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Warszawa, 16 kwietnia 2018 r. 



Oś priorytetowa I w ramach POIiŚ 2014-2020

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności 

energetycznej

Budżet działań dotyczących 

efektywności energetycznej: 

1  525 mln euro



Termomo
-dernizacja
budynków

Efektywność

Energetyczna

w przemyśle

Systemy 
ciepłownicze i 

chłodnicze

Wysokosprawna 
kogeneracja

Smart grids

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Obszary wsparcia efektywności energetycznej 
w ramach I osi POIiŚ



Działanie 1.2 POIiŚ 2014-2020:
Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez
przedsiębiorstwa

Proponowane obszary działań:
- zastosowanie technologii efektywnych energetycznie;
- budowa/rozbudowa instalacji własnych OZE;
- wprowadzanie systemów zarządzania energią.

Beneficjenci: przedsiębiorstwa (duże)

Instytucja Wdrażająca: NFOŚiGW

Tryb wyboru projektów: konkursowy

Forma wsparcia: pomoc zwrotna (pożyczka z premia inwestycyjną) + ESCO (pilotaż)

Budżet na działanie: 150,3 mln euro



Działanie 1.3 POIiŚ 2014-2020:
Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Proponowane obszary działań:
- modernizacja energetyczna budynków  użyteczności publicznej (poddz. 1.3.1)
- modernizacja energetyczna budynków  mieszkalnych (poddziałanie 1.3.2) 
- projekt systemowy w zakresie doