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PODSTAWOWE INFORMACJE
O KONKURSIE ENERGIA PLUS

W ramach działania Energia plus wnioski mogą składać
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018
r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność
gospodarczą.

•

Główne koszty kwalifikowane:

Termin naboru: 01.10.2020 r. – 17.12.2021 r. lub do
wyczerpania alokacji środków w konkursie. Nabór
wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

A. Przygotowanie projektu

Formy dofinansowania: pożyczka (od 0,5 mln zł do 300
mln zł). Dodatkowe warunki pożyczki:
•
•

•

•

•
•
•

oprocentowanie WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż
1,5 % w skali roku
na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi
pomocy publicznej): oprocentowanie na
poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z
komunikatem Komisji Europejskiej
dla
wnioskodawcy
będącego
spółką
nowoutworzoną lub specjalnego przeznaczenia,
dla której nie można określić ratingu na
podstawie danych finansowych dotyczących jej
dotychczasowej
działalności,
może
być
zastosowane oprocentowanie wynikające z
ratingu KE
w sytuacji gdy wnioskodawca jest spółką
nowoutworzoną lub specjalnego przeznaczenia,
utworzoną przez kilka podmiotów, wówczas
rating dla wnioskodawcy może być ustalony na
poziomie o jedną kategorię niżej od zaokrąglonej
w dół średniej ważonej punktów ratingu
uzyskanych przez poszczególnych wspólników
umorzenie pożyczki do 10% wypłaconej kwoty,
nie więcej niż 1 mln zł
okres finansowania do 15 lat
karencja do 12 miesięcy

Rodzaje inwestycji możliwych do dofinansowania:
►

Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej:
Przedsięwzięcia
dotyczące
budowy
lub
przebudowy jednostek wytwórczych wraz z
podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/
przesyłowej, w których do produkcji energii
wykorzystuje się:
• energię ze źródeł odnawialnych
• ciepło odpadowe
• ciepło pochodzące z kogeneracji z
wyłączeniem ciepła wytworzonego w
jednostce kogeneracji opalanej węglem

paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki
gazów, gaz syntetyczny lub wodór

•

przygotowanie dokumentacji przedsięwzięcia (w
szczególności studium wykonalności, raport
oddziaływania
na
środowisko,
projektu
budowlanego i wykonawczego) – maksymalnie
10% kosztów kwalifikowanych

•
B. Realizacja projektu
•

•

•

•
•
•
•
•

zakup robót budowlanych (np. koszty związane z
przygotowaniem
placu
budowy,
koszty
remontów, koszty infrastruktury technicznej zw.
z inwestycją (instalacje wewnętrzne w obiektach
technologicznych, przyłącza doprowadzające
media do obiektów technologicznych itp.), koszty
materiałów, koszty prac demontażowych, koszty
remontów itp.,
zakup środków trwałych zainstalowanych w
ramach projektu (np. maszyny, urządzenia,
aparatura),
koszt zakupu wartości niematerialnych i prawnych
– łącznie nie więcej niż 20% kosztów
kwalifikowanych,
maszyny, urządzenia, materiały wraz z kosztami
dostaw,
narzędzia, przyrządy, aparatura,
infrastruktura techniczna,
instalacja, montaż środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych w formie:
oprogramowania, patentów, licencji,
nieopatentowanej wiedzy technicznej,
technologicznej.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2015 r. do
31.12.2025 r. Podpisywanie umów: do końca 2023 r.
Dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów
kwalifikowanych.

OCENA PROJEKTU

l.p.

Główne kryteria dostępu

TAK

1

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie
wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy
o dofinansowanie – z wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z
przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy

2

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz
NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów

3

Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz
NFOŚiGW

4

Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia
wniosku (decyduje data podpisania protokołu odbioru końcowego)

5.

Zakres inwestycji, po jej zakończeniu, spowoduje obniżenie wskaźnika misji
zanieczyszczeń na jednostkę wytworzonej w niej energii – na podstawie
oświadczenia Wnioskodawcy

l.p.

1

Nazwa kryterium punktowego – obszar nr 1
(Zasadność realizacji przedsięwzięcia)
Ocena planowanego efektu ekologicznego – wpływ na
realizację wskaźników programu priorytetowego

NIE

Liczba
punktów

Wym.
minimum
pkt.

Waga

0 lub 4

4

4

Zasady przyznawania punktacji:
• 0 pkt.: założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie wskazują
na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego
• 4 pkt.: założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na
możliwość zakładanego efektu ekologicznego
2

Wdrożenie źródła ciepła lub energii elektrycznej lub
produkującego energię cieplną i elektryczną w skojarzeniu

0-4

0

4

Zasady przyznawania punktacji:
• 0 pkt.: przedsięwzięcie nie przyczynia się do zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE lub kogeneracji lub
ciepła odpadowego
• 1 pkt.: przedsięwzięcie przyczynia się do zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE lub kogeneracji lub ciepła
odpadowego
• 3 pkt.: utrzymanie systemu ciepłowniczego spełniającego warunek „efektywnego systemu ciepłowniczego i/lub
chłodniczego” (dotyczy źródeł ciepła wykorzystywanych w systemie ciepłowniczym)
• 4 pkt.: dostosowanie do systemu ciepłowniczego spełniającego warunek „efektywnego systemu
ciepłowniczego i/lub chłodniczego” (dotyczy źródeł ciepła wykorzystywanych w systemie ciepłowniczym)
3

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii

0-2

0

4

Zasady przyznawania punktacji:
• 0 pkt.: projekt nie przewiduje OZE
• 1 pkt.: projekt przewiduje OZE
• 2 pkt.: projekt przewiduje OZE wraz z magazynem energii

Uwaga! Minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru nr 1 wynosi 40 % możliwych
do uzyskania punktów. Maksymalna liczba punktów = 40. 40% z 40 pkt = 16 pkt.

l.p.

