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EFRR- Kryteria wyboru 
projektów –merytoryczne 
jakościowe  
 
Oś Priorytetowa III. 
Czysta Energia  
 
Dla przykładu : 
Działanie 3.2 
Modernizacja 
energetyczna 
budynków (podobnie w 
innych działaniach) 
 
Nazwa kryterium- 
Efektywność kosztowa 

 

Wskaźnik efektywności kosztowej w zł /MWh 
obliczany za pomocą wzoru: 

𝐸𝑘 =
𝐾𝑐

∆𝑍
 

 
Kc – koszt całkowity projektu (koszty 
kwalifikowane projektu + koszty 
niekwalifikowane) w zł, 

∆Z – średnioroczna oszczędność energii 
finalnej: cieplnej (∆Zt) i elektrycznej (∆Ze) 
uzyskana w wyniku realizacji projektu 
Max ilość punktów – 25 

 
Środki finansowe RPO WP motywują do 
planowania inwestycji i modernizacji obiektów 
których   realizacja wcześniej była niemożliwa.  
Największa efektywność inwestycji to iloraz 
najniższych kosztów wydanych na osiągniecie 
celu  przy których uzyskuje się największy 
efekt w postaci ilości zmniejszonego 
zapotrzebowania na energię. 
 
Stosowanie do obliczania efektywności 
projektu kosztów całkowitych  skutkuje 
karaniem aktywnych podmiotów, bo wraz z 
np. termomodernizacją budynku, która jest 
przedmiotem wniosku o dofinansowanie, chcą 
wykonać niezbędny szerszy zakres inwestycji. 
Termomodernizacja to  możliwość 
dofinansowania docieplenia ścian, wymiany 
okien, modernizacji CO, wentylacji 
,klimatyzacji, zastosowania OZE, wymiana 

Wskaźnik efektywności kosztowej w zł 
/MWh obliczany za pomocą wzoru: 

𝐸𝑘 =
𝐾𝑐

∆𝑍
 

 
Kc – koszty kwalifikowane projektu  
w zł,  

∆Z– średnioroczna oszczędność 
energii finalnej: cieplnej (∆Zt) 
i elektrycznej (∆Ze) uzyskana 
w wyniku realizacji projektu 
 
Max ilość punktów – 25 

 

Uwaga nieuwzględniona  

 
Kryterium jakościowe pn. Efektywność kosztowa w 
ramach III osi priorytetowej Czysta energia 
zmodyfikowane zostało w trakcie V posiedzenia KM 
RPO WP 2014-2020 (11 kwietnia 2016r.). Zgodnie z 
brzmieniem w/w kryterium ocenie podlega cały 
niezbędny do realizacji zakres rzeczowy 
przedsięwzięcia. 
 
1. Przyczyną uwzględniania kosztów całkowitych 

projektu w obliczaniu efektywności kosztowej jest 
bardzo częsta sytuacja, gdy podczas oceny 
formalnej eliminowane są niektóre wydatki 
błędnie uznane przez wnioskodawcę za 
kwalifikowane do wsparcia. Rzutuje to między 
innymi na efektywność kosztową projektów, co 
jest elementem oceny jakościowej. Zmiany takie 
mogą rodzić wątpliwości co do wpływu oceny 
formalnej na merytoryczną wartość projektu. 

2. Elementy, które nie są niezbędne dla realizacji 
projektu i nie mają z nim związku, nie muszą być 
uwzględniane we wniosku o dofinasowanie. 



 
źródeł światła. To są koszty kwalifikowane, bo 
te działania dają efekty w postaci obniżania 
zużycia energii. Ale modernizując budynek 
w/w zakresie trudno nie wymienić instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, wyremontować 
łazienek czy zainstalować windę. Są to koszty 
niekwalifikujące się do dofinansowania co jest 
oczywiste, ale dlaczego poprzez dodanie ich 
do obliczania wskaźnika efektywności 
zniechęcać wnioskodawców do większych 
inwestycji i  kompleksowej modernizacji? 
UE oczekuję premiowania podmiotów które 
osiągają największą efektywność  
zaangażowanych środków unijnych w 
realizacji zapisanych celów. Zadania wpisane 
do projektu jako koszty niekwalifikowane 
wykonywane są ze środków własnych 
wnioskodawcy a logika wymusza ich  
realizację wspólnie z robotami 
kwalifikowanymi. 

 


