
Konkurs na najlepsze mikroprojekty 
prowadzące do innowacji 

w zakresie EE lub wykorzystania OZE 
w sektorze komunalnym

realizowany w ramach projektu parasolowego
pn. „Polsko-norweska platforma współpracy 

dla poszanowania energii i klimatu”



Zapraszamy wszystkie polskie samorządy gminne oraz samorządowe jednostki organizacyjne 
do udziału w otwartym konkursie na mikroprojekty prowadzące do innowacji w zakresie 
efektywności energetycznej lub wykorzystania OZE, zainspirowane doświadczeniami 
norweskimi lub możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu norweskich doświadczeń.

Celem konkursu jest wsparcie ww. jednostek w przygotowaniu do realizacji najciekawszych 
innowacyjnych projektów pilotażowych poprzez przyznanie im mikrograntów na przygotowa-
nie analiz, dokumentacji, działań edukacyjnych i innych działań nieinwestycyjnych niezbęd-
nych do ich wdrożenia (tzw. mikroprojekt) oraz poprzez zapewnienie współpracy z partnerem 
norweskim, który wesprze beneficjenta swoją wiedzą i doświadczeniem.

Kto może startować w konkursie?
jednostki samorządu lokalnego
gminne zakłady budżetowe
gminne jednostki organizacyjne

Jakie projekty można zgłosić do konkursu?
Do konkursu zgłaszane są mikroprojekty, które umożliwią wdrożenie w przyszłości większych, inno-
wacyjnych projektów pilotażowych związanych z poprawą efektywności energetycznej                         
i zwiększeniem wykorzystania OZE w sektorze komunalnym. Mikroprojekty powinny spełniać 
następujące warunki:

obejmować działania nieinwestycyjne, niezbędne do udanego wdrożenia projektu pilotażowego 
(np. przeprowadzenie badań i analiz, sporządzenie dokumentacji projektowej, organizacja        
kampanii edukacyjnych, organizacja szkoleń...);
być zainspirowane doświadczeniami norweskimi lub możliwe do zrealizowania przy wykorzysta-
niu norweskich doświadczeń;
prowadzić do realizacji projektu pilotażowego, który będzie charakteryzował się innowacyjno-
ścią, replikowalnością oraz znacznymi efektami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi;
prowadzić do realizacji projektu pilotażowego, który przyczyni się do osiągnięcia co najmniej        
jednego z następujących celów:

poprawa efektywności energetycznej budynków;
poprawa wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie efektywności energetycznej;
wzrost udziału energii pochodzącej z OZE w bilansie energetycznym budynków;
zmniejszenie produkcji odpadów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu.

Wnioski zgłaszane do konkursu powinny obejmować zarówno opis ogólnego pomysłu na innowację, 
jak i szczegółowy opis mikroprojektu, który przyczyni się do realizacji tego pomysłu.
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Co można wygrać?
grant na realizację zaproponowanego mikroprojektu w maksymalnej wysokości 50 000 PLN;
nawiązanie współpracy bilateralnej z partnerem norweskim, który pomoże w realizacji mikropro-
jektu oraz przygotowaniu do wdrożenia ogólnego pomysłu na innowację w zakresie EE lub         
wykorzystania OZE;
udział w wizycie studyjnej w Norwegii.

Jakie są kryteria oceny wniosków?
Ocenie podlegał będzie zarówno ogólny pomysł na innowację w zakresie EE i wykorzystania OZE, 
jak i mikroprojekt mający prowadzić do realizacji tego pomysłu.

Dodatkowe punkty będą przyznawane samorządom lokalnym posiadającym Plan gospodarki 
niskoemisyjnej lub Plan działań na rzecz zrównoważonej energii.

Jaka jest procedura oceny wniosków?
Ocena wniosków składa się z jednoetapowej oceny formalnej i dwuetapowej oceny merytorycz-
nej. Wyłącznie wnioski, które spełnią wszystkie kryteria formalne, będą podlegały ocenie mery-
torycznej.
W pierwszym etapie oceny merytorycznej wnioski ocenia Komisja Konkursowa złożona z przed-
stawicieli realizatorów projektu parasolowego oraz zewnętrznych ekspertów z zakresu efektyw-
ności energetycznej i wykorzystania OZE. 20 najwyżej ocenionych wniosków przejdzie do 
drugiego etapu oceny, a wnioskodawcy zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich pomy-
słów podczas spotkania oceniającego w Poznaniu w dniu 13 czerwca 2016 r.
W drugim etapie oceny merytorycznej wnioski oceniają sami uczestnicy konkursu (bez możli-
wości oceny własnego wniosku).
10 najwyżej ocenionych mikroprojektów uzyska dofinansowanie w postaci mikrograntu.

Kryteria oceny ogólnego           
pomysłu na innowację

Innowacyjność w skali lokalnej, regio-
nalnej i krajowej

Potencjał replikacji

Wykonalność w danych warunkach lo- 
kalnych (ekonomicznych, społecznych              
i politycznych)

Potencjalny efekt ekonomiczny, ekolo-
giczny i społeczny

Mierzalność i trwałość rezultatów

Kryteria oceny mikroprojektu
Rezultat w postaci konkretnego, mate-
rialnego produktu

Przydatność produktu dla realizacji 
ogólnego pomysłu na innowację 

Przydatność mikroprojektu dla innych 
JST pragnących zrealizować podobne 
działania

Wykonalność mikroprojektu w danych 
warunkach lokalnych

Spójność i kompletność koncepcji 
mikroprojektu



Harmonogram konkursu

Procedura składania wniosków
Wnioski, sporządzone na oficjalnym formularzu dostępnym na stronie www.razemdlaklimatu.eu, 
należy przesłać do Sekretariatu Biura ZMP w wersji pisemnej oraz w wersji elektronicznej.
Wnioski można składać osobiście w Sekretariacie Biura ZMP w godzinach od 8:00 – 16:00 lub za 
pośrednictwem operatora pocztowego/firmy kurierskiej (decyduje data nadania przesyłki). 

Związek Miast Polskich, ul. Robocza 42, 61-517 Poznań 
z dopiskiem „Konkurs na mikroprojekty”

Wniosek w wersji elektronicznej (w formie zeskanowanej i edytowalnej) należy przesłać na adres: 
konkurs@zmp.poznan.pl

Punktacja projektów na etapie oceny merytorycznej
A. Średnia arytmetyczna z ocen przyznanych przez ekspertów (60% wagi)

B. Średnia arytmetyczna z ocen przyznanych przez uczestników konkursu (40% wagi)

Łączna punktacja dla mikroprojektu zakwalifikowanego do drugiego etapu oceny merytorycznej:

[(60% x A) + (40% x B)]/100%

Ogłoszenie konkursu 

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków 

Ogłoszenie wyników 1. etapu oceny merytorycznej 

Spotkanie oceniające w ramach 2. etapu oceny 
merytorycznej i ogłoszenie wyników konkursu 

22.04.2016 r.

13.05.2016 r.

23.05.2016 r.

06.06.2016 r.

13.06.2016 r.



Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej:
www.razemdlaklimatu.eu

lub kontaktując się z konsorcjum projektu:

Związek Miast Polskich (koordynator)
ul. Robocza 42
61-517 Poznań
tel. +48 61 633 50 50
e-mail: biuro@zmp.poznan.pl
www.zmp.poznan.pl

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
ul. Sławkowska 17/30
31-016 Kraków
tel. 12 429 17 95
e-mail: biuro@pnec.org.pl
www.pnec.org.pl 

Projekt „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” jest finansowany                   
w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014.