Nazwa kryterium punktowego – obszar nr 2
(Wykonalność przedsięwzięcia)

Liczba
punktów

Wym.
minimum
pkt.

Waga

Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/
technologii (w tym ocena analizy alternatywnych
0 lub 5
0
2
rozwiązań)
Zasady przyznawania punktacji:
• 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);
Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania (w
tym: możliwość utrzymania trwałości rzeczowej i
2
ekologicznej, realistyczny harmonogram wdrażania z
0, 3 lub 5
3
3
uwzględnieniem posiadanych pozwoleń i harmonogramu
pozyskiwania pozostałych)
Zasady przyznawania punktacji:
• 0 pkt. brak możliwości utrzymania trwałości przedsięwzięcia, brak realistycznego harmonogramu wdrożenia; brak
wiarygodnych informacji z zakresu prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanej
i wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych
• 3 pkt.: realna możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia, 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,
realistyczny harmonogram wdrażania projektu
• 5 pkt.: realna możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia, wniosek posiada komplet dokumentów z zakresu
prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, wymaganą dokumentacje techniczną i
projektową, komplet decyzji administracyjnych zezwalających na realizację przedsięwzięcia; harmonogram
wdrażania projektu oraz powyższe elementy wykazują na pełną gotowość przedsięwzięcia do realizacji
Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia
przyjętego rozwiązania (czy możliwe jest sprawne
3
wdrożenie projektu i jego trwałość instytucjonalna 0, 3 lub 5
0
1
ocena dotyczy również podmiotu upoważnionego do
ponoszenia kosztów)
Zasady przyznawania punktacji:
1

0 pkt.: Wnioskodawca:
• nie posiada doświadczenia w realizacji projektu z dziedziny objętej wnioskiem 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:
• posiada doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu z dziedziny objętej wnioskiem lub podobnym
charakterze lub uprawdopodobnił możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia zewnętrznego
• przejrzysta struktura realizacji projektu
• 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
• posiada przejrzystą struktury realizacji projektu
• dysponuje niezbędnym potencjałem organizacyjnym potrzebnym do realizacji projektu lub uprawdopodobnił
możliwości jego pozyskania na zewnątrz

Uwaga! Minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru nr 2 wynosi 60 % możliwych
do uzyskania punktów. Maksymalna liczba punktów = 30. 60% z 30 pkt = 18 pkt.

Nazwa kryterium punktowego – obszar nr 3
(Efektywność kosztowa przedsięwzięcia)

l.p.

Liczba
punktów

Wym.
minimum
pkt.

Waga

0 lub 5

5

3

Ocena wysokości kosztów pod warunkiem
zaakceptowania ich kwalifikowalności w poszczególnych
kategoriach
Zasady przyznawania punktacji:
1

0 pkt.:
•
•

5 pkt.:
•

wysokość kosztów nieadekwatna do zakresu przedsięwzięcia lub nie wpisuje się w katalog kosztów
kwalifikowanych lub metoda kalkulacji kosztów nie jest wiarygodna
planuje się wykorzystywać urządzenia używane bądź nowe wyprodukowane wcześniej niż w ciągu 24 miesięcy
przed montażem

100% kosztów jest adekwatna do zakresu przedsięwzięcia i wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych.
Koszty zostały racjonalnie oszacowane. Przedstawiona metoda kalkulacji kosztów jest wiarygodna.

Uwaga! Minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru nr 3 wynosi 100 %
możliwych do uzyskania punktów. Maksymalna liczba punktów = 15. 100% z 15 pkt = 15 pkt.

l.p.
1
2

l.p.

kryteria jakościowe dopuszczające

TAK

NIE

TAK

NIE

Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy

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

kryteria horyzontalne (możliwość uzyskania dodatkowych punktów –
po 5 pkt. za spełnienie każdego kryterium)

1

Przedsięwzięcie jest ekoinnowacyjne

2

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

3

Organizacja posiada system zarządzania środowiskowego (tj. system EMAS,
ISO 14001, ISO 50001)

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.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

1.
2.
3.
4.
5.

Ogłoszenie konkursu
Regulamin konkursu
Lista wymaganych załączników
Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
Instrukcja sporządzania studium wykonalności

Podstawowe zasady współpracy
A. Przygotowanie dokumentacji projektowej –
opłata wstępna (płatna przed przystąpieniem
do prac nad projektem)

15 - 17 tys. zł
Czas realizacji: ok. 4-6 tyg.

KONTAKT

B. Success fee (płatne jednorazowo po
pozytywnej decyzji dot. udzielenia pożyczki)

1 - 1,3% pożyczki
(min. 30 tys. zł)
► Rafał Wiśniewski
e-mail: r.wisniewski@roseti.pl
tel. 500 135 122

Podane wyżej kwoty są kwotami netto (bez VAT)

► Artur Piskor
e-mail: a.piskor@rdsolutions.pl
tel. 536 197 411

www.rdsolutions.pl | www.roseti.pl

