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Budżet programu wynosi 97 mln euro
Zakładana liczba wspartych podmiotów/społeczności energetycznych to:
w zakresie części przedinwestycyjnej – 139
w zakresie części inwestycyjnej – 10
Przewidywany poziom dofinansowania ~50%-~85%
Ostatnie płatności w ramach programu muszą nastąpić do 31.08.2026
Pierwsze nabory do programu przewidywane są w I połowie 2022 r.

KLASTRY ENERGII

SPÓŁDZIELNIE
ENERGETYCZNE

JST
które planują powołanie społeczności energ.

KLASTRY ENERGII
BENEFICJENCI / WARTOŚĆ WSPARCIA

Beneficjenci:

Maksymalna wartość wsparcia:

Członkowie klastrów energii w rozumieniu ustawy z dnia

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

1,1-1,6 mln PLN

KLASTRY ENERGII

KIERUNKI FINANSOWANIA
Opracowanie lub aktualizacja strategii klastra energii, spełniającej podstawowe wymogi
określone przez IOK, zawierającej m.in.
• docelowy model funkcjonowania klastra energii,

Etap I:

• szczegółowy plan inwestycyjny (w ujęciu rzeczowo-finansowym, ze wskazaniem
potencjalnych źródeł finansowania) oraz

opracowanie

• szczegółowe wytyczne (mapy drogowe) dla kluczowych
(uwarunkowania prawne, koncesje, pozwolenia, itp.)

dokumentów
strategicznych

członków

klastra

Elementem procesu opracowania lub aktualizacji strategii klastra energii mogą być różnego rodzaju analizy niezbędne z punktu
widzenia określenia optymalnego modelu funkcjonowania klastra energii, m.in. analiza lokalnego popytu i podaży energii;
inwentaryzacja lokalnych zasobów energetycznych (infrastruktury), a także potencjału w tym zakresie (np. zdolności do
udostępniania przyłączy energetycznych); analizy związane z rozwojem lokalnego rynku energii; inne analizy prawne, biznesowe
i techniczne.

Warunkiem przejścia do etapu II będzie m. in. uzyskanie pozytywnej rekomendacji zespołu
ekspertów. Przedmiotem weryfikacji będzie m.in. strategia klastra energii.

KLASTRY ENERGII

KIERUNKI FINANSOWANIA
1. Opracowanie szczegółowych analiz ukierunkowanych na rozwiązanie kluczowych problemów
2. Wsparcie kluczowych zadań statutowych klastra (działania nieinwestycyjne) (np. integracja,
edukacja, doradztwo, budowa kompetencji własnych oraz podmiotów zewnętrznych, działalność
społeczna, działalność badawczo-rozwojowa), w tym zatrudnienie dedykowanego personelu
merytorycznego do zapewnienia trwałości i obsługi budowanej społeczności energetycznych.

Etap II:
stymulowanie
rozwoju klastra

3. Opracowanie dokumentacji (analizy, ekspertyzy, wnioski, itp.) umożliwiającej przygotowanie i
wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania rynku
energii (tzw. piaskownic energetycznych).
4. Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej m.in.: dokumentacja techniczna, projekty budowlane,
programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacja związana z uzyskaniem pozwoleń i zgód
administracyjnych (w tym dokumentacja środowiskowa).
5. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania
działań inwestycyjnych
6. Wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie społecznością energetyczną oraz energią,
jak również optymalizację energetyczną na obszarze działania klastra energii

KLASTRY ENERGII
OCENA WNIOSKÓW
Ocena formalna

Etap I:

Kwalifikowalność beneficjenta: Spełnienie podstawowych warunków określonych w ustawie z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w szczególności: a. zawarcie porozumienia
cywilnoprawnego, b. wyłonienie koordynatora klastra, c. zakres działania oraz zasięg przestrzenny
spełniający warunki określone w ustawie

opracowanie
dokumentów
strategicznych

Ocena merytoryczna
Brak. Ocena wyłącznie w oparciu o spełnienie kryteriów formalnych.

KLASTRY ENERGII
OCENA WNIOSKÓW
Ocena formalna

Etap II:

stymulowanie
rozwoju klastra

1.

Kwalifikowalność beneficjenta: Spełnienie podstawowych warunków określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii, w szczególności: a. zawarcie porozumienia cywilnoprawnego, b. wyłonienie koordynatora
klastra, c. zakres działania oraz zasięg przestrzenny spełniający warunki określone w ustawie

2.
3.

