DOFINANSOWANIE
DZIAŁAŃ
ZWIĄZANYCH
Z
EFEKTYWNOŚCIĄ
ENERGETYCZNĄ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH – Poziom krajowy – Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii
w przedsiębiorstwach
Typy projektów:
1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
2. głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
3. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez
przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych,
oświetlenia, oraz ciągów transportowych 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.
Zasady finansowania:
-

wspierane

będą

przedsięwzięcia

wynikające

z

przeprowadzonego

audytu

energetycznego przedsiębiorstwa (koszt nie jest kwalifikowalny),
-

integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów
zarządzania energią w przedsiębiorstwie,

-

projekty powinny wprowadzać innowacyjne rozwiązania oraz tworzyć nowe miejsca
pracy,

-

preferowane będzie wsparcie projektów o określonej koncepcji opłacalności oraz
dające dodatkowe rezultaty uzyskiwane w stosunku do planowanych nakładów
inwestycyjnych (np. wielkość redukcji CO2)

-

w zakresie modernizacji energetycznej budynków preferowane będą projekty, w
których w wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost efektywności energetycznej
powyżej 60% (w przeliczeniu na energię końcową), natomiast projekty z zakresu
modernizacji energetycznej budynków zwiększające w wyniku realizacji projektu
efektywność energetyczną poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie będą
kwalifikowały się do dofinansowania.

Beneficjenci: nie określono (stan na 30.03.2016)
Kwota alokacji: ok. 600 mln PLN
Tryb naboru: konkursowy

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
Typy projektów:
1. Wsparcie

projektów

inwestycyjnych

dotyczących

głębokiej

kompleksowej

modernizacji energetycznej budynków m.in.: przebudowa systemów grzewczych,
instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, opracowanie
projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego.
Zasady finansowania:
-

priorytetowo

wspierane

będą

budynki

rządowej

administracji

publicznej

modernizowane zgodnie z dobrymi praktykami opisanymi w Krajowym Planie
Działań dotyczącym efektywności energetycznej dla Polski,
-

przy wyborze projektów istotne jest kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu
z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych wielkości
dofinansowania,

-

wsparciem objęte zostaną wyłącznie projekty dotyczące głębokiej kompleksowej
modernizacji energetycznej budynków,

-

preferowane będą projekty, w których w wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost
efektywności energetycznej powyżej 60%.

Beneficjenci: państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa,
podmioty będące dostawcami usług energetycznych
Kwota alokacji: ok. 660 mln PLN
Tryb naboru: pozakonkursowy – List dużych projektów/konkursowy

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
Typy projektów:
1. Wsparcie

projektów

inwestycyjnych

dotyczących

głębokiej

kompleksowej

modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych m.in.:
przebudowa systemów grzewczych, instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w
tym również z zastosowaniem OZE, opracowanie projektów modernizacji
energetycznej

stanowiących

element

projektu

inwestycyjnego,

instalacja

mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, instalacja OZE w
modernizowanych energetycznie budynkach.

Zasady finansowania:
-

priorytetowo

wspierane

będą

budynki

rządowej

administracji

publicznej

modernizowane zgodnie z dobrymi praktykami opisanymi w Krajowym Planie
Działań dotyczącym efektywności energetycznej dla Polski,
-

przy wyborze projektów istotne jest kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu
z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych wielkości
dofinansowania,

-

wsparciem objęte zostaną wyłącznie projekty dotyczące głębokiej kompleksowej
modernizacji energetycznej budynków,

-

preferowane będą projekty, w których w wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost
efektywności energetycznej powyżej 60%

Beneficjenci: nie określono (stan na dzień 30.03.2016)
Kwota alokacji: ok. 900 mln PLN
Tryb naboru: konkursowy

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu (tryb pozakonkursowy)
Typy projektów:
1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia
strat na przesyle i dystrybucji
2. budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych
skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami
ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych
paliwem stałym;
4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację
indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
Zasady finansowania:
-

inwestycje muszą wynikać z uprzednio przygotowanych PGN oraz strategii ZIT miast
wojewódzkich,

-

preferowane będą projekty realizowane na obszarach, na których zrealizowano
inwestycje w głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków,

-

priorytetowo wspierane będą inwestycje dotyczących przebudowy sieci ciepłowniczej,
uzasadnionych jednoczesną likwidacją źródeł niskiej emisji na obszarach, gdzie
występują ponadnormatywne poziomy stężenia PM10,

-

koszty związane z instalacją systemów telemetryki i telemechaniki mogą stanowić
koszt kwalifikowalny.

Beneficjenci: przedsiębiorcy, JST
Kwota alokacji: ok. 1,4 mld PLN (w tym ok. 560 mln przeznaczone zostanie na obszary o
ponadnormatywnych poziomach stężenia PM10)
Tryb: pozakonkursowy

1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Typy projektów:
1. w przypadku instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW:
budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa
istniejących jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące
biomasę jako paliwo;
2. w przypadku instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejsze lub równej
20 MW:
•

budowa nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z
możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza (w przypadku
paliw pochodzących z OZE lub paliw kopalnych). W przypadku nowych
jednostek kogeneracji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku
efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii
cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii

•

przebudowa istniejących instalacji na instalacje wykorzystujące jednostki
wysokosprawnej kogeneracji skutkująca redukcją CO2 o co najmniej 30% w
porównaniu do strumienia ciepła w istniejącej instalacji. Dopuszczona jest
pomoc inwestycyjna dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji spalających
paliwa kopalne pod warunkiem, że jednostki te nie zastępują urządzeń o
niższej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i
bardziej emisyjne;

3. realizacja kompleksowych projektów (spełniających kryteria z pkt 1 lub 2)
dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejących jednostek wysokosprawnej
kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu, dzięki którym
możliwe będzie wykorzystania ciepła / chłodu powstałego w danej instalacji.

Zasady finansowania:
-

wsparte mogą zostać projekty zapewniające najniższy poziom emisji CO2 oraz innych
zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności PM 10,

Beneficjenci: przedsiębiorcy, JST oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek
samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami
Kwota alokacji: ok. 400 mln PLN
Tryb naboru: konkursowy

1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji (tryb
pozakonkursowy)
Typy projektów:
1. budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca
wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji,
2. wykorzystanie ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej
kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;
3. budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie ciepła
wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest
również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także
powodującej zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich
instalacjach.
Beneficjenci: przedsiębiorcy, JST oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek
samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami
Kwota alokacji: ok. 704 mln PLN
Tryb naboru: pozakonkursowy

Harmonogram naboru wniosków:
https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

