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WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 

LATA 2014-2020 
 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik do  

Uchwały nr 69/802/15/V z dnia 22 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

I. Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych: 

1) kryterium merytoryczne punktowe (w zakresie budowy/modernizacji sieci dystrybucyjnych)  

nr 4 pn. „Wskaźnik jednostkowych kosztów inwestycyjnych 1 km wspartej sieci” o dotychczasowej 

treści: 

 

Nazwa 
kryterium 

Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Wskaźnik 
jednostkowych 
kosztów 
inwestycyjnych 
1 km wspartej 
sieci 

Wartość wskaźnika w zł/MW. 
Kryterium punktuje wartość kosztów 
kwalifikowalnych projektu 
przypadającą na długość 1 km 
zmodernizowanej lub wybudowanej 
linii przesyłowej. 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Projekt może otrzymać 0-12 punktów: 
do 200 000 zł/MW – 12 pkt 
pow. 200 00 zł/MW do 250 000 zł/MW – 10 pkt 
pow. 250 00 zł/MW do 300 000 zł/MW – 8 pkt 
pow. 300 000 zł/MW do 350 000 zł/MW – 6 pkt 
pow. 350 00 zł/MW do 400 000 zł/MW – 4 pkt 
pow. 400 00 zł/MW do 420 000 zł/MW – 2 pkt 
pow. 420 000 zł – 0 pkt 
 
W ramach kryterium przewiduje się odstępstwo 
od jego założeń i zakresu, tj. dopuszcza się 
zmiany kwot wynikające z rozstrzygnięć 
postępowań publicznych i konkurencyjności 
oraz dodatkowych zadań nie dających się 
przewidzieć na moment składania wniosku 
o dofinansowanie a niezbędnych do 
prawidłowej realizacji projektu. Zmiana w 
zakresie zgodnym z opisanym powyżej 
odstępstwem nie skutkuje zmianą oceny 
spełniania kryterium. 
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otrzymuje brzmienie: 

Nazwa 
kryterium 

Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Wskaźnik 
jednostkowych 
kosztów 
inwestycyjnych 
1 km wspartej 
sieci 

Wartość wskaźnika w zł/km. 
Kryterium punktuje wartość 
kosztów kwalifikowalnych 
projektu przypadającą na 
długość 1 km 
zmodernizowanej lub 
wybudowanej linii 
dystrybucyjnej 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania. 
Projekt może otrzymać 0-12 punktów: 
do 200 000 zł/km – 12 pkt 
pow. 200 00 zł/km do 250 000 zł/km– 10 pkt 
pow. 250 00 zł/km do 300 000 zł/km – 8 pkt 
pow. 300 000 zł/km do 350 000 zł/km – 6 pkt 
pow. 350 00 zł/km do 400 000 zł/km – 4 pkt 
pow. 400 00 zł/km do 420 000 zł/km – 2 pkt 
pow. 420 000 zł/km – 0 pkt 
 
W ramach kryterium przewiduje się odstępstwo od jego 
założeń i zakresu, tj. dopuszcza się zmiany kwot 
wynikające z rozstrzygnięć postępowań publicznych i 
konkurencyjności oraz dodatkowych zadań nie dających 
się przewidzieć na moment składania wniosku 
o dofinansowanie a niezbędnych do prawidłowej 
realizacji projektu. Zmiana w zakresie zgodnym z 
opisanym powyżej odstępstwem nie skutkuje zmianą 
oceny spełniania kryterium. 

 

II. Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych 

1) kryterium merytoryczne punktowe nr 5 pn. „Wskaźnik wykorzystania energii z OZE i/lub  

z instalacji mikrokogeneracji i/lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne” o dotychczasowej treści: 

 

 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Wskaźnik 
wykorzystania 
energii z OZE i/lub z 
instalacji 
mikrokogeneracji 
i/lub 
mikrotrigeneracji na 
potrzeby własne  
 

Stosunek energii wytworzonej przez jednostki 
wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej ze 
źródeł OZE i/lub instalacji mikrokogeneracji i/lub 
mikrotrigeneracji na potrzeby własne, do 
zapotrzebowania na energię końcową. 

