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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

Priorytet III – Efektywna i zielona energia 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w przedsiębiorstwach. 

 

termin naboru: 16 czerwca – 09 września 2016 

Kwota środków z przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie 

wynosi :                      40 000 000,00 PLN 

 

I. Informacje ogólne o programie  

 

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej 

(z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, 

energii cieplnej, polegające na: 

 

 modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) na 

bardziej efektywne energetycznie 

 głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w 

przedsiębiorstwach, 

 zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, 

 zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) 

technologii produkcji i użytkowania energii. 

Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być odrębnym 

projektem, może stanowić jedynie element projektu. 

Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na 

wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona 

zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie. 

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, 

natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność 

energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. 

II. Wymagania obligatoryjne 

1. Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności energetycznej, 
muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności 
energetycznej. 

2. Inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać 
z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. 
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3. W przypadku gdy planowana inwestycja ma charakter infrastrukturalny, 
Wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie musi dołączyć 
pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych. Dokument ten należy 
dostarczyć najpóźniej do dnia zakończenia oceny formalnej wniosków. 

4. Projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność 
energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. 

Oszczędność energii (25%) bada się na poziomie inwestycji projektu. Jeśli inwestycja 
polega na głębokiej modernizacji energetycznej obiektu to taki wskaźnik odnosi się 
do tego rodzaju inwestycji. Nie wlicza się tutaj linii produkcyjnych, których 
modernizacja może stanowić odrębny rodzaj projektu i oszczędność energii uzyskana 
przez linię musi wynosić również 25 %. 
 
W przypadku działań/rozwiązań związanych z wymianą indywidualnego źródła ciepła 
na zasilane paliwem gazowym lub biomasą konieczne jest uzyskanie redukcji emisji 
CO2, o co najmniej 30% w odniesieniu do stanu istniejącego. 
 

5. Warunkiem wsparcia projektów dotyczących kompleksowej, głębokiej modernizacji 
energetycznej budynków będzie również konieczność zastosowania indywidualnych 
liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Dodatkowo istnieje obowiązek instalacji 
termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikało z przeprowadzonego 
audytu energetycznego. 

6. Na moment złożenia wniosku aplikacyjnego Wnioskodawca musi  posiadać dokument 
potwierdzający lokalizację przedsiębiorstwa w woj. świętokrzyskim np. wpis do EDG, 
KRS. 

7. W ramach niniejszego Działania termomodernizacji mogą podlegać włącznie budynki 
w których jest prowadzona bieżąca działalność gospodarcza przez Wnioskodawcę, 
od co najmniej roku przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie. 

Pomoc nie będzie przyznawana w przypadku gdy usprawnienia są realizowane w celu 
zapewnienia przez przedsiębiorstwa już przyjętych norm unijnych nawet, jeżeli normy 
te jeszcze nie obowiązują. 

III. Typy beneficjentów 

O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy podmiotów:  

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 

RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16 Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła 

energii w przedsiębiorstwach są: 

 mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014). 

 

IV. Ograniczenia i limity w realizacji projektów 

 
1. Termin rozpoczęcia kwalifikowalności określa się na dzień złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu. Rozpoczęcie prac, w terminie wcześniejszym niż po 
złożeniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę). 
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2. Budynki /obiekty będące przedmiotem projektu nie mogą mieć charakteru 
mieszkalnego, jak również nie mogą być przeznaczone na działalność związaną 
z wynajmem. 

3. Maksymalny termin jego zakończenia nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2018 
roku. 

4. W ramach konkursu nie przewiduje się projektów realizowanych w partnerstwie. 
5. Minimalna wartość dofinansowania dla projektu:           50 000,00 zł.  
      Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu :  1 500 000,00 zł. 

 
 
V. Poziom maksymalnej intensywności wsparcia 

Dla projektów w części inwestycji w odnawialne źródła energii: 

 do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw 

 do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw 

jeżeli: 

a) koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić 
z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do 
wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany 
z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;  

b) koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić 
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 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw 

 do 65% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,  

jeżeli: 

c) w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej 
dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty 
kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego 
poziomu ochrony środowiska. 