Opracowanie strategii klastra energii
Opracowanie szczegółowej koncepcji rozwoju klastra energii zawierającej m.in. plan działań rozwojowych w okresie
finansowania oraz wykaz planowanych działań inwestycyjnych, wraz z identyfikacją potencjalnych źródeł finansowania

Ocena merytoryczna
Ocena w oparciu o kryteria merytoryczne o charakterze dostępowym (zerojedynkowe, z opcją zgłoszenia rekomendacji):
1.

Zgodność strategii rozwoju klastra z podstawowymi wymogami określonymi przez IOK;

2.

Ocena koncepcji rozwoju klastra energii, w tym co najmniej w zakresie: a. spójności z założeniami przyjętymi w strategii
rozwoju klastra, b. trafności doboru metod i środków przyjętych w koncepcji rozwoju klastra energii, wraz z kierunkowym
planem inwestycyjnym, c. wykonalności koncepcji rozwoju klastra w okresie realizacji projektu, wraz z kierunkowym
planem inwestycyjnym, d. trafności identyfikacji potencjalnych źródeł finansowania.

Założono, że warunkiem uzyskania dofinansowania będzie pozytywna rekomendacja zespołu ekspertów na podstawie oceny
strategii rozwoju klastra oraz koncepcji działania klastra energii w okresie finansowania. Ocena może być: pozytywna
bezwarunkowa; pozytywna warunkowa; negatywna ze wskazaniem szczegółowych rekomendacji dotyczących kierunków
koniecznych modyfikacji strategii, koncepcji rozwoju klastra, kierunkowego planu inwestycyjnego i/lub doboru źródeł
finansowania.

KLASTRY ENERGII

SCHEMAT I+II

KLASTER W FAZIE
INICJALNEJ

REALIZACJA PROJEKTU: ETAP I
WNIOSEK (ETAP I)

BRAK AKTUALNEJ STRATEGII

OCENA

OPRACOWANIE LUB AKTUALIZACJA
STRATEGII KLASTRA

WNIOSEK (ETAP II)

SCHEMAT II

KLASTER
ZAAWANSOWANY
POSIADA STRATEGIĘ ORAZ
KONCEPCJĘ ROZWOJU

WNIOSEK (ETAP II)

OCENA

REALIZACJA PROJEKTU: ETAP II
ROZWÓJ KLASTRA

KLASTRY ENERGII
TRYB ORAZ ORGANIZACJA NABORÓW (SCHEMAT)
NABÓR OTWARTY - BRAK SZTYWNEGO TERMINU ZAKOŃCZENIA NABORU (TERMIN ZAKOŃCZENIA UZALEŻNIONY OD LICZBY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW)
NABÓR ZAMKNIĘTY – PRECYZYJNIE OKREŚLONY TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU

NABÓR ZAMKNIĘTY

I NABÓR

SCHEMAT II
WSPARCIE ~20 PODMIOTÓW

NABÓR OTWARTY

II NABÓR

SCHEMAT II

SCHEMAT II LUB I+II

WSPARCIE ~70 PODMIOTÓW

III NABÓR

NABÓR ZAMKNIĘTY
SCHEMAT II LUB I+II
WSPARCIE CO NAJMNIEJ ~34 PODMIOTÓW

KLASTRY ENERGII

SPÓŁDZIELNIE
ENERGETYCZNE

JST
które planują powołanie społeczności energ.

SPÓŁDZIELNIE
ENERGETYCZNE

BENEFICJENCI / WARTOŚĆ WSPARCIA

Beneficjenci:

Maksymalna wartość wsparcia:

Spółdzielnie energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

0,2 mln PLN

SPÓŁDZIELNIE
ENERGETYCZNE

KIERUNKI FINANSOWANIA
1. Opracowywanie biznesplanu oraz planu zarządzania operacyjnego dla spółdzielni energetycznej, wraz z
niezbędnymi analizami na potrzeby tych opracowań.
2. Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej m.in.: dokumentacja techniczna, projekty budowlane, programy
funkcjonalno-użytkowe, dokumentacja związana z uzyskaniem pozwoleń i zgód administracyjnych (w tym
dokumentacja środowiskowa).
3. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań
inwestycyjnych, m.in.: analizy niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności,
biznesplany, dokumentacja typu due dilligence, analizy docelowego montażu finansowego inwestycji.
4. Wdrożenie systemów wspomagających monitorowanie pracy urządzeń wytwórczych i odbiorników członków
spółdzielni energetycznej, włącznie z wdrożeniem inteligentnych systemów opomiarowania u członków
spółdzielni (smart metering) m.in.: a. systemy zdalnego sterowania elementami sieci (urządzenia wytwórcze i
odbiorniki energii); b. systemy wspomagające prowadzenie wewnętrznych rozliczeń pomiędzy producentami i
odbiorcami energii (CRM-customer relationship management), c. inne systemy wspomagające bilansowanie,
predykcję oraz pozostałe funkcje związane z zarządzaniem lokalnymi systemami energetycznymi na obszarze
działania spółdzielni energetycznej.