 
W ramach kryterium można przyznać następujące 
punkty (wartość wskaźnika w %):  
4 pkt – >15  

3 pkt – (10-15  

2 pkt – (5-10  

1 pkt – (0-5  
0 pkt – 0  

Kryterium punktowe 
przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 
 
Za spełnienie tego kryterium 
projekt może otrzymać od 0 do 
4 pkt (maksymalnie). 
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III. W Słowniku terminologicznym definicja Beneficjenta o dotychczasowej treści: 

Beneficjent Podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 
rozporządzenia ogólnego tj. podmiot publiczny lub 
prywatny oraz – wyłącznie do celów rozporządzenia 
w sprawie EFRROW i rozporządzenia w sprawie EFMR 
– osoba fizyczna, odpowiedzialna za inicjowanie i 
wdrażanie operacji; w kontekście programów 
pomocy państwa, w rozumieniu art. 2 pkt 13 
rozporządzenia ogólnego, „beneficjent” oznacza 
podmiot, który otrzymuje pomoc; w kontekście 
instrumentów finansowych oraz na mocy części 
drugiej tytuł IV rozporządzenia ogólnego „ 
beneficjent” oznacza podmiot, który wdraża 
instrument finansowy albo w stosownych 
przypadkach fundusz funduszy oraz podmiot o 
którym mowa w art. 63 rozporządzenia ogólnego. 

ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY 
(UE) NR 1303/2013  z dnia 
17 grudnia 2013 r. Art. 2 pkt 
10, art. 63. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Beneficjent oznacza podmiot publiczny lub prywatny lub 
osobę fizyczną, odpowiedzialne za inicjowanie lub 
zarówno inicjowanie, jak i wdrażanie operacji, oraz 
a) w kontekście pomocy państwa – podmiot, 
który otrzymuje pomoc, z wyjątkiem przypadku 
gdy kwota pomocy dla poszczególnych 
przedsiębiorstw jest niższa niż 200 000 EUR, w 
którym to przypadku dane państwo członkowskie 
może zadecydować, że beneficjentem jest 
podmiot udzielający pomocy, bez uszczerbku dla 

ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY 
(UE) NR 1303/2013  z dnia 
17 grudnia 2013 r. z późn. 
zm. 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Wskaźnik 
wykorzystania energii 
z OZE i/lub z instalacji 
mikrokogeneracji 
i/lub 
mikrotrigeneracji na 
potrzeby własne  
 

Stosunek energii wytworzonej przez jednostki 
wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej ze 
źródeł OZE i/lub instalacji mikrokogeneracji i/lub 
mikrotrigeneracji na potrzeby własne, do 
zapotrzebowania na energię końcową. 

 
W ramach kryterium można przyznać następujące 
punkty (wartość wskaźnika w %):  
4 pkt – >15 % 
3 pkt – >10% - ≤15%  
2 pkt – >5 %- ≤10%  
1 pkt – >0% - ≤5% 
0 pkt – 0 % 

Kryterium punktowe 
przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości 
uzyskania dofinansowania. 
 
Za spełnienie tego kryterium 
projekt może otrzymać od 0 do 
4 pkt (maksymalnie). 
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rozporządzeń Komisji (UE) nr 1407/2013191(UE) nr 
1408/2013202i (UE) nr 717/2014213 oraz 
b) w kontekście instrumentów finansowych na 
mocy części drugiej tytuł IV niniejszego 
rozporządzenia – podmiot, który wdraża 
instrument finansowy lub w stosownych 
przypadkach, fundusz funduszy; 

oraz podmiot o którym mowa w art. 63 
rozporządzenia ogólnego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
191Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1). 
202Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. L 352 z 24.12.2013, s. 9). 
213Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 190 z 28.6.2014, s.45). 


