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PROGRAM PRIORYTETOWY 

 
 

Tytuł programu: SOKÓŁ – wdro żenie innowacyjnych technologii środowiskowych 

________________________________________________________________ 

ZAKRES OGÓLNY  

1. Cel programu  

Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu 
oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji 
technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji1 
(KIS):  
 
• Zrównoważona energetyka: 

� Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne 
i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii  

 
• Surowce naturalne i gospodarka odpadami: 

� Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, 
w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe 
i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) 

� Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania 
i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie 

Poprzez wdrożenie rozumie się uruchomienie produkcji nowego lub zmodernizowanego 
wyrobu, wdrożenie nowej technologii bądź rozpoczęcie świadczenia nowych usług. 

2. Wskaźnik osiągnięcia celu  

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn. 
Liczba wdrożonych innowacyjnych technologii środowiskowych 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi: 70, w tym: 

1) dla zwrotnych form dofinansowania – 70.  

3. Budżet  

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 000 000 tys. zł, w tym: 

1) dla zwrotnych form dofinansowania – do 1 000 000 tys. zł.  

 

                                                 
1 8 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła dokument wykonawczy dla jednej ze strategii zintegrowanych – 
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (Dynamiczna Polska) SIiEG - Program Rozwoju 
Przedsiębiorstw, którego integralną część stanowi Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) 
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ZAKRES SZCZEGÓŁOWY  

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2022 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio 
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
internetowej NFOŚiGW. 

51  Inwestycja kapitałowa ze środków NFOŚiGW 

1. W ramach niniejszego programu Beneficjenci wskazani w ust. 7.4, działający 
w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej mogą ubiegać 
się o wniesienie środków NFOŚiGW, na działania zgodne z ust. 7.5 niniejszego 
programu, w zamian za emitowane przez siebie udziały lub akcje. 

2. Sposób wniesienia środków NFOŚiGW w formie objęcia udziałów lub akcji regulują 
„Wytyczne finansowania przedsięwzięć w formie objęcia lub nabycia udziałów lub 
akcji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, 
a w zakresie tam nieuregulowanym stosuje się odpowiednio pozostałe ustępy 
niniejszego programu. 

6. Koszty kwalifikowane  

1) Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2016 r. do 30.06.2023 r., w którym to 
poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.  

2) Koszty kwalifikowane - zgodnie z Wytycznymi2 NFOŚiGW w zakresie kosztów 
kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że: 
a) w ramach kategorii 3.1 „Przygotowanie przedsięwzięcia” kwalifikuje  

się  tylko „Projekt budowlany i wykonawczy”; 
b) wyłącza się koszty kategorii 3.2 „Zarządzanie przedsięwzięciem” z zastrzeżeniem, że 

kwalifikuje się koszty „Nadzoru inwestorskiego i autorskiego”; 
c) wyłącza się koszty kategorii 3.3 „Koszty informacji i promocji”;  
d) wyłącza się koszty kategorii 3.4.1 „Koszt nabycia nieruchomości niezabudowanej,  

nieruchomości zabudowanej, zakup gruntu”; 
e) koszty w ramach kategorii 3.4.3 „Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości 

niematerialne i prawne”, przeznaczone na zakup wartości niematerialnych i prawnych, 
nie mogą przekraczać 20% sumy pozostałych kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia; 

f) wyłącza się koszty kategorii 3.4.4 „Pozostałe koszty”.  

                                                 
2 http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/kryteria-wyboru-przedsiewziec/ 
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7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  

Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z „Zasadami udzielania dofinansowania ze 
środków NFOŚiGW” . 

7.1 Formy dofinansowania 

1) pożyczka. 

7.2  Intensywność dofinansowania  

dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych. 

7.3  Warunki dofinansowania 

1) kwota pożyczki: od 0,50 mln zł do 90 mln zł,  

2) oprocentowanie pożyczki:  

a) na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): 
oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie  
z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp 
referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6)  
lub 

b) na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną): oprocentowanie 
WIBOR 3M, ale nie mniej niż 2% w skali roku. 

