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Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z
odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Terminy naborów
Rozpoczęcie naboru - 31.01.2018 r.
Zakończenie naboru – 30.03.2018 r.
Beneficjenci konkursu
Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom lub podmiotom
będącymi dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na
rzecz dużych przedsiębiorstw (forma prawna):
- spółki partnerskie (kod 115);
- spółki akcyjne (kod 116);
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 117),
- spółki jawne (kod 118),
- spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem
cywilnym (kod 019),
- spółki komandytowe (kod 120),
- spółki komandytowo-akcyjne (kod 121),
- spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny
lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 023),
- przedsiębiorstwa państwowe (kod 124).
- spółdzielnie (kod 140).
Typy projektów

W ramach Działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z
przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem
Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej (M. P. z 2016 r. poz. 1184), mające na celu
poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w
istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym m.in.:

1) przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
2) głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
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3) zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez
przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne,
oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;
4) budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację
OZE);
5) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła
odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.
Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania
energią w przedsiębiorstwie (o ile: beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego
zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, jest to
uzasadnione ekonomicznie i wynika z audytu energetycznego).
Projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększające efektywność
energetyczną w wyniku realizacji projektu poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie
będą kwalifikowały się do dofinansowania.
Wnioskodawca nie może ubiegać o dofinansowanie projektu w ramach postępowania
konkursowego, jeśli projekt ten w momencie ogłoszenia Konkursu widnieje w wykazie
projektów zidentyfikowanych POIiŚ lub aplikuje bądź uzyskał dofinansowanie w ramach
regionalnego programu operacyjnego.

Zasady finansowania
Budżet w ramach Konkursu wynosi 100 000 000,00 PLN ze środków Funduszu Spójności
Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy) Maksymalny
udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany
zgodnie
z
przepisami
pomocy
publicznej,
nie
więcej
niż
75%
z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE.

