
Załącznik do Uchwały nr 10 Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 r. 

 

 

Rekomendacja nr 1 

grupy roboczej do spraw energetyki i efektywności energetycznej w ramach Komitetu 

Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z dnia 19.05.2016. 

 

Mając na uwadze, że: 

1. warunek ex-ante 4.31 w kontekście wydatkowania środków z POIiŚ na cele wspierania 

energetyki odnawialnej został spełniony między innymi dzięki przyjęciu Krajowego Planu 

Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (Krajowego Planu)2; 

2. rodzaje projektów (technologii) mających otrzymać wsparcie, zgodnie ze Szczegółowym 

opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

(POIiŚ)3 w obszarze odnawialnych źródeł energii, wynikają z Krajowego Planu;  

3. nowelizacja ustawy o odnawianych źródłach energii (UOZE) nie ogranicza przeznaczenia 

środków z POIiŚ w zakresie poszczególnych technologii; 

4. nowe, zdefiniowane w procedowanej nowelizacji UOZE „mikroklastry” i „makroklastry”, są 

innowacjami zasługującymi na uwagę w kontekście POIiŚ, lecz nie są jeszcze na tyle 

rozwiniętymi koncepcjami w warunkach polskich (zarówno pod względem prawnym jak i 

praktycznym), by móc bez zbędnego ryzyka przeznaczyć na ich rozwój całość środków 

przewidzianych na wsparcie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 

5. istnieje znaczne ryzyko opóźnienia wydatkowania środków z POIiŚ na cele poddziałania 1.1.1 

jeśli kryteria wyboru projektów z tego poddziałania nie zostaną przyjęte w najbliższym czasie, 

- Grupa robocza do spraw energetyki i efektywności energetycznej w ramach Komitetu 

Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  rekomenduje 

Komitetowi Monitorującemu co następuje. 

1. Przyjęcie niezwłocznie kryteriów wyboru projektów poddziałania 1.1.1 dla projektów 

nieuzyskujących wsparcia operacyjnego w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii 

(Kryteria), nie będących wyłącznie klastrami. 

2. Uwzględnienie w Kryteriach podziału przyjmowanych wniosków pod względem technologii 

(tzw. koszyków), zgodnie z wypracowanymi już wcześniej w ramach prac Grupy kryteriów dla 

tego poddziałania.   

3. Uwzględnienie w Kryteriach dodatkowych punktów dla projektów dotyczących instalacji do 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych wchodzących w skład klastrów. 

 

                                                           
1
 https://www.pois.gov.pl/media/1238/POIS_2014_2020_13022015.pdf 

2
 http://www.mg.gov.pl/files/upload/12326/KPD_RM.pdf 
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 https://www.pois.gov.pl/media/18552/SzOOP_POIS_2016-04-13.pdf 