3) częściowe umorzenie pożyczki:  pożyczka preferencyjna podlega częściowemu 
umorzeniu  na warunkach wskazanych w umowie pożyczki, ustalonych na podstawie 
uchwały Zarządu NFOŚiGW o udzieleniu dofinansowania w formie pożyczki 
uwzględniając, że: 

a) warunki umorzenia części kwoty pożyczki określają „Zasady udzielania 
dofinansowania ze środków NFOŚiGW”; 

b) beneficjent wystąpi z wnioskiem o umorzenie na obowiązującym w NFOŚiGW 
formularzu i w wymaganej formie; 

c) kwota umorzenia nie może być wyższa niż: 20 % wypłaconej kwoty pożyczki, 
lecz nie więcej niż 5 mln zł;  

d) w przypadku uwzględnienia wniosku beneficjenta, częściowe umorzenie zostanie 
dokonane poprzez odpowiednie umorzenie ostatnich rat kapitałowych; 

e) beneficjent wystąpi z wnioskiem o umorzenie po: 
a. zaakceptowaniu przez NFOŚiGW osiągnięcia efektu rzeczowego, 
b. zaakceptowaniu przez NFOŚiGW osiągnięcia efektu ekologicznego 

przedsięwzięcia, nie mniejszego niż określono w dacie zawarcia umowy 
pożyczki, 

c. potwierdzeniu utrzymania trwałości przedsięwzięcia w okresie 5 lat. 
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4) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. 
Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale,  
w którym wypłacono pierwszą transzę środków, 

5) okres  finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż  
15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty 
planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej, 

6) okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja  
w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty 
spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia 
realizacji przedsięwzięcia, 

7) pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile jest wymagana, 

8) w przypadku, gdy dofinansowanie (pożyczka, częściowe umorzenie pożyczki)  stanowi 
pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy 
publicznej. 

 

7.4 Beneficjenci  

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą  
w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie/zakładzie 
polegające na: 
- uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu/technologii, 
-  wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii, 
które służą poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszają 
negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniają odporność gospodarki na presje 
środowiskowe. Przedsięwzięcia muszą wpisywać się w co najmniej jeden z poniższych 
obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji:  

− 7.Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, 
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,  

− 11.Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz 
wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku),   

− 12.Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej 
zużycie. 

Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie 
krajowym. Przez innowacyjność  rozumie się zarówno innowacyjność produktową, rozumianą 
jako wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie 
swoich cech lub zastosowań, jak i procesową, rozumianą jako wdrożenie nowej lub znacząco 
udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. 
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8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

KRYTERIA DOST ĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. 
Wniosek jest złożony w terminie określonym w programie 
priorytetowym   

2. 
Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej 
formie   

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono 
wszystkie wymagane pola formularza wniosku  

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym  
w programie priorytetowym 

  

5. 
W roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego 
złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy  
z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy 

  

6. 
Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań publicznoprawnych  
na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 

  

7. 
Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych  
na rzecz NFOŚiGW 

 
 

8. 
Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem 
priorytetowym 

 
 

9. 
Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem 
złożenia wniosku 

  

10. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są 
zgodne z  programem priorytetowym 

  

11. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania, zawartymi  
w programie priorytetowym 

  

 
 
KRYTERIA JAKO ŚCIOWE PUNKTOWE  

Lp. NAZWA KRYTERIUM PUNKTY  WAGA 

WYNIK 
OCENY 
(uzyskana 

liczba  
pkt x 

waga) 

I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

 

1. 

 

 

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację 7, 11 lub 12 

 

0 pkt 

1 pkt 
10 

max 10 
pkt 
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Zasady oceny: 

0  pkt. - Projekt nie jest zgodny z KIS 

1 pkt - Projekt jest zgodny z KIS  

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 punktów) powoduje odrzucenie wniosku 

2. Innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu 

0 pkt 

1 pkt 

2 pkt 

3 pkt 

5 
max 15 

pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt.  - Rozwiązanie nie jest innowacyjne 

1 pkt  - Rozwiązanie jest innowacyjne w skali regionalnej 

2 pkt. -  Rozwiązanie jest innowacyjne w skali kraju 

3 pkt.  - Rozwiązanie jest innowacyjne w skali międzynarodowej 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie poniżej 10 punktów) powoduje odrzucenie wniosku 

3. 
Ocena planowanego efektu ekologicznego  
– wpływ na realizację wskaźników programu priorytetowego  

0 pkt 

2 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

5 
max 25 

pkt 

Zasady oceny*: 

0 pkt. - założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie wskazują na 
możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego  

Założenia i dane będące podstawą wyliczenia efektu ekologicznego są wiarygodne i wskazują na możliwość osiągnięcia 
wskazanego efektu ekologicznego oraz: 

2 pkt.  
- Wnioskodawca  uzasadnił korzyści wynikające z zastosowania wyników projektu w praktyce gospodarczej wraz 

z analizą potencjału rynkowego rozwiązania będącego wynikiem projektu (wielkość rynku, szacunkowe efekty 
ekonomiczne, np. szacunkowy przychód ze sprzedaży nowego/ulepszonego produktu/technologii lub szacunkowe 
oszczędności wynikające z zastosowania rozwiązania będącego wynikiem projektu)  

