
Konkurs charakteryzuje się następującymi zasadami realizacji projektów, aplikowania i przygotowania wniosków:

• Możliwość ponownego aplikowania– projekty ocenione negatywnie w poprzednich konkursach mogą aplikować,

o ile została wyeliminowana przyczyna negatywnej oceny.

• Wsparciu podlegają koszty związane z budową bądź przebudową jednostek wytwarzania energii elektrycznej,

wykorzystujących energię promieniowania słonecznego powyżej 2 Mwe/MWth.

• Wkład własny – dofinansowanie projektu ze środków UE musi zostać uzupełnione przez co najmniej 15% środków

pochodzących z wkładu własnego.

• Długi okres finansowania – wynoszący do 20 lat.
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Podstawowe informacje 

o wsparciu w ramach poddziałania 

1.1.1 POIiŚ

W ramach poddziałania 1.1.1 Program

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 o dofinansowanie mogą ubiegać się

przedsiębiorcy wytwarzający energię z

odnawialnych źródeł energii. Nabór

wniosków zaplanowany został na marzec

2021 r. Wsparcie otrzymają projekty

obejmujące budowę lub przebudowę

jednostek wytwarzania energii elektrycznej

wykorzystujących energię promieniowania

słonecznego.
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Uwaga: Informacje przedstawione w materiale opierają się o dotychczas przeprowadzone konkursy w podobnej

tematyce, stąd finalne wymagania mogą się różnić po ogłoszeniu przez NFOŚiGW docelowej dokumentacji

konkursowej.



Proces 

i kryteria wyboru

Dotychczas w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeprowadzono:

• 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł – Konkurs I, II, III oraz IV

1.2 Promowanie Efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

• 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej 

Ocena merytoryczna I i II stopnia - Komisja Oceny Projektów

Projekty które spełnią wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej I i II

stopnia równolegle. Podczas oceny I stopnia, Komisja Oceny Projektów

dokonuje oceny merytorycznej w ramach kryteriów punktowanych.

Wybrane kryteria merytoryczne I stopnia:

1) Gotowość do realizacja projektu (0-6 pkt)

2) Nakład ze środków UE na jednostkową redukcję rocznej umisji CO2 (0-6 pkt)

3) Nakład ze środków UE na 1 MW mocy zainstalowanej (0-6 pkt)

4) Udokumentowana możliwość przyłączenia do sieci (0-2 pkt)

5) Produktywność wspieranej instalacji (0-6 pkt)

6) Nakład ze środków UE na 1 MWh energii wytworzonej w ciągu roku (0-8 pkt)

7) Projekt realizowany w formule klastra energii lub spółdzielni energetycznej

(0-2 pkt)

8) Ponadregionalność projektu (0-1 pkt)

9) Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

(SUE RMB) (0-2 pkt)

Ocena I stopnia - polega na przyznaniu punktów za dane kryterium, a anstępnie

przemnożeniu przyznanej liczby punktów przez odpowiednia dla danego kryterium

wagę. Łącznie do zdobycia 39 pkt.

Ocena II stopnia - podobnie jak ocena formalna, jest oceną zerojedynkową, co

oznacza, że weryfikacja dokonywana jest pod kątem spełnienia albo niespełnienia

danego kryterium. Niespełnienie chociażby jednego z kryteriów dyskwalifikuje

projekt z konkursu.

Cały proces oceny planowany jest na 4 miesiące. Czas ten może być

wydłużony o kolejne 2 miesiące.

Ocena formalna

Ocena zerojedynkowa

Ocena merytoryczna

Kryteria punktowane

przez Komisję Oceny
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Ocena formalna
• Kwalifikowalność wnioskodawcy

• Zgodność z zasadą braku podwójnego opodatkowania

• Zakładanie przez projekt montażu urządzeń wyprodukowanych w ciągu 48 

miesięcy przed dniem wytworzenia energii elektrycznej

• Zgodność z programem operacyjnym infrastruktura i środowisko

• Sporządzenie Studium Wykonalności

Uwaga: Informacje przedstawione w materiale opierają się o dotychczas przeprowadzone konkursy w podobnej

tematyce, stąd finalne wymagania mogą się różnić po ogłoszeniu przez NFOŚiGW docelowej dokumentacji

konkursowej.



Uwaga: Wszelkie zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter orientacyjny – publikacja nie może stanowić jedynej 

podstawy podejmowanych działań. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zasięgnąć fachowej porady.

©2021 PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Wszystkie prawa 

zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa „PwC” odnosi się do PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa, firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których

każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny

Z przyjemnością wesprzemy Państwa we wstępnej analizie projektu pod kątem kwalifikowalności 

i szans na dofinansowanie.

Doradztwo na etapie ubiegania się o dotację:

Przygotowanie dokumentacji 

aplikacyjnej

Wsparcie w trakcie oceny 

projektu, w tym przygotowanie do 

Panelu Ekspertów

Doradztwo przy rozliczaniu 

projektu oraz dotacji, w tym: 

szkolenia, przygotowanie / 

weryfikacja dokumentacji 

rozliczeniowej, przygotowanie 

do kontroli realizacji projektu 

przez upoważnione instytucje
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