszenie 
kosztów o nie mniej niż 10% w odniesieniu do technologii z danego obszaru stosowanej na 
rynku i zgodnej z najnowszymi osiągnięciami współczesnej nauki i techniki. 

Jako dość istotny wyróżnik w zakresie wydłużenia okresu użytkowania środków trwałych 
powstałych w wyniku realizacji rozumie się wydłużenie okresu o nie mniej niż 5% 
w odniesieniu do technologii z danego obszaru stosowanej na rynku i zgodnej z najnowszymi 
osiągnięciami współczesnej nauki i techniki. 

Jako istotny wyróżnik w zakresie wydłużenia okresu użytkowania środków trwałych 
powstałych w wyniku realizacji projektu rozumie się wydłużenie okresu o nie mniej niż 10% 
w odniesieniu do technologii z danego obszaru stosowanej na rynku i zgodnej z najnowszymi 
osiągnięciami współczesnej nauki i techniki. 

Ad. 2 

dla działania - 7.5.1 Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych 

Jako dość istotny wzrost osiąganego efektu ekologicznego rozumie się zmniejszenie zużycia 
surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. 
produkcji) lub/oraz zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. 
produkcji) o nie mniej niż 10% i nie więcej niż 15% 

Jako istotny wzrost osiąganego efektu ekologicznego rozumie się zmniejszenie zużycia 
surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. 
produkcji) lub/oraz zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. 
produkcji) o więcej niż 15% 

Jako dodatkowy efekt ekologiczny rozumie się  przykładowo efekt ekologiczny w zakresie 
poprawy energooszczędności rozumianej jako zmniejszenie zużycia energii na jednostkę 
produkcji 

dla działania - 7.5.2.1  Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania 
paliw o mocach 1 MW – 50 MW:  
 

Jako dość istotny wzrost osiąganego efektu ekologicznego rozumie się zmniejszenie emisji 
minimalnie o 5% skumulowanego wolumenu dotychczasowych emisji (CO2, NOx, SO2 i pyły) 

Jako istotny wzrost osiąganego efektu ekologicznego rozumie się zmniejszenie emisji  
z równoczesnym osiągnieciem limitów emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED 

Jako dodatkowy efekt ekologiczny rozumie się  przykładowo efekt ekologiczny w zakresie 



 

zasobooszczędności zastosowanych rozwiązań rozumianych jako zwiększenie udziału surowca 
wtórnego/ zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji. 
 

dla działania - 7.5.2.2  Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania 
paliw o mocach powyżej 50 MW:  

Jako dość istotny osiąganego efektu ekologicznego rozumie się zmniejszenie emisji  
z równoczesnym osiągnieciem limitów emisyjnych powyżej standardów wynikających 
 z Dyrektywy IED  

Jako istotny wzrost osiąganego efektu ekologicznego rozumie się zmniejszenie emisji  
z równoczesnym osiągnieciem limitów emisyjnych minimalnie o 10% powyżej standardów 
wynikających z Dyrektywy IED (w zakresie przynajmniej jednego z rodzajów emisji 
dotyczącej CO2, NOx, SO2 i pyły)  

Jako dodatkowy efekt ekologiczny rozumie się  przykładowo efekt ekologiczny w zakresie 
zasobooszczędności zastosowanych rozwiązań rozumianych jako zwiększenie udziału surowca 
wtórnego/ zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji. 

 
dla działania - 7.5.2.3 Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery z działalności 
przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw)  

Jako dość istotny osiąganego efektu ekologicznego rozumie się zmniejszenie emisji 
minimalnie o 5% skumulowanego wolumenu dotychczasowych emisji  zanieczyszczeń 
specyficznych dla danej technologii przemysłowej   

Jako istotny wzrost osiąganego efektu ekologicznego rozumie się zmniejszenie emisji 
minimalnie o 10% skumulowanego wolumenu dotychczasowych emisji  zanieczyszczeń 
specyficznych dla danej technologii przemysłowej 

Jako dodatkowy efekt ekologiczny rozumie się  przykładowo efekt ekologiczny w zakresie 
zasobooszczędności zastosowanych rozwiązań rozumianych jako zwiększenie udziału surowca 
wtórnego/ zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji. 