SPÓŁDZIELNIE
ENERGETYCZNE

OCENA WNIOSKÓW
Ocena formalna
1. Kwalifikowalność beneficjenta (spełnienie podstawowych warunków określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii, w szczególności: a. rejestracji w KRS i KOWR, b. zakresu, zasięgu oraz skali działania
spółdzielni energetycznej, c. podpisanie umowy lub umów dotyczących sprzedaży energii oraz świadczenia usług
dystrybucji.
2. Opracowanie koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej, zawierającej m.in. plan działań rozwojowych w okresie
finansowania oraz wykaz planowanych działań inwestycyjnych, wraz z identyfikacją potencjalnych źródeł finansowania.
Ocena merytoryczna
Ocena w oparciu o kryteria merytoryczne o charakterze dostępowym (zerojedynkowe, z opcją zgłoszenia rekomendacji), tj.
ocena koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej, w tym co najmniej w zakresie: a. spójności ze statutem spółdzielni, b.
wykonalności koncepcji rozwoju spółdzielni w okresie realizacji projektu, wraz z kierunkowym planem inwestycyjnym, c.
trafności doboru metod i środków przyjętych w koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej, w tym trafności identyfikacji
potencjalnych źródeł finansowania.
Założono, że warunkiem uzyskania dofinansowania będzie pozytywna rekomendacja zespołu ekspertów na podstawie oceny
koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej. Ocena może być: pozytywna bezwarunkowa; pozytywna warunkowa; negatywna
ze wskazaniem szczegółowych rekomendacji dotyczących kierunków koniecznych modyfikacji koncepcji rozwoju spółdzielni
energetycznej, kierunkowego planu inwestycyjnego i/lub doboru źródeł finansowania.

KLASTRY ENERGII

SPÓŁDZIELNIE
ENERGETYCZNE

JST
które planują powołanie społeczności energ.

JST
które planują powołanie społeczności energ.

BENEFICJENCI / WARTOŚĆ WSPARCIA

Beneficjenci:

Maksymalna wartość
wsparcia:

JST oraz ich związki, które w dniu złożenia wniosku nie są
członkami klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych w
rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii
0,2 mln PLN - na jeden projekt, z możliwością zwiększenia kwoty
dla grup/związków JST

JST
które planują powołanie społeczności energ.

KIERUNKI FINANSOWANIA
1. Opracowanie koncepcji rozwoju energetyki obywatelskiej opartej o OZE, na obszarze gminy, związku gmin
lub powiatu, wraz z niezbędnymi analizami na potrzeby tych opracowań
2. Wsparcie działań organizacyjnych (do momentu rejestracji) związanych z tworzeniem sformalizowanych
struktur społeczności energetycznych (np. powołaniem i rejestracją klastra energii, spółdzielni
energetycznych oraz innych form zbiorowej prosumpcji możliwych do zastosowania na bazie aktualnych
uwarunkowań prawnych)
3. Koszty utworzenia stanowiska i zatrudnienia energetyka gminnego w okresie realizacji projektu

JST
które planują powołanie społeczności energ.

OCENA WNIOSKÓW
Ocena formalna

Kwalifikowalność beneficjenta (spełnienie podstawowych warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie, w szczególności
weryfikacja, czy JST lub gminy wchodzące w skład związku JST nie są członkami klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych
w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)

Ocena merytoryczna

Ocena w oparciu o kryteria merytoryczne punktowe:
1. Moc instalacji OZE przyłączonych do sieci elektroenergetycznych SN i nN na obszarze gminy lub związku gmin
2. Liczba instalacji prosumenckich na obszarze gminy lub związku gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca

3. Liczba mieszkańców gmin objętych projektem

Wsparcie
inwestycyjne

BENEFICJENCI / WARTOŚĆ WSPARCIA

Beneficjenci:

Maksymalna wartość
wsparcia:

