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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  
 

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii 
 

Projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci dystrybucyjnych do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
  

 
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 Opis kryterium 
Ocena 

1.  Zgodność z dyrektywami* 
 

Wymogi kryterium: 
Czy inwestycja będzie realizowana z zachowaniem wymogów dyrektywy 2009/72/WE? 

TAK/NIE 

2.  Rodzaj budowanej/modernizowanej 
sieci dystrybucyjnej 

Wymogi kryterium: 
Czy budowana/modernizowana sieć dystrybucyjna jest siecią średniego napięcia lub siecią 
niskiego napięcia o napięciu poniżej 110 kV? 

TAK/NIE 

3.  Podłączenie nowych jednostek 
wytwarzających energię elektryczną 
ze źródeł odnawialnych * 

Wymogi kryterium: 
Czy zakres projektu jest uzasadniony zwiększeniem zdolności przyłączenia odnawialnych 
źródeł energii do sieci elektroenergetycznej? 
(wymóg będzie weryfikowany w oparciu o zapisy warunków przyłączenia wydanych przez 
danego operatora sieci elektroenergetycznej oraz uzasadnienie wnioskodawcy w ramach 
studium wykonalności, które będzie dotyczyć sposobu identyfikacji niezbędnego zakresu 

TAK/NIE 
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projektu.) 
Czy w wyniku realizacji projektu zostaną zapewnione warunki do podłączenia do 
wybudowanych/zmodernizowanych sieci dystrybucyjnych nowych jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych? 
Czy wnioskodawca deklaruje przyznanie pierwszeństwa wydania warunków przyłączenia 
jednostkom wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych? 
 

4.  Ograniczenie strat energii* Wymogi kryterium: 
Czy w wyniku budowy/modernizacji sieci dystrybucyjnej zmniejszą się straty sieciowe energii 
elektrycznej?  

TAK/NIE 

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

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Maksymalna 

ilość 
punktów 

1.  Efektywność kosztowa sieci 
dystrybucyjnych 

Ocena kryterium: 
W ramach kryterium ocenie podlega iloraz wartości wnioskowanej dotacji  do osiągniętej w 
wyniku realizacji projektu dodatkowej zdolności do przyłączenia jednostek wytwarzania 
energii z odnawialnych źródeł (w MW) wybudowanych/zmodernizowanych sieci 
dystrybucyjnych.  
W zależności od obliczonej wartości wskaźnika oceniający przyznaje punkty odpowiednio: 
6 pkt – wartość wskaźnika wynosi powyżej 175% najniższej wartości wśród ocenianych 
projektów 
12 pkt – wartość wskaźnika wynosi powyżej 150% do 175% najniższej wartości wśród 
ocenianych projektów 
18 pkt – wartość wskaźnika wynosi powyżej 125% do 150% najniższej wartości wśród 
ocenianych projektów 
25 pkt – wartość wskaźnika wynosi od 100% do 125% najniższej wartości wśród ocenianych 
projektów 
Wartość najniższa, do której odnosi się oceniający w ramach kryterium jest ustalana na 
poziomie konkursu jako najlepsza relacja wnioskowanego dofinansowania UE do osiągniętej w 
wyniku realizacji projektu dodatkowej zdolności do przyłączenia jednostek wytwarzania 

25 
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energii z odnawialnych źródeł (zł/MW) na podstawie danych pochodzących z projektów 
spełniających kryteria dopuszczające.  
Maksymalną liczbę punktów otrzyma projekt wykazujący najniższą cenę za 1 MW osiągniętej 
w wyniku realizacji projektu dodatkowej zdolności do przyłączenia jednostek wytwarzania 
energii z odnawialnych źródeł wybudowanej/zmodernizowanej sieci dystrybucyjnej. 
Porównanie poszczególnych projektów wg skali punktowej odnosi się oddzielnie dla 
wybudowanych nowych sieci i oddzielnie dla modernizowanych sieci dystrybucyjnych. 

