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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 

Oś priorytetowa III. Czysta Energia 

Działanie 3.1. Rozwój OZE - konkurs ogólny 

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu : 70 mln zł. 

Planowany termin naboru: 30.12.2016 - 31.05.2017 

 
TYPY PROJEKTÓW: 

 

1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania 
energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, 
hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy. 

 
     Dotyczy inwestycji o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:                                            
 

 energia wodna (do 5 MWe), 
 energia wiatru (do 5 MWe) 
 energia słoneczna (do 2 MWe/MWt), 
 energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii elektrycznej), 
 energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej), 
 energia biomasy (do 5 MWt/MWe). 

Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z 
podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych. 

 
2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach 

wysokosprawnej kogeneracji1 ze źródeł odnawialnych.  
 
3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci 

ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE.  
 

UWAGA: Konkurs nie dotyczy tzw. „projektów parasolowych”.  

 

TYP BENEFICJENTA: 

 
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są:   

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

 podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 
samorządu   terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, 
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 jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną, 

 przedsiębiorstwa, 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

 szkoły wyższe, 

 organizacje pozarządowe, 

 podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności 
leczniczej, 

 porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera 

UWAGA: 

 Nie przewiduje się wsparcia sieci ciepłowniczych należących do przedsiębiorstw ciepłowniczych z 
obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, 
Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów). 

 Wsparcia nie uzyskają projekty realizowane na terenie ROF przez beneficjentów działania 3.4. 

DODATKOWE WARUNKI  I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW 

 
1) Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO WP w 

zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). 

2) Lokalizacja inwestycji z OZE musi uwzględniać ograniczenia obszarowych form ochrony 

przyrody, w tym obszary Natura 2000, korytarze migracyjne zwierząt, wskazane w 

opracowaniach regionalnych w tym zakresie. 

3) Projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii wodnej będą dotyczyły wyłącznie 

modernizacji małych elektrowni wodnych. W tym przypadku, zastosowanie będą miały 

warunki dotyczące projektów, mogących mieć wpływ na stan wód zgodnie z działaniem 4.1 

RPO WP 2014-20203. Możliwa jest wyłącznie budowa, przebudowa, rozbudowa 

hydroelektrowni na już istniejących budowlach piętrzących.  

4) W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje się wsparcia w zakresie instalacji 

wykorzystujących biomasę zlokalizowanych na obszarach gmin, na których, zgodnie z 

programem naprawczym ochrony powietrza, występują przekroczenia poziomu pyłu 

zawieszonego PM10 (24h) 

5) W zakresie podłączenia instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej dofinansowanie dotyczy 

tylko sieci niskiego i średniego napięcia oraz urządzeń transformatorowych niezbędnych w 

celu jej przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.  

6) W jednym projekcie nie można łączyć robót budowlanych i/lub wyposażenia instalacji 

wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz w procesach wysokosprawnej kogeneracji 

(1, 2 typ projektów) z robotami budowlanymi dotyczącymi budowy, rozbudowy, przebudowy 

sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE (3 typ 

projektów).  

7) Podstawą do ustalenia zakresu rzeczowego projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie 

jest dokumentacja techniczna, specyfikacja dostaw, specyfikacja usług - będące 

przedmiotem oceny. Na żądanie IZ RPO WP 2014-2020 Wnioskodawca zobowiązany jest 

okazać szczegółowe kosztorysy inwestorskie, ofertowe, powykonawcze - niezależnie od 

formy przyjętego wynagrodzenia za roboty budowlane.  
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8) Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów w ramach ww. działania powinna zostać 

zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca czerwca 2019 r.  

 
 
 WARUNKI   DOFINANSOWANIA 

 

1) Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych 

      Dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej wyłącznie w zakresie projektów, w 
których beneficjenci nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów UE o pomocy 
publicznej (w tym nie oferują towarów ani usług na rynku). Energia pozyskana z instalacji OZE musi 
być w całości przeznaczona na potrzeby związane z działalnością, która nie posiada cech działalności 
gospodarczej, nie może być sprzedawana ani odprowadzana do sieci dystrybucyjnej. Brak pomocy 
publicznej dotyczy także działalności wykonywanej w warunkach tzw. monopolu naturalnego, o ile 
energia wytworzona z OZE nie jest odprowadzana do sieci zewnętrznych lub sprzedawana.  