Członkowie klastrów energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii

23-27 mln PLN - na jeden klaster energii

KIERUNKI FINANSOWANIA 1
Budowa, zakup i instalacja stabilnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE, wraz z infrastrukturą
towarzyszącą umożliwiają odprowadzenie wyprodukowanej energii do magazynu energii, sieci lub bezpośrednio do
odbiorców energii, w tym:
1. biogazownie, instalacje do pozyskania biogazu w oczyszczalniach ścieków, instalacje do pozyskania gazu
składowiskowego, sprzężone z magazynami biogazu oraz kogeneracyjnymi (lub trigeneracyjnymi) generatorami
prądu z biogazu lub zielonych gazów syntetycznych;
2. ogniwa paliwowe lub silniki wodorowe zasilane zielonym wodorem, elektrolizery sprzężone z magazynami wodoru
i ogniwami paliwowymi lub silnikami wodorowymi zasilanymi zielonym wodorem;
3. małe elektrociepłownie biomasowe (do 5 MW) wykorzystujące lokalne zasoby biomasy.
W przypadku kogeneracji lub trigeneracji energii eklektycznej i cieplnej komponentem kwalifikującym się do
dofinansowania będzie również budowa odcinków ciepłociągów oraz infrastruktury towarzyszącej umożliwiającej
przesył wyprodukowanej energii do magazynu energii, sieci ciepłowniczej lub bezpośrednio do odbiorców energii
cieplnej.

KIERUNKI FINANSOWANIA 2
Opracowanie* lub wdrożenie systemów wspomagających planowanie lub zarządzanie społecznością energetyczną oraz energią, jak również optymalizację
energetyczną na obszarze działania klastra energii, włącznie z wdrożeniem pilotażowych inteligentnych systemów opomiarowania na obszarze działania klastra
(smart metering), w tym:
1.

inteligentne systemy wspomagające zarządzane elementami lokalnych systemów energetycznych zarządzanych przez społeczności energetyczne (instalacje
wytwórcze, magazyny energii, odbiorniki energii, sieci przesyłowe);

2.

systemy CRM (customer relationship management);

3.

systemy wspomagające planowanie rozwoju lokalnych systemów energetycznych zarządzanych przez społeczności energetyczne;

4.

inne systemy wspomagające bilansowanie, predykcję oraz pozostałe funkcje związane z zarządzaniem energią w lokalnych systemach zarządzanych przez
społeczności energetyczne.

Przedmiotem wsparcia może być wyposażenie członków klastra w inteligentne urządzenia pomiarowe umożliwiające m.in. przesył danych dotyczących produkcji i
zużycia energii w czasie rzeczywistym oraz sterowanie odbiornikami.
Przyjęto wstępne założenie, że warunkiem uznania za kwalifikowalne kosztów związanych z wyposażeniem członków klastra w inteligentne urządzenia pomiarowe
będzie: a. wdrożenie systemu umożliwiające zintegrowane zarządzanie systemami opomiarowania oraz elementami lokalnych systemów energetycznych, b.
zapewnienia dostępu do danych rejestrowanych agregatorom działającym na obszarze klastra oraz jednostkom badawczo-rozwojowym – bez względu na miejsce
prowadzenia działalności.

*Wsparcie opracowania systemów wspomagania planowania i zarządzania będzie możliwe pod warunkiem zagwarantowania formuły open source.

KIERUNKI FINANSOWANIA 3
Prowadzenie działań związanych z komunikacją, informacją i propagowaniem efektów projektu w
obszarze lokalnego wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią*, w
tym:
1. działania skierowane do ogółu społeczeństwa (np. edukacja społeczności lokalnych w zakresie
racjonalnego i odpowiedzialnego wykorzystania energii, promocja OZE, informowanie na temat
korzyści wynikających z przystąpienia do klastra);

2. działania skierowane do innych klastrów (np. transfer wiedzy na temat wdrożonych rozwiązań,
promocja dobrych praktyk).
*Przyjęto wstępne założenie, że wydatki związane z komunikacją, informacją i propagowaniem efektów projektu mogą stanowić do 10%
udziału w kosztach kwalifikowanych projektu.

KIERUNKI FINANSOWANIA 4
Wydatki związane z prowadzonemu szczegółowych analiz, niezbędnych z punktu widzenia
przygotowania oraz efektywnego wdrożenia finansowanych komponentów inwestycyjnych, w tym:

1. doszczegółowione, ukierunkowane analizy prawne, biznesowe i techniczne, analizy lokalnego
popytu i podaży energii;
2. analizy dotyczące możliwości zoptymalizowania energii elektrycznej, stworzenia autobilansujacego
obszaru energetycznego;
3. dokumentacja projektowa, budowlana, środowiskowa;
4. dodatkowe analizy lub dokumentacja związana z przygotowaniem oraz efektywnym wdrożeniem
finansowanych komponentów inwestycyjnych, w tym związana z przygotowaniem fazy
eksploatacyjnej.
Wydatki związane z zarządzaniem projektem zintegrowanym oraz koszty pośrednie*.
*Optymalnie z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczenia.

