
 

 
 

 
 

Załącznik 6.1 
 

PRZYKŁADOWA MACIERZ 
OCENY PROJEKTÓW 

MAJĄCYCH ZNALEŹĆ SIĘ W 
MIEJSKIM PROGRAMIE 

ENERGETYCZNYM  
Instrukcja wykorzystania przykładowej macierzy oceny 
projektów 

 

Jednym z najważniejszych zadań w trakcie 

opracowywania miejskiego programu energetycznego 
jest ocena projektów i wybór spośród nich tych, które 

zostaną uwzględnione w programie opracowanym dla 
danego okresu. 

Ocena i wybór projektów mogą zostać dokonane na 
podstawie wyliczonych parametrów finansowych, takich 

jak: koszty realizacji inwestycji, NPV, NPVQ, IRR. Jest 
to podejście łatwe i szybkie, ale ocena jest raczej 

jednostronna. Spośród wszystkich wymienionych 
parametrów za najbardziej odpowiedni do oceny 

projektów uznawany jest NPVQ. 

Inną możliwością jest przypisanie każdemu z projektów 
wskaźnika oceny, który zostaje wyznaczony w oparciu o 

to, w jakim stopniu dany projekt spełnia określone 
kryteria i przyczynia się do realizacji określonych celów. 

Owe kryteria i cele także mają przypisane określone 
wartości, co dokonane zostaje w oparciu o przyjęte 

priorytety programu. 

 

W podanej jako przykład Tabeli 1 zdefiniowano trzy cele 
i przypisano im wartości z zakresu 1 do 5 (w zależności 
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od warunków, można wybrać szerszy lub węższy zakres 
celów)  

Każdemu celowi towarzyszy kilka kryteriów, których 

wartości wahają się również od 1 do 5, ale także w tym 
przypadku można określić inny zakres. Suma iloczynów 

wartości przypisanych danemu kryterium i danemu 
celowi daje ocenę, która prezentowana jest w 

czerwonym polu znajdującym się pod tabelą, obok 
napisu “RAZEM”.  

Tytuły wszystkich projektów, które są przedmiotem 
oceny i potencjalnie mogą znaleźć się w miejskim 

programie energetycznym, wraz z ich wskaźnikami 
oceny, kosztami realizacji inwestycji, NPVQ oraz 

wszelkimi dodatkowymi wskaźnikami mogą zostać 
umieszczone w Tabeli 2. Projekty mogą być sortowane 

w porządku rosnącym lub malejącym dla każdej 
pojedynczej kolumny, dla kilku kolumn lub dla 

wszystkich kolumn naraz w sposób automatyczny przy 

pomocy narzędzi programu Excel. Sortowanie w kilku 
kolumnach jest szczególnie przydatne, gdy w 

poszczególnych kolumnach występują takie same 
wartości. W przykładzie przedstawionym w Tabeli 2 

projekty z numerami 9, 16 i 18 mają ten sam wskaźnik 
oceny, a projekty 16 i 18 – takie same koszty 

inwestycji. Sortowanie w kolumnie NPVQ pozwala 
ocenić projekt 18 jako lepszy w porównaniu z projektem 

16.  

Na ogół miasta/gminy nie są w stanie sfinansować 

wszystkich projektów zgłoszonych do realizacji ze 
względu na niedobór środków finansowych. Ostatnia 

kolumna Tabeli 2 zawiera tzw. sumy pośrednie, które 
pozwalają określić, po którym projekcie średnia suma 

jest większa niż pieniądze przeznaczone przez 

miasto/gminę na realizację projektu. W tym miejscu 
można zakończyć wybór projektów, które powinny 

zostać uwzględnione w programie. 
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