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§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez Mazowiecki Klaster ICT naboru 
wniosków do klasyfikacji na finansowanie inwestycji energetycznych na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Określenia lub skróty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1) Instytucja organizująca konkurs (IOK) – Mazowiecki Klaster ICT, Krajowy Klaster 
Kluczowy, ul. Piękna 31/37, 00-677 Warszawa; 

2) Komisja Oceniająca (KO) – zespół powołany przez IOK do weryfikacji i oceny 
wniosków zgłoszeniowych według kryteriów formalnych  

3) OZE – odnawialne źródła energii, w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 610 z późn. zm.); 

4) Panel Ekspertów (PE) – zespół powołany przez IOK do oceny wniosków 
zgłoszeniowych według kryteriów merytorycznych.  

5) Podmiot zgłaszający, Wnioskodawca  –  podmiot gospodarczy lub Jednostka 
Samorządu Terytorialnego, a w szczególności: przedsiębiorstwo ciepłownicze, 
przedsiębiorstwo zużywające energię cieplną i elektryczną, przedsiębiorstwo 
produkujące energię elektryczną lub biogaz, podmiot reprezentujący lokalny klaster 
energii, Spółdzielnia lub Kooperatywa Energetyczna, lider konsorcjum 
energetycznego, stowarzyszenie energetyczne; 

6) Regulamin – niniejszy Regulamin naboru wniosków na finansowanie w ramach 
Programu Mazowieckiego Klastra ICT, Krajowego Klastra Kluczowego. 

7) Inwestycja Energetyczna - przedsięwzięcie planowane, polegające na budowie lub 

przebudowie (modernizacji) instalacji energetycznej,  

 

§ 2 

1. Organizatorem naboru jest Mazowiecki Klaster ICT, Krajowy Klaster Kluczowy.  

2. Celem naboru jest wyłonienie Inwestycji Energetycznych spełniających formalne i 
merytoryczne kryteria, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
realizujących w szczególności cele:  

a) obniżenie emisji szkodliwych substancji,  

b) wzrost sprawności wytwarzania lub dostawy energii,  

c) obniżenie kosztów wytwarzania lub dostawy energii do odbiorców,  

d) wytwarzanie energii na użytek lokalnej społeczności,  

e) wzrost lokalnej autonomii energetycznej,  

f) wzrost lokalnego bezpieczeństwa dostaw energii. 

3. Finansowanie zakwalifikowanych Inwestycji Energetycznych będzie prowadzone przez 
podmiot celowy wyznaczony przez Mazowiecki Klaster ICT. 

4. Nabór jest dedykowany Inwestycjom Energetycznym zlokalizowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przy czym preferowane lokalizacje to miejscowości lub gminy o 
skali do 50.000 mieszkańców z planowaną lub istniejącą strefą przemysłową. 
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5. Złożenie wniosku zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
publikowanie informacji dotyczących podmiotu zgłaszającego, w zakresie koniecznym do 
ogłoszenia wyników naboru w gronie Wnioskodawców i IOK oraz na przekazanie całości 
złożonej dokumentacji do funduszu lub podmiotu celowego aby przygotować kontrakt na 
finansowanie. 

6. Wnioskodawca może objąć informacje zawarte we wniosku zgłoszeniowym tajemnicą 
przedsiębiorstwa, o ile informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wnioskodawca podejmie 
określone prawem działania zmierzające do ich ochrony, w szczególności oznaczy te 
informacje w sposób nie budzący wątpliwości.  

7. Nabór ma charakter ciągły i składa się z następujących etapów: 

a) przyjmowanie wniosków zgłoszeniowych; 

b) badanie formalne wniosków  przez KO; 

c) badanie merytoryczne wniosków przez PE; 

d) klasyfikacja wniosków 

e) zawieranie kontraktów pomiędzy Wnioskodawcami a podmiotem celowym lub 
funduszem finansującym, na finansowanie inwestycji, które uzyskały pozytywną 
kwalifikację 

8. Kwota finansowania pojedynczej, zakwalifikowanej  Inwestycji Energetycznej wyniesie od 
5 do 30 mln PLN netto. 

9. Kwota przeznaczona na finansowanie zakwalifikowanych Inwestycji Energetycznych w 
ramach naboru wyniesie łącznie 200 mln PLN. 

10. Zakłada się 3-etapowe podejście do wnioskowanych inwestycji: 

a) Nabór wniosków i ich kwalifikacja (wg niniejszego Regulaminu) 

b) Przygotowanie studium wykonalności (wg zakontraktowanych ustaleń 
indywidualnych) 

c) Realizacja  wybranych Inwestycji Energetycznych z finansowaniem (wg 
zakontraktowanych ustaleń indywidualnych) 

 

§ 3 

Ogłoszenie o naborze oraz przyjmowanie wniosków zgłoszeniowych 

1. Ogłoszenie o naborze publikowane jest na stronie internetowej https://www.klasterict.pl.  

2. Przyjmowanie wniosków w ramach naboru odbywa się w terminie od dnia 14.03.2022 r. 
do dnia 15.06.2022 r. 

3. Wniosek zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, korzystając ze wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek, 
w którym przedstawi więcej niż jedną Inwestycje Energetyczną. Badanie merytoryczne 
każdej Inwestycji Energetycznej następować będzie niezależnie. 

