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Nr Nr 
dział
ania/ 
podd
ziała
nia 

Nr i nazwa 
kryterium 

Zapis w wersji 
obowiązującej 

Zapis w nowej wersji  Rodzaj zmiany/Uzasadnienie 

1 Oś I Kryterium 
merytorycz
ne I 
stopnia nr 
7 Projekt 
realizowan
y w 
formule 
klastra 
energii lub 
spółdzielni 
energetycz
nej, s. 26-
27 

Brak kryterium w 
dotychczasowej wersji 
dokumentu 

Opis kryterium: 

Wnioskodawca przedstawił:  

 porozumienie cywilnoprawne w 

rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.), 

z którego wynika, że jest członkiem 

klastra lub  

 odpis z rejestru przedsiębiorców w 

przypadku spółdzielni 

energetycznej.  

Istnieje możliwość poprawy 

/uzupełnienia projektu w zakresie 

niniejszego kryterium na etapie 

oceny spełnienia kryteriów wyboru 

(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 

wdrożeniowej). 

Zasady oceny kryterium: 

2 pkt – wnioskodawca przedstawił 

porozumienie cywilnoprawne, z 

Dodano preferencję dla projektów realizowanych w 

ramach porozumień klastrowych lub spółdzielni 

energetycznych w kryteriach dot. projektów w zakresie 

produkcji energii elektrycznej z OZE. Przedmiotowe 

kryteria nie zawierają obligatoryjnego wymogu 

realizacji projektów w ramach klastrów energii lub 

spółdzielni energetycznych, lecz tworzą preferencje dla 

tego typu inicjatyw, w formie dodatkowych punktów 

na etapie oceny merytorycznej I stopnia. Mając na 

uwadze niezbyt zadowalające doświadczenia w 

realizacji pilotażowego konkursu na klastry energii oraz 

dotychczasowy brak konkursów dla źródeł wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE, najbliższy konkurs w tym 

obszarze będzie miał charakter otwarty z preferencją w 

postaci 2 pkt dla wnioskodawców w formule klastrów 

energii lub spółdzielni energetycznych. Nie zmienia to 

jednak faktu, że Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju wskazuje, że preferowaną formą rozwoju 

energetyki odnawialnej są inicjatywy dążące do 

zagospodarowania lokalnych zasobów energii i 

zwiększania dyspozycyjności dostaw na poziomie 

lokalnym. Nie można zatem uznać, że kwestia rozwoju 

projektów OZE w klastrach lub w spółdzielniach 
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którego wynika, że jest członkiem 

klastra energii lub odpis z rejestru 

przedsiębiorców w przypadku 

spółdzielni energetycznych. 

Waga: 1 

Max. liczba pkt:  2 

energetycznych  lub poza nimi jest nieistotna z punktu 

widzenia wizji rozwoju tego sektora. Z tego względu 

preferencja dla takich projektów wydaje się w pełni 

racjonalna. Jednocześnie należy wskazać, że w ramach 

dyskusji wewnętrznych uznano, że wprowadzenie 

preferencji dla projektów klastrowych lub spółdzielni 

energetycznych  w ramach konkursu będzie lepszym 

rozwiązaniem niż stworzenie wydzielonej koperty dla 

tego rodzaju projektów, w której projekty byłyby 

oceniane odrębnym zestawem kryteriów. Ponadto 

stwierdzono, że aspekt realizacji projektów w ramach 

klastrów lub spółdzielni energetycznych nie może być 

kwestią kluczową w konkursach, gdzie przedmiotowa 

formuła nie jest obligatoryjna. W związku z 

powyższym, po konsultacji z komórkami 

merytorycznymi ME zaproponowano prostą formą 

kryterium w postaci udokumentowania realizacji 

projektu przez członka klastra energii lub spółdzielni  

energetycznej. Umiarkowana preferencja dla 

projektów klastrowych nie powinna w opinii ME 

skłaniać przedsiębiorców do „sztucznego” 

zawiązywania klastrów na potrzeby konkursów. 

Propozycja IP-ME została skonsultowana z grupą 

roboczą ds. ds. energetyki i efektywności 

energetycznej przy KM POIŚ 2014-2020 oraz jest 

zgodna z decyzją grupy podjętą na posiedzeniu w 

dniu 26.04.2018 r.. 
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2. Oś I Kryteria 
merytorycz
ne I 
stopnia 

 

Maksymal
na liczba 
punktów 

37 

39 Zmiana porządkowa wynikająca z dodania kryterium nr 

7. 

 


