
Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców konkursu  
3.5 AB - Wysokosprawna Kogeneracja 

 
godz. 10:00 – 12:00 

 
Agenda  spotkania: 

1. Informacje o konkursie 3.5 AB 

2. Kryteria wyboru projektów 

Wrocław, 30-01-2018r. 
Sebastian Stasiak 

Dział Informacji i Promocji 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 



  

RPO WD 2014 – 2020 
 

607 833 440 EUR 

Oś priorytetowa 1 
Przedsiębiorstwa  

i innowacje 
360 246 718 EUR 

Oś priorytetowa 3 
Gospodarka 

niskoemisyjna 

236 586 722 EUR 

Oś priorytetowa 8 
Rynek pracy 

 
11 000 000 EUR 

Dotacje 
275 159 394 EUR  

Instrumenty finansowe 
85 087 324 EUR 

Dotacje 
183 431 792 EUR  

Pożyczki 
53 154 930 EUR 

Dotacje 
0 EUR 

 Pożyczki 
11 000 000 EUR 

RPO WD 2014 – 2020 
 

607 833 440 EUR 



Data ogłoszenia 
konkursu  

 

15.12.2017 

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie 
do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, 

wskazanej w umowie o dofinansowanie. 

Alokacja konkursu  
 

 7 836 870 € 
 

32 919 556 PLN 

Rozpoczęcie naboru 
(składania wniosków) 

16.01.2018 

Zakończenie naboru 
(składania wniosków) 

23.03.2018  
(do godz. 15:00) 

Działanie 3.5 - Wysokosprawna kogeneracja  
– konkurs horyzontalny 
 

Schemat 3.5 A - Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa 
istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 
wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy 
elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi 
przyłączeniami 
  
Schemat 3.5 B - Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych 









Tryb wyboru projektów oraz procedura konkursowa 

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. 
 
Złożenie wniosku o dofinansowanie 
Wnioskodawca musi złożyć wniosek w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w terminie,  
który podany jest w ogłoszeniu o konkursie.  
 
Etapy oceny wniosków: 
1. Ocena formalna (do 60 dni kalendarzowych) 

 
2. Ocena merytoryczna (do 55 dni kalendarzowych) 
 
Ocena dokonywana  jest  w  oparciu  o  katalog  kryteriów, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. 
 
Oceny wniosków dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP) na podstawie „regulaminu pracy KOP”. 



Cel projektów składanych w ramach Działania 3.5 
 

Schemat A 
Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy 
elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.  
 
Wspierane mogą być ww. typy projektów pod warunkiem że: 
1) budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji będzie uzasadniania pod względem 

ekonomicznym, jak również charakteryzować się najmniejszą z możliwych emisji CO2 oraz innych 
zanieczyszczeń powietrza. 
 

2) budowa nowych lub przebudowa istniejących instalacji do wytwarzania energii elektrycznej –  
w przypadku gdy analiza kosztów i korzyści wskaże na nadwyżkę korzyści – będzie wyposażane  
w wysokosprawne jednostki kogeneracji w celu odzyskiwania ciepła odpadowego powstałego przy 
wytwarzaniu energii elektrycznej. 
 

3) w przypadku budowy nowych instalacji zostanie osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności 
energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy 
zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. 
 

4) wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację będzie musiała 
skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. 



Cel projektów składanych w ramach Działania 3.5 

 
 

Schemat B 
 
Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.  
 
Przez sieć ciepłowniczą należy rozumieć połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do 
przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych (§2 pkt 7 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów 
ciepłowniczych - Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 92). 
 



Cel projektów składanych w ramach Działania 3.5 

 
 

Preferowane będą projekty: 
 

1)  zakładające wykorzystanie OZE;  
      Preferencja dotyczy OZE jako element układu/układ kogeneracyjny.  
  
Odnawialne źródła energii (OZE)– zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii - OZE to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, 
hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu 
rolniczego oraz z biopłynów. 
 
2) zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej (PGN). 
 
3) których efektem realizacji będzie redukcja emisji CO₂ o więcej niż 30%. 