3 pkt.   
- Wnioskodawca  uzasadnił korzyści wynikające z zastosowania wyników projektu w praktyce gospodarczej wraz 

z analizą potencjału rynkowego rozwiązania będącego wynikiem projektu (wielkość rynku, szacunkowe efekty 
ekonomiczne, np. szacunkowy przychód ze sprzedaży nowego/ulepszonego produktu/technologii lub szacunkowe 
oszczędności wynikające z zastosowania rozwiązania będącego wynikiem projektu)  

- Wnioskodawca zamieścił wiarygodny opis potencjału wyników projektu w kontekście aktualnego stanu techniki 
- przewaga proponowanego rozwiązania nad obecnie stosowanymi 

5 pkt.   
- Wnioskodawca  uzasadnił korzyści wynikające z zastosowania wyników projektu w praktyce gospodarczej wraz 

z analizą potencjału rynkowego rozwiązania będącego wynikiem projektu (wielkość rynku, szacunkowe efekty 
ekonomiczne, np. szacunkowy przychód ze sprzedaży nowego/ulepszonego produktu/technologii lub szacunkowe 
oszczędności wynikające z zastosowania rozwiązania będącego wynikiem projektu)  

- Wnioskodawca zamieścił wiarygodny opis potencjału wyników projektu w kontekście aktualnego stanu techniki 
- przewaga proponowanego rozwiązania nad obecnie stosowanymi  

- Wnioskodawca uzasadnił zapotrzebowanie na wyniki projektu (wskazanie grupy docelowej odbiorców 
(podmiotu/grupy podmiotów) w kontekście potrzeb prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub innej) 
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* O ile będzie to możliwe efekt ekologiczny będzie porównywany z  możliwymi do osiągnięcia efektami ekologicznymi 
dostępnych na rynku technologii 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

Suma punktów w obszarze I 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych  
do uzyskania punktów) 

max 50 
pkt 

II. WYKONALNO ŚĆ PRZEDSIĘWZI ĘCIA 

1. 
Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii (w tym 
wskazanie obecnego stanu techniki) 

0 pkt 

4 pkt 
1 

max 4 
pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt. - analiza alternatywnych rozwiązań nie potwierdza uzasadnienia wyboru technologii (nie zawiera niezbędnych danych 
uzasadniających wybór) 

4 pkt. - analiza alternatywnych rozwiązań (lub uzasadnienie braku alternatywnych rozwiązań) potwierdza uzasadnienia 
wyboru technologii (zawiera niezbędne dane uzasadniające wybór) 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku  

2. 

Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania  
(w tym: możliwość utrzymania trwałości rzeczowej  
i ekologicznej, realistyczny harmonogram wdrażania z uwzględnieniem 
posiadanych  pozwoleń i harmonogramu pozyskiwania pozostałych) 

0 pkt 

2 pkt 

4 pkt 

2 
max 8 

pkt 

 

Zasady oceny: 

0 pkt.   
- brak możliwości utrzymania trwałości przedsięwzięcia w okresie 5 lat (rzeczowej i ekologicznej)  
- brak realistycznego harmonogramu wdrażania projektu 
- brak wiarygodnych informacji z zakresu prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, 

posiadanej i wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień 
i pozwoleń administracyjnych 

 
2 pkt.  

- realna możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia w okresie 5 lat  (rzeczowej i ekologicznej)  
- wiarygodna informacja z zakresu prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanej  

i wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej 
- realistyczny harmonogram pozyskiwania pozostałych (brakujących) pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych 

niezbędnych dokumentów zezwalających na realizację inwestycji (jeśli dotyczy) 
- realistyczny harmonogram wdrażania projektu (weryfikowany powyższymi punktami) 

 
4 pkt. 

- realna możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia w okresie 5 lat  (rzeczowej i ekologicznej) 
- wniosek posiada komplet dokumentów z zakresu prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele 

inwestycji, wymaganą dokumentację techniczną i projektową, komplet decyzji administracyjnych zezwalających 
na realizację przedsięwzięcia (jeśli dotyczy) 

- harmonogram wdrażania projektu oraz powyższe elementy wskazują na pełną gotowość przedsięwzięcia  
do realizacji  

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  
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3. 
Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia przyjętego rozwiązania 
(czy możliwe jest sprawne wdrożenie projektu i jego trwałość instytucjonalna - 
ocena dotyczy również podmiotu upoważnionego do ponoszenia kosztów) 

0 pkt 

2 pkt 

4 pkt 

2 
max 8 

pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt. 

- Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektu z dziedziny objętej wnioskiem lub o podobnym 
charakterze 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 

2 pkt.  

- Wnioskodawca spełnia 2 z 3 poniższych warunków: 
- Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu z dziedziny objętej wnioskiem lub 

o podobnym charakterze lub uprawdopodobnił możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia zewnętrznego 
- wskazano przejrzystą strukturę realizacji projektu  
- Wnioskodawca dysponuje niezbędnym potencjałem organizacyjnym potrzebnym do realizacji projektu lub 

uprawdopodobnił możliwości jego pozyskania na zewnątrz 

4 pkt.  

- Wnioskodawca spełnia wszystkie poniższe warunki: 
- Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji minimum trzech projektów z dziedziny objętej wnioskiem lub 

o podobnym charakterze lub uprawdopodobnił możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia zewnętrznego 
- wskazano przejrzystą strukturę realizacji projektu 
- Wnioskodawca dysponuje niezbędnym potencjałem organizacyjnym potrzebnym do realizacji projektu  lub 

uprawdopodobnił możliwości jego pozyskania na zewnątrz 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku 

Suma punktów w obszarze II 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania 
punktów) 

max 20 
pkt 

III. EFEKTYWNO ŚĆ KOSZTOWA 

1. 
Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia  
dla osiągnięcia efektu ekologicznego  

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

3 
max 15 

pkt 

Zasady oceny: 

0 pkt. - Wnioskodawca nie uzasadnił konieczności poniesienia wydatków na realizację projektu w celu osiągnięcia efektu 
ekologicznego lub zakres przedsięwzięcia nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu (rzeczowego i 
ekologicznego) 

3 pkt. - do 20 % planowanych wydatków dotyczących projektu oraz zakres rzeczowy przedsięwzięcia budzi wątpliwości co 
do ich niezbędności i bezpośredniego związania z realizacją projektu, przy czym zakres przedsięwzięcia wskazuje na 
możliwość osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu (rzeczowego i ekologicznego) 

5 pkt.  

- 100 % planowanych wydatków wynikających z zakresu rzeczowego przedsięwzięcia jest niezbędne i bezpośrednio 
związane z realizacją projektu  

- nakłady na realizację projektu w sposób bezpośredni przyczynią się do osiągnięcia efektu ekologicznego 
- zakres przedsięwzięcia gwarantuje osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (rzeczowego i ekologicznego) 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  
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2. 
Ocena wysokości  kosztów pod warunkiem zaakceptowania  ich 
kwalifikowalności w poszczególnych kategoriach 

0 pkt 

3 pkt 

5 pkt 

3 
max 15 

pkt 

Zasady oceny**: 

0 pkt. - wysokość kosztów nieadekwatna do zakresu przedsięwzięcia lub nie wpisuje się w katalog kosztów 
kwalifikowanych lub metoda kalkulacji kosztów nie jest wiarygodna 

3 pkt. - do 20 %  kosztów jest nieadekwatna do zakresu przedsięwzięcia lub nie wpisuje się w katalog kosztów 
kwalifikowanych lub koszty nie zostały oszacowane w pełnym zakresie. Przedstawiona metoda kalkulacji kosztów 
jest wiarygodna 

5  pkt.  -  wysokość kosztów adekwatna do zakresu przedsięwzięcia i wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych. 
Koszty zostały racjonalnie oszacowane. Przedstawiona metoda kalkulacji kosztów jest wiarygodna. 

** O ile będzie to możliwe wysokość kosztów będzie porównywana z kosztami wdrożenia dostępnych na rynku technologii 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku  

Suma punktów w obszarze III 
(dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wymagane jest uzyskanie 60% punktów) 

max 30 
pkt 

Suma punktów z oceny w obszarach I-III 
(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 60 punktów) 

max 100 
pkt 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

I. OCENA FINANSOWA 

1. Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy    

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych  
we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie.  

Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji finansowej.  

Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna. 

2. 
Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy  
– w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej 

  

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych  
we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie.  

Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wynika, iż nie 
znajduje się on w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i trwałość finansową oraz zbilansowanie 
źródeł finansowania projektu.  

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1.  
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9.  Postanowienia dodatkowe 

Obowiązkowym załącznikiem do wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki lub 
inwestycji kapitałowej  jest studium wykonalności wraz z aktywnym modelem finansowym 
opracowane wg instrukcji umieszczonej w generatorze wniosków o dofinansowanie. 
W przypadku wniosku dotyczącego inwestycji kapitałowej studium wykonalności powinno 
obejmować wszystkie jej aspekty. 

II. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ 

1. 
Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami  
o pomocy publicznej 

 
 

Zasady oceny: 

Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami 
określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej.  

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 