 

Ad. 3 
Jako pełne wdrożenie w warunkach rzeczywistych rozumie się zainstalowanie i uruchomienie 
przedmiotowej technologii w podmiocie zgodnie z jego procedurami oraz wymogami prawa 
(pozwolenie na użytkowanie, przekazanie do eksploatacji). 
 
Ad. 4 
Technologia spełnia wymagania wynikające ze standardów BAT zawarte we właściwych 
dokumentach BREF/ konkluzjach BAT (o ile takie istnieją) dla danego obszaru technologii 
opisanej we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli nie ma możliwości odniesienia do BAT, 
przedmiotową technologię należy porównać w stosunku do technologii stosowanych na rynku 
i zgodnych z najnowszymi osiągnięciami współczesnej nauki i techniki. 
 

Ad. 5  
 
Należy wskazać datę pierwszego zastosowania na świecie przedmiotowej technologii  
w warunkach rzeczywistych. 
 



 

Ad 6.  
 
Należy wskazać i wymienić posiadane przez przedmiotową technologię certyfikaty, patenty lub 
inne formy ochrony własności intelektualne, potwierdzenia zgodności ze standardami 
technicznymi lub niezależne oceny, w tym świadectwo z weryfikacji technologii 
środowiskowej ETV uzyskane w ciągu ostatnich 2 lat. Wymienione dokumenty powinny 
potwierdzać/wskazywać na innowacyjny charakter technologii. 
 
 
Ad 7.  
 
Należy wskazać i wymienić uzyskanie przez przedmiotową technologię nagrody lub 
wyróżnienia o charakterze ogólnopolskim uzyskane w ciągu ostatnich 2 lat, które potwierdzać 
będą jej innowacyjny charakter. 
 
 
 

 



Załącznik 4 do programu priorytetowego Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR – 
Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 

ZASADY OCENY KRYTERIUM KEEP 

 

PYTANIA POMOCNICZE ODPOWIEDZI WYNIK OCENY 
KRYTERIUM 

Czy wnioskodawca wskazał w grupę docelową działań edukacyjnych i uzasadnił jej wybór  
w kontekście zapotrzebowania na działania edukacyjne związane z realizowanym projektem? 

TAK NIE 

4 odpowiedzi TAK – 
ocena pozytywna 

 

Czy wnioskodawca wskazał termin realizacji działań edukacyjnych powiązany w sposób właściwy  
z realizacją projektu? 

TAK NIE 

Czy wnioskodawca zaplanował i zwymiarował realizację (tj. nie tylko wymienił, ale też krótko opisał 
i wskazał oczekiwany rezultat) co najmniej jednego z narzędzi edukacyjnych, spośród 
wymienionych poniżej: 
szkolenia, warsztaty, konferencje, happeningi, imprezy edukacyjne, konkursy, gry terenowe/gry 
miejskie, udostępnienie instalacji dla zwiedzających, stworzenie centrum demonstracyjno-
edukacyjnego wraz z jego programem edukacyjnym, stworzenie ścieżki edukacyjnej, e-learning, 
wystawy, gry komputerowe? 

TAK NIE 

Czy wnioskodawca zaplanował i zwymiarował realizację (tj. nie tylko wymienił, ale też krótko opisał 
i wskazał oczekiwany rezultat) co najmniej dwóch z narzędzi edukacyjnych, spośród wymienionych 
poniżej: 
spoty/ telewizyjne/radiowe, filmy i programy telewizyjne – produkcja i emisja, artykuły 
sponsorowane w prasie, strony internetowe, plakaty, w tym wielkoformatowe – reklama outdoor, 
gadżety wydawnictwa drukowane i multimedialne-książki, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, 
broszury, foldery, ulotki, płyty CD/DVD? 

TAK NIE 
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