2.  Redukcja strat energii  Ocena kryterium: 
W przypadku modernizowanych sieci dystrybucyjnych ocenie będzie podlegać ograniczenie 
strat energii na przesyle w wyniku modernizacji. Obliczony wskaźnik wyrażony w % 
uwzględnia różnicę współczynnika strat energii elektrycznej przed i po modernizacji sieci 
dystrybucyjnej, podzieloną przez wartość współczynnika strat energii elektrycznej na 
modernizowanych sieciach dystrybucyjnych przed modernizacją w okresie pierwszego 
pełnego roku po zakończeniu rzeczowym projektu. Oceniający przyznaje punkty odpowiednio: 
powyżej 30% - 10 pkt 
powyżej 20% do 30% – 6 pkt 
powyżej 10% do 20% – 3 pkt  
do 10% – 0 pkt  
W przypadku budowy nowych sieci oceniany będzie planowany poziom strat energii na tych 
odcinkach, punktacja kształtuje się następująco: 
 do 2,5% – 10 pkt 
powyżej 2,5% do 5,0% – 6 pkt 
powyżej 5,0% do 7,5% – 3 pkt 
powyżej 7,5% – 0 pkt 

10 

3.  Wpływ projektu na powstanie 
nowych miejsc pracy 

Ocena kryterium: 
Ocenie będzie podlegać tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy. 
0 pkt – w ramach projektu nie powstaną nowe miejsca pracy 
5 pkt – projekt wpływa na powstanie nowych miejsc pracy w województwie podlaskim 
(łącznie co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy) 
 
Warunkiem spełnienia kryterium jest wybór odpowiedniego wskaźnika do monitorowania. 

5 

4.  Lokalizacja inwestycji/projektu* Ocena kryterium: 
W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt zlokalizowany jest na obszarze o 
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zidentyfikowanym zapotrzebowaniu na nowe moce przyłączeniowe w związku z produkcją 
energii z OZE: 
0 pkt – projekt nie spełnia żadnego z poniższych warunków 
5 pkt – zidentyfikowano zapotrzebowanie na nowe moce przyłączeniowe przez co najmniej 1 
wytwórcę energii z OZE, ale w lokalizacji projektu istnieją potencjalnie wyraźnie lepsze 
warunki do wytwarzania energii elektrycznej z OZE (np. lepsze nasłonecznienie, lepsza 
dostępność biomasy, itp.), 
10 pkt – w lokalizacji zidentyfikowano duże zapotrzebowanie na nowe moce przyłączeniowe 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (na przestrzeni ostatnich 3 lat przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie złożono co najmniej 5 wniosków do operatora o 
przyłączenie jednostek wytwarzania energii z OZE), 
Jeżeli w ramach przedmiotowego kryterium projekt uzyskał 5 lub 10 punktów może 
dodatkowo otrzymać 5 pkt jeżeli lokalizacja projektu znajduje się na obszarze dla którego 
opracowano i przyjęto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w tym planie wskazano konieczność 
zmiany systemu dostarczania energii elektrycznej na energię elektryczną wytwarzaną w OZE. 

5.  Przyrost mocy przyłączeniowej* 
 

Ocena kryterium: 
Ocenie będzie podlegać dodatkowa możliwa do przyłączenia moc jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do wybudowanych/zmodernizowanych sieci 
dystrybucyjnych. 
5 pkt – potencjalna moc generacji rozproszonej możliwa do przyłączenia wzrośnie od 5 MW 
poniżej 10 MW, 
10 pkt - potencjalna moc generacji rozproszonej możliwa do przyłączenia wzrośnie od 10 MW 
poniżej 15 MW, 
15 pkt - potencjalna moc generacji rozproszonej możliwa do przyłączenia wzrośnie od 15 MW 
poniżej 20 MW, 
20 pkt - potencjalna moc generacji rozproszonej możliwa do przyłączenia wzrośnie od 20 MW 
i więcej. 

20 

6.  Wykorzystanie w projekcie 
inteligentnych systemów 
zarządzania/przesyłu energii* 
 

Ocena kryterium: 
Ocenie będzie podlegać czy w ramach projektu przewidziano zastosowanie inteligentnych 
systemów zarządzania/przesyłu energii w oparciu o technologie TIK. 
0 pkt – w ramach projektu nie zastosowano inteligentnych systemów zarządzania/przesyłu 
energii 
10 pkt – w ramach projektu zastosowano inteligentne systemy zarządzania/przesyłu energii 

10 
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7.  Wkład własny Ocena kryterium: 
W ramach kryterium ocenie podlega: 
1 punkt za 1 p.p. podwyższenia wkładu własnego beneficjenta w odniesieniu do minimalnego 
wymaganego wkładu określonego w ogłoszeniu o konkursie (maksymalnie 15 pkt.) 

15 

RAZEM 100 
 kryterium/pytanie cząstkowe do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych 