4. Wnioskodawca przesyła wniosek zgłoszeniowy w postaci pakietu plików w formacie PDF 
podpisanych podpisem kwalifikowanym zgodnie ze sposobem reprezentacji na adres 
email: biuronaboru@klasterict.pl. 

5. Alternatywnie, Wniosek może być złożony lub przesłany w wersji papierowej na adres 
Mazowiecki Klaster ICT: ul. Piękna 31/37, 00-677 Warszawa, z dopiskiem „WNIOSEK NA 
FINANSOWANIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ ENERGETYCZNĄ W RAMACH 

https://www.klasterict.pl/
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PROGRAMU MAZOWIECKIEGO KLASTRA ICT, KRAJOWEGO KLASTRA 
KLUCZOWEGO”. Wniosek zgłoszeniowy w wersji papierowej musi być złożony na 
wskazany adres do dnia 07.06.2022. 

6. Wersja papierowa Wniosku powinna mieć złączone kartki, ponumerowane strony a kopie 
dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

7. Wniosek składany w wersji papierowej powinien zawierać pismo przewodnie z listą 
składanych dokumentów Wniosek zgłoszeniowy może być złożony przez pełnomocnika, 
o ile odpowiednie pełnomocnictwo zostanie załączone do wniosku. 

 

§ 4 

Badanie wniosków 

1. Badanie wniosków przeprowadza Komisja Oceniająca oraz Panel Ekspertów. 

2. Badanie będzie prowadzone na koniec każdego miesiąca  trwania naboru w odniesieniu 
do wniosków złożonych w danym miesiącu. r. 

3. Każdy wniosek jest analizowany w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne określone 
w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz wiedzę dziedzinową ekspertów. 

4. Badanie w oparciu o kryteria formalne przeprowadzana jest przez KO w terminie 2 tygodni 
od złożenia wniosku. 

5. W razie stwierdzenia przez KO lub PE braków w dokumentacji lub elementów 
wymagających poprawy albo wyjaśnienia, IOK zwraca się, do Wnioskodawcy, z prośbą o 
uzupełnienia lub wyjaśnienia wyznaczając Wnioskodawcy odpowiedni termin. Wniosek 
nieuzupełniony w wyznaczonym terminie nie podlega badaniu. 

6. W przypadku, gdy wniosek przejdzie pozytywnie badanie formalne, kierowany jest do 
badania merytorycznego. Badanie merytoryczne przeprowadza Panel Ekspertów. 

7. Badanie merytoryczne przeprowadzane jest na podstawie wniosku oraz w oparciu o 
wysłuchanie Wnioskodawcy przez Panel Ekspertów i przeprowadzoną przez Wykonawcę 
prezentację. 

8. W uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek podmiotu, który przesłał zgłoszenie, 
Przewodniczący Panelu Ekspertów może odstąpić od wysłuchania Wnioskodawcy. 

9. W czasie posiedzenia Panelu Ekspertów, Wnioskodawca dokonuje prezentacji oraz 
odpowiada na pytania ekspertów. Prezentacja powinna bazować głównie na przesłanych 
wcześniej materiałach.  

10. PE może podjąć decyzję o potrzebie uzupełnienia przesłanych materiałów i o ponownym 
spotkaniu w sprawie ewaluacji wniosku. 

11. Posiedzenia KO i PE mogą odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się 
na odległość.  

12. MKICT informuje Wnioskodawcę o wyniku kwalifikacji oraz o dalszych działaniach 
odnośnie finansowania. 

 

 

 



5 

§ 5 

Komisja Oceniająca 

1. KO powoływane jest przez MKICT. 

2. Zadaniem KO jest dokonanie weryfikacji  Wniosków według kryteriów formalnych. 

3. Skład KO jest trzyosobowy.  

 

§ 6 

Panel Ekspertów 

1. PE jest powoływany przez MKICT. 

2. Zadaniem PE jest dokonanie analizy wniosków według kryteriów merytorycznych. 

3. W skład PE wchodzą powołani eksperci i członkowie KO. 

4. PE liczy od 6 do 9 osób. 

 

§ 7 

Posiedzenia KO i Panelu ekspertów 

1. Posiedzenia KO lub PE odbywają się na bieżąco  

2. Panel Ekspertów dokonuje analizy merytorycznej wniosków i rekomenduje kwalifikację.  

3. Rekomendacje Panelu Ekspertów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe  

1. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie MKICT oraz na stronie internetowej 
https://www.klasterict.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Prezydium MKICT. 

3. IOK zastrzega sobie w każdym terminie prawo do odwołania naboru lub zmiany zasad 
naboru lub treści Regulaminu.  

 

Załączniki: 

1. Kryteria oceny naboru. 

2. Wzór wniosku zgłoszeniowego. 
 