Dla pozostałych elementów projektów, wpływających na poprawę efektywności 
energetycznej: 

 do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw 

 do 65 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw 

jeżeli: 

a) koszty inwestycji w efektywność energetyczną można wyodrębnić z całkowitych 
kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za koszty kwalifikowalne uznaje się 
koszty związane z efektywnością energetyczną; 

b) w innych przypadkach koszty inwestycji w efektywność energetyczną określa się 
poprzez odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie inwestycji, która 
prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy. Różnica 
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między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z efektywnością 
energetyczną i stanowi koszty kwalifikowalne. 

 
II. Informacje szczegółowe o programie 

A. Ograniczenia dotyczące kwalifikowalności wydatków: 

a) Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną Zgodnie z treścią art. 
38 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, dopuszczalne są dwa sposoby określenia kosztów 
kwalifikowalnych: 

 art. 38 ust. 3 lit. a znajdzie zastosowanie, gdy z całości projektu inwestycyjnego możliwym jest 
wyodrębnienie dodatkowych kosztów (które zasadniczo stanowić mogą osobną inwestycje) 
związanych bezpośrednio z osiągnięciem efektywności energetycznej. W takim przypadku 
jeżeli nie można ustalić wiarygodnej inwestycji referencyjnej dopuszczalne jest, aby jako koszt 
kwalifikowalny uwzględnić całkowity koszt projektu.  

Z takim przypadkiem będziemy mieć do czynienia w projektach dotyczących osiągnięcia 
wyższej efektywności energetycznej w budynkach. Należy jednak zdecydowanie podkreślić, 
że koniecznym jest w takim przypadku weryfikacja pomocy, że prowadzona inwestycja w 
budynkach nie zostałaby przeprowadzona ze względu np. na mające zastosowanie normy 
środowiskowe lub potrzeby inwestycyjne wynikające ze stanu technicznego budynku. 
Dodatkowo jako koszt kwalifikowalny nie można uznać żadnych kosztów, które nie są 
bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej. 
Wnioskodawca zobligowany jest do załączenia oświadczenia o niedokonywaniu prac 
remontowych polegających na odtworzeniu funkcji budynku, stanowiącego załącznik nr 18 do 
niniejszego regulaminu 

 art. 38 ust. 3 lit. b, znajdzie zastosowanie , gdy niemożliwym jest wydzielenie kosztów, które 
bezpośrednio prowadzą do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej, 
konieczne jest porównanie kosztów wspieranej inwestycji do podobnej, mniej efektywnej 
energetycznie inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku 
braku pomocy. 

Z takim przypadkiem będziemy mieć do czynienia w projektach dotyczących modernizacji linii 
produkcyjnych (w tym zakup urządzeń/maszyn). Kosztami kwalifikowanymi w projekcie jest 
różnica pomiędzy kosztami wspieranej inwestycji a kosztem wyznaczonej inwestycji 
referencyjnej. 

 
b) Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych Zgodnie z treścią art. 

41ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014, dopuszczalne są trzy sposoby określenia kosztów 
kwalifikowalnych: 

 art. 41 ust. 6 lit. a w przypadku gdy koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł 
odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, 
na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki 
koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne; 

Taka sytuacja zachodzi najczęściej, gdy zakres prac przeprowadzanych przez Wnioskodawcę 
jest ograniczony do zakupu i montażu dodatkowego elementu w już istniejącej instalacji np. 
zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej poprzez zainstalowanie dodatkowych paneli PV. 