2) Projekty objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych z 

uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis 

oraz zgodnie z § 10 Regulaminu konkursu 

Pomoc publiczna  
 
Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych udzielana jest na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 1420) 
oraz art. 41 Rozporządzenia KE nr 651/2014.  

 
a) W przypadku mikro i małych instalacji (w rozumieniu ustawy o OZE), gdzie nie można określić mniej 

przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty 
kwalifikowane stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony 
środowiska.  

W takim przypadku dofinansowanie wynosi:  
 45 % kosztów kwalifikowanych – dla przedsiębiorstwa innego niż małe i średnie,  
 55 % kosztów kwalifikowanych - dla średniego przedsiębiorstwa,  
 65 % kosztów kwalifikowanych - dla mikro i małych przedsiębiorstw.  
 
b) W przypadku instalacji innych niż mikro i małe do celów obliczenia intensywności pomocy publicznej 

za koszty kwalifikowane uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do propagowania 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ustala się je poprzez odniesienie do podobnej, mniej 
przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku 
braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze 
źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne.  

 
Do wyliczenia kosztów kwalifikowalnych należy skorzystać z kalkulatora stanowiącego załącznik nr 20.2a 

do wniosku o dofinansowanie.  
W takim przypadku dofinansowanie wynosi:  
 60 % kosztów kwalifikowanych – dla przedsiębiorstwa innego niż małe i średnie,  
 70 % kosztów kwalifikowanych - dla średniego przedsiębiorstwa,  
 80 % kosztów kwalifikowanych - dla mikro i małych przedsiębiorstw.  

 
c) W przypadku, gdy w projekcie występują różne instalacje odnawialnych źródeł energii, koszty 

kwalifikowalne i poziom dofinansowania należy ustalić osobno dla każdego rodzaju instalacji OZE.  
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d) Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób obliczenia wysokości kosztów kwalifikowanych. 
Wybór sposobu obliczenia wydatków kwalifikowanych należy uzasadnić w studium wykonalności (5.1 
Nakłady inwestycyjne i wydatki kwalifikowane).  

 
Pomoc de minimis  
poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 85% wydatków  kwalifikowanych;  

 
- W przypadku różnych podstaw udzielania pomocy publicznej w projekcie należy 
przyjąć jeden poziom dofinansowania (najniższy).  
 
- Kumulacja pomocy  ( warunek szczególny ) 
Jeżeli spełnione są następujące warunki:  

a) beneficjentem jest przedsiębiorca inny niż mały i średni,  

b) podstawa udzielenia pomocy publicznej objęta jest korektą o wartość inwestycji referencyjnej (art. 
40 ust. 4, art. 41 ust. 6 lit. b) Rozporządzenia KE nr 651/2014),  

c) wartość wydatków kwalifikowanych na zasadach ogólnych jest większa niż 1 000 000 euro,  

d) zdyskontowane przychody > zdyskontowane koszty operacyjne (bez amortyzacji),  

wówczas dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty mniejszej spośród ustalonych metodą 

obliczenia pomocy publicznej albo metodą dochodów generowanych przez projekt (art. 61 

Rozporządzenia nr 1303/2013).   

3) Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu - 500 000 PLN 

Uwaga : w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych lub na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji wydatki kwalifikowane do 
dofinansowania muszą być zgodne z postanowieniami 40 ust. 4 lub 41 ust. 6 lit. b Rozporządzenia KE 
nr 651/2014. Oznacza to, że próg minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych dotyczy 
wydatków pomniejszonych o wartość tzw. inwestycji referencyjnej.  

W przypadku projektów, które należą do kategorii generujących dochody (na podstawie art. 61 
rozporządzenia nr 1303/2013) – próg minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych dotyczy 
wydatków pomniejszonych o wartość dochodów. 

 

4) Maksymalna kwota dofinansowania – 10 000 000  PLN 

       Uwaga : w niniejszym konkursie nie przewiduje się zwiększenia dofinansowania z tytułu   

zlokalizowania projektu na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji. 

 

                            Z A P R A S Z A M Y  DO  W S P Ó Ł P R A CY    
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