KIERUNKI FINANSOWANIA 5

Wyłącznie na obszarach z dużym udziałem prosumentów przewiduje się finansowanie
następujących typów działań, pod warunkiem, że stanowią integralną części strategii
rozwoju klastra:
Przebudowa lokalnych sieci dystrybucyjnych w kierunku inteligentnych sieci
elektroenergetycznych (Smart Power Grids), ukierunkowana na przeciwdziałanie zakłóceń
pracy sieci z dużym udziałem rozproszonych prosumenckich OZE*
*Działanie skierowane do OSDp i OSDn.

KIERUNKI FINANSOWANIA 6
Wyłącznie na obszarach z dużym udziałem prosumentów przewiduje się finansowanie następujących typów działań,
pod warunkiem, że stanowią integralną części strategii rozwoju klastra:
Zakup i montaż urządzeń umożliwiających zwiększenie poziomu autokonsumpcji energii wyprodukowanej w
prosumenckich OZE, ukierunkowane na równoważenie dostaw energii elektrycznej z OZE z zapotrzebowaniem na tę
energię oraz przeciwdziałanie zakłóceniom pracy sieci energetycznych, poprzez możliwość magazynowania
nadwyżek energii eklektycznej z instalacji OZE w bateriach urządzeń lub magazynach energii cieplnej, w tym: a.
ogólnodostępne publiczne punkty ładowania; b. rozwój elektrycznego transportu publicznego (np. elektryczne
gimbusy, elektryczne pojazdy obsługujące turystów, systemy wypożyczania rowerów elektrycznych); c. gruntowe
pompy ciepła sprzężone z istniejącymi instalacjami PV; d. pompy ciepła powietrze-woda sprzężone z istniejącymi
instalacjami PV; e. pompy ciepła powietrze-powietrze sprzężone z istniejącymi instalacjami PV; f. ogrzewanie
elektryczne sprzężone z istniejącymi instalacjami PV.
*Przyjęto wstępne założenie, że wydatki na zakup i montaż urządzeń umożliwiających zwiększenie poziomu autokonsumpcji energii
wyprodukowanej w prosumenckich OZE mogą stanowić do 20% udziału w kosztach kwalifikowanych projektu. Ponadto realizacja
inwestycji o których mowa w pkt. b-f będzie możliwa pod warunkiem zapewnienia mechanizmów sterowania oraz zarządzania
gwarantujących wykorzystanie energii w okresach maksymalnej produkcji energii z PV.

OCENA WNIOSKÓW
Ocena formalna
Kwalifikowalność beneficjenta (spełnienie podstawowych warunków określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii, w szczególności: a. zawarcie porozumienia cywilnoprawnego, b. wyłonienie
koordynatora klastra, c. zakresu działania oraz zasięg przestrzenny spełniający warunki określone w ustawie)

Ocena merytoryczna

Etap I: ocena

wstępnej
koncepcji
inwestycyjnej

A. Ocena w oparciu o kryteria merytoryczne o charakterze dostępowym (zerojedynkowe, z opcją zgłoszenia rekomendacji):
1. Zgodność strategii rozwoju klastra z podstawowymi wymogami określonymi przez IOK;
2. Ocena kierunkowego planu realizacji działań inwestycyjnych, w tym co najmniej w zakresie: a. spójności z założeniami
przyjętymi w strategii rozwoju klastra, b. trafności doboru metod i środków, c. wykonalności planu realizacji działań
inwestycyjnych w okresie realizacji projektu.
Warunkiem przejścia do II etapu będzie pozytywna rekomendacja zespołu ekspertów na podstawie oceny strategii rozwoju
klastra oraz kierunkowego planu realizacji działań inwestycyjnych. Ocena może być: negatywna; pozytywna
bezwarunkowa; pozytywna warunkowa ze wskazaniem szczegółowych rekomendacji dotyczących kierunków koniecznych
modyfikacji strategii i/lub planu realizacji działań inwestycyjnych.
B. Ocena w oparciu o kryteria merytoryczne punktowe:
1. Potencjał techniczny wnioskodawcy, w tym m.in: moc instalacji OZE przyłączonych do sieci elektroenergetycznych SN i
nN zarządzanych przez członków klastra;
2. Potencjał organizacyjny wnioskodawcy, w tym m.in. liczba zrealizowanych inwestycji wg typów w okresie ostatnich 5 lat;
3. Gotowość planowanych inwestycji.