 art. 41 ust. 6 lit. b w przypadku gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł 
odnawialnych można określić 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; 
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Taka sytuacja ma zastosowanie w przypadku budowy nowej instalacji lub modernizacji 
instalacji istniejącej. Określenia kosztów kwalifikowalnych należy dokonać z zastosowaniem 
metodologii inwestycji referencyjnej, nawet jeśli wnioskodawca twierdzi, że inwestycja nie 
zostałaby zrealizowana bez efektu zachęty. Inwestycją referencyjną dla takiego projektu musi 
być inna, mniej przyjazna dla środowiska inwestycja. Odjęcie od kosztów inwestycji 
realizowanej kosztów inwestycji referencyjnej ma zagwarantować, że pomoc zostanie 
udzielona tylko na koszty związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska. 

 art. 41 ust. 6 lit. c w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej 
przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o odpowiedniej wielkości, 
koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego 
poziomu ochrony środowiska. 

Tzw. mała instalacja to inwestycja w odnawialne źródło energii, która ma dostarczyć 
przedsiębiorcy jedynie dodatkowe i uzupełniające źródło energii, służące ograniczaniu 
wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych. W takim przypadku 
scenariuszem alternatywnym dla realizacji projektu byłoby nieprzeprowadzenie żadnej 
inwestycji gdyż przedsiębiorca mógłby swoje zapotrzebowanie na energię zaspokoić w całości 
w dotychczasowy sposób. Można przyjąć że w przypadku krajowych uwarunkowań przepis ten 
dotyczy mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o odnawialnych źródłach energii, tj. 
instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW. 
 

B. Do wydatków niekwalifikowalnych zaliczamy między innymi: 
 

 nabycie używanych środków trwałych (oraz fabrycznie nowych urządzeń i maszyn 
wyprodukowanych wcześniej niż w 2015 roku); 

 wartości niematerialne i prawne w tym zakup oprogramowania dedykowanego 
opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie podmiotu), powyżej 100 tys. zł dla 
projektu 

 leasing operacyjny 

 nabycie środków transportu;  

 nabycie nieruchomości i wykup gruntów; 

 budowa i rozbudowa budynków będących przedmiotem projektu; 

 koszty remontu/wymiany kabiny dźwigu osobowego/towarowego, szybu oraz urządzeń i 
przewodów związanych z pracą i konserwacją dźwigu; 

 koszty przebudowy systemów wodno-kanalizacyjnych (z wyjątkiem kosztów dotyczących 
ciepłej wody użytkowej); 

 koszty oświetlenia zewnętrznego nie zasilanego z przyłącza energetycznego budynku (brak 
ograniczenia zużycia energii dla modernizowanego budynku); 

 wydatki na wymianę sprzętu komputerowego – inne niż na potrzeby zarzadzania energią TIK, 
RTV / AGD – nie związane bezpośrednio z procesem technologicznym; 

 koszty wykonania nowej instalacji odgromowej; 

 koszty wymiany/remontu/naprawy dachu, w tym wymiana więźby dachowej oraz wszelkie inne 
prace mające charakter remontu, a nie ulepszenia termomodernizacyjnego; 

 koszty specjalistycznego rodzaju oświetlenia wewnętrznego: m.in. wszelkie ozdobne oprawy, 
oświetlenie kolorowe, podświetlanych tablic, oświetlenia wspomagającego wzrost roślin, , 
specjalistycznego oświetlenia medycznego do przeprowadzenia badań lub operacji, np. w 
szpitalach, przychodniach czy gabinetach lekarskich i stomatologicznych, oświetlenia 
scenicznego w teatrach i studiach telewizyjnych, zewnętrznego podświetlenia budynków; 

 koszty wymiany źródła ciepła jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej lub 
możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym jest jego podłączenie; 

 koszty związane z zarządzaniem projektem; 

 koszty kursów i szkoleń kadr (pracowników); 

 koszty poniesione na informacje i promocję projektu. 

 

Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu 
efektywności energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne. 
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C. Wskaźniki dla projektu 

a) Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego:  

 

 

m3/rok)  

 

 

b) Lista wskaźników produktu:  

 

rcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]  

 

 

j ze źródeł odnawialnych [MWe]  

 

 

lektrycznej z OZE [szt.]  

 

 

]  

 

 

 

 

 

 

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