Wydatki kwalifikowalne
1) Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach instrumentów finansowych są:
a) płatności dokonane na rzecz ostatecznych odbiorców,
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b) zasoby zaangażowane w ramach umów gwarancyjnych, zaległych lub takich, których termin
zapadalności już upłynął, w celu pokrycia ewentualnych strat wynikających z żądania wypłaty
środków z gwarancji,
c) dotacje, dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne stosowane w
połączeniu z instrumentami finansowymi w ramach tego samego projektu,
d) koszty zarządzania lub opłaty za zarządzanie poniesione do wysokości limitów określonych w
art. 13 rozporządzenia delegowanego KE (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.5.2014, str. 5).
2) Za wydatki kwalifikowalne w ramach instrumentów finansowych mogą zostać uznane także
wydatki, o których mowa w sekcji 6.1.2 Wytycznych, przewidziane do poniesienia po
zakończeniu okresu kwalifikowalności.
3) Wydatki kwalifikowalne w ramach wsparcia na rzecz ostatecznych odbiorców obejmują
jedynie inwestycje, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej nie zostały fizycznie
ukończone lub w pełni wdrożone, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 4.
4) W przypadku inwestycji infrastrukturalnych mających na celu wspieranie rozwoju obszarów
miejskich lub rewitalizację obszarów miejskich, bądź podobnych inwestycji w infrastrukturę
mających na celu zróżnicowanie działalności nierolniczej na obszarach wiejskich, wsparcie z
instrumentów finansowych może obejmować kwotę konieczną do reorganizacji portfela
dłużnego w odniesieniu do infrastruktury stanowiącej część nowej inwestycji, do
maksymalnej wysokości 20% całkowitej kwoty wsparcia programu z instrumentu
finansowego dla inwestycji.
5) Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wkładu niepieniężnego, z wyjątkiem wkładu w postaci
gruntów lub nieruchomości w odniesieniu do inwestycji mających na celu wspieranie
rozwoju obszarów miejskich lub rewitalizację obszarów miejskich, jeżeli dane grunty lub
nieruchomości stanowią część inwestycji.
6) Nie jest brany pod uwagę do celów określania kwalifikowalności wydatków w ramach
instrumentów finansowych sposób traktowania VAT na poziomie inwestycji ostatecznego
odbiorcy, tzn. nie podlega rozpatrzeniu możliwość odzyskania przez niego podatku VAT.
Niemniej w przypadku określonym w pkt 1 lit. b sekcji 6.19.2 do dotacji stosuje się
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Wydatki kwalifikowalne w przypadku łączenia instrumentów finansowych
z dotacjami
1) Instrumenty finansowe mogą być łączone z dotacjami:
a) w ramach tego samego projektu,
b) w ramach dwóch różnych projektów.
2) Wsparcie, o którym mowa w pkt 1, może obejmować także ten sam przedmiot wydatku pod
warunkiem, że suma wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty
tego wydatku.
3) W przypadku określonym w pkt 1 lit. a, zastosowanie mają przepisy dotyczące
kwalifikowalności wydatków określone dla instrumentów finansowych.
4) W przypadku określonym w pkt 1 lit. b, zastosowanie mają przepisy dotyczące
kwalifikowalności wydatków właściwe dla danej formy finansowego wsparcia inwestycji i
prowadzona jest oddzielna ewidencja zapewniająca, iż wydatki kwalifikowalne w ramach
instrumentu finansowego są odrębne od wydatków kwalifikowalnych w ramach dotacji.
Wydatki kwalifikowalne w ramach kosztów zarządzania i opłat
za zarządzanie
1) Koszty zarządzania obejmują pozycje kosztów bezpośrednich lub pośrednich wypłaconych na
podstawie dowodów poniesienia wydatków, opłaty za zarządzanie odnoszą się natomiast do
uzgodnionej ceny świadczonych usług ustalonej w konkurencyjnym procesie rynkowym.
2) Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie wyliczane są według metodyki opartej na
wynikach. Koszty te nie przekraczają progów określonych w art. 13 rozporządzenia
delegowanego.
3) Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie mogą obejmować opłaty manipulacyjne. Jednakże
takie opłaty nie są kwalifikowalne, jeśli są pobierane w części lub w całości od ostatecznych
odbiorców.
4) Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie, w tym te związane z pracami przygotowawczymi
dotyczącymi instrumentu finansowego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, są
kwalifikowalne od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.
Kryteria kwalifikowalności w ramach wsparcia przedsiębiorstw
1) Jeśli instrumenty finansowe są ustanowione w celu wspierania finansowania
przedsiębiorstw, w tym w szczególności MŚP, takie kwalifikowalne wsparcie ukierunkowane
jest w szczególności na:
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a) tworzenie nowych przedsiębiorstw,
b) dostarczanie kapitału początkowego (tj. kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch),
c) kapitał na rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa (np. rozwój przedsiębiorstwa,
zwiększenie zatrudnienia lub zasobów środków trwałych),
d) kapitał na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa (np. działania mające na
celu stabilizację i zachowanie pozycji na rynku lub wzmocnienie mocy produkcyjnych),
e) realizację nowych projektów (np. budowa nowej infrastruktury, nowe kampanie
marketingowe),
f) przechodzenie na nowe rynki (np. ekspansja produktowa lub usługowa, ekspansja
geograficzna),
g) przechodzenie na nowe rozwiązania (np. nowe patenty lub produkty)
- w każdym przypadku bez uszczerbku dla obowiązujących w UE zasad pomocy
publicznej i zgodnie ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi poszczególnych funduszy.
2) Wsparcie, o którym mowa w pkt 1, może obejmować inwestycje w:
a) środki trwałe,
b) kapitał obrotowy,
c) koszty przekazania praw własności (jeżeli ma ono miejsce między niezależnymi względem
siebie podmiotami),
d) wartości niematerialne i prawne.
3) Wsparcie, o którym mowa w pkt 1, może obejmować także koszty przekazania praw
własności w przedsiębiorstwach, jeżeli takie przekazanie ma miejsce między niezależnymi
inwestorami.