OCENA WNIOSKÓW

Etap I: ocena

wstępnej
koncepcji
inwestycyjnej

Dofinansowane projekty powinny spełniać funkcję demonstratorów różnorodnych
rozwiązań (wariantów realizacyjnych), odpowiadających na różne potrzeby lub problemy
społeczności energetycznych. Ocena punktowa nie daje gwarancji wyboru tego rodzaju
rozwiązań. Wskazane jest więc wprowadzenie dodatkowego warunku przeznaczenia
minimalnej alokacji na projekty spełniające określone warunki: np. a. projekty obejmujące
zadania związane z zaopatrzeniem w energię osób ubogich energetycznie, b. projekty
ukierunkowane na rozwiązanie problemu przeciążenia lokalnych sieci energetycznych
niskiego napięcia w wyniku intensywnego rozwoju energetyki prosumenckiej na danym
obszarze.

OCENA WNIOSKÓW

Etap II: ocena

szczegółowej
koncepcji
inwestycyjnej

Ocena formalna
1. Opracowanie szczegółowego planu realizacji działań inwestycyjnych w formacie
określonym przez IOK;
2. Przedłożenie załączników umożliwiających ocenę szczegółowego planu realizacji
działań inwestycyjnych w minimalnym zakresie i formacie określonym przez IOK.
Ocena merytoryczna
Do etapu II zostaną zaproszone projekty, które uzyskały pozytywną rekomendację
zespołu ekspertów oraz najwyższą liczbę punktów.
Ocena w oparciu o kryteria merytoryczne o charakterze dostępowym
(zerojedynkowe):
1. Zgodność szczegółowego planu realizacji działań inwestycyjnych z:
a. kierunkowym planem przedłożonym na etapie I;
b. wynikiem uzgodnień dotyczących wdrożenia rekomendacji.
2. Ocena techniczno-ekonomiczna poszczególnych komponentów inwestycyjnych.
3. Ocena wykonalności poszczególnych komponentów inwestycyjnych.

REALIZACJA / BUDŻET
Podmioty

realizujące:
Zaangażowanie
środków:

MRiT / PFR

1,6 mln EUR

KIERUNKI FINANSOWANIA
1. Organizacja cyklicznych wizyt studyjnych dla przedstawicieli klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych realizujących
projektów w komponencie inwestycyjnym (rotacyjni gospodarze) oraz komponentu preinwestycyjnego (uczestnicy spotkań),
których elementem powinna być: prezentacja efektów projektów inwestycyjnych, wymiana informacji nt. najlepszych praktyk,
wymiana informacji nt. identyfikowanych problemów oraz metod ich rozwiązywania.
2. Utworzenie punktu informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców oraz podmiotów zainteresowanych rozwojem społeczności
energetycznych.
3. Spotkania informacyjne i warsztaty tematyczne dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów oraz opracowania materiałów
informacyjnych, np. podręczniki dobrych praktyk.
4. Opracowanie wzorcowych dokumentów, m.in. strategii rozwoju klastra, kluczowe schematy działania (karty procesów), wzory
dokumentów (m.in. umów, wniosków, itp.).
5. Wsparcie eksperckie procesu oceny wniosków o dofinansowanie w zakresie oceny techniczno-ekonomicznej oraz pomocy
publicznej, ukierunkowane m.in. na formułowanie użytecznych rekomendacji zwiększających jakość dofinansowanych projektów.
6. Bieżąca ewaluacja procesu wdrażania komponentu preinwestycyjnego i inwestycyjnego, ukierunkowana w szczególności na
identyfikację barier, ograniczeń oraz ryzyk związanych z rozwojem społeczności energetycznych, formułowanie rekomendacji oraz
podejmowanie działań zapobiegawczych.

KONSULTACJE

1. Materiał rozszerzony będzie udostępniony na stronie MRiT i KIKE najpóźniej do końca
października
2. Będziemy czekać na Państwa uwagi do 15 listopada

Kontakt

Marcin Jaczewski
Naczelnik Wydziału Energetyki Prosumenckiej
i Rozproszonej
Departament Gospodarki Niskoemisyjnej
e-mail: marcin.jaczewski@mrit.gov.pl

