
Załącznik nr 3 do  Programu Ciepłownictwo Powiatowe 

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 - i s totnie 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 - i s totnie w zakresie jednego wyróżnika 2 pkt - dość 

i s totnie w zakresie jednego wyróżnika  

0 pkt - nieistotnie  

2 10 20 

2. 

Technologia dostarcza co najmniej jedną z wymienionych korzyści dla ochrony ś rodowiska w 

s tosunku do rozpatrywanych a l ternatywnych rozwiązań: a)   wzrost os iąganego efektu 

ekologicznego,  

b)   generowanie dodatkowego efektu ekologicznego. 

15 pkt - gdy korzyścią jest zarówno is totny 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 na jlepszych 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, l i cząc 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 s tandardami 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 zosta ło spełnione (TAK/NIE) Warunek - uzyskanie więcej niż 70% max punktów 

 