 
 



Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie 

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

2) jednostki organizacyjne jst;  

3) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;  

4) przedsiębiorstwa energetyczne;  

5) organizacje pozarządowe;  

6) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;  

7) towarzystwa budownictwa społecznego;  

8) jednostki naukowe;  

9) uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;  

10) organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;  

11) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;  

12) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;  

13) podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;  

14) przedsiębiorstwa. 

 



Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie 

 
Projekt może być realizowany w partnerstwie pod warunkiem spełnienia min. następujących zasad:  
 
1) Partner musi być uprawniony do ubiegania się o wsparcie tj. musi być zgodny z katalogiem typu 

Wnioskodawców określonym w niniejszym regulaminie, 
 

2) Wnioskodawca jest partnerem wiodącym (lider), o którym mowa w art. 33 ust. 5 pkt 4 ustawy 
wdrożeniowej, uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów projektu  
i odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację projektu, 
 

3) W stosunku do partnera stosuje się takie same zasady jak w stosunku do lidera (np. w zakresie 
wyłączenia podmiotu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, trwałości projektu, okresu 
realizacji projektu, złożenia określonych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy), 
 

4) projekt partnerski powinien być realizowany wspólnie od momentu jego rozpoczęcia (np. 
przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) do momentu zakończenia (np. złożenie wniosku o 
płatność końcową).  
 

5) Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie. 
 

 



Ogólne informacje dot. realizacji projektu  
Minimalna całkowita wartość  projektu grantowego:  
   100 000 PLN. 
 
Miejsce realizacji projektu:  

projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.  
 
Okres realizacji projektu: 
I. Rozpoczęcie projektu  
Co do zasady początkiem okresu kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez Grantodawcę jest 
1 stycznia 2014 roku.  
Natomiast wydatki w ramach pomocy publicznej mogą być poniesione najwcześniej po złożeniu wniosku 
o dofinansowania.  
 

Nie stanowią rozpoczęcia prac (realizacji inwestycji) zakup gruntów i prace przygotowawcze, takie jak 
uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności.  
Wydatki ww. zakresie poniesione w okresie od 1 stycznia 2014r. do dnia złożenia wniosku o 
dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne z wyłączeniem wydatków na zakup gruntu, który 
może być kwalifikowalny po złożeniu wniosku o dofinansowanie.  
 

II.  Zakończenie projektu  
Najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność  do DIP:  do 60 dni od daty zakończenia 
projektu (określonej w umowie o dofinansowanie projektu). 



Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 

 
1) Dla projektów których podstawa udzielenia wsparcia jest art. 40 rozp. 651/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)     Dla projektów, których podstawą udzielenia pomocy jest art. 46 rozp. 651/2014 
 
kwota pomocy może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym i nie 
może wynosić więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Przedsiębiorca Maksymalne dofinansowanie 

Mikro 80% 

Mały 80% 

Średni 70% 

Duży 60% 



 
3) Dla projektów dot. sieci ciepłowniczej nie stanowiącej elementu efektywnego energetycznie 

systemu ciepłowniczego i chłodniczego, którego podstawą udzielenia pomocy jest pomoc de 
minimis. 

 
Intensywność pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych i nie może być większa niż: 
 a) 200 tys. EURO  
 b) 100 tys. EURO – w zakresie drogowego transportu towarów 

(w okresie trzech lat podatkowych) 
 
4) Dla kosztów, które nie mogą być przedmiotem dofinansowania na podstawie art. 40 i 46 

rozporządzenia 651/2014 a podstawą udzielenia pomocy jest pomoc de minimis  
 
Intensywność pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych i nie może być większa niż: 
 a) 200 tys. EURO  
 b) 100 tys. EURO – w zakresie drogowego transportu towarów 

(w okresie trzech lat podatkowych) 
 
5) Intensywność pomocy (poziom dofinansowania) dla projektów nie objętych pomocą publiczną 

nie może wynosić więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 
 



 



 

3.4 B Wymiana kotłów oraz inwestycje w 
odnawialne źródła energii. 

 
Data ogłoszenia: 05.06.2018 

 
Składanie wniosków od  09.07.2018 



 
ul.  Strzegomska 2-4 

53-611 Wrocław 
 
 

tel. 71 776 58 12 
      71 776 58 13 

 
 

info.dip@umwd.pl 
 

www.dip.dolnyslask.pl 

  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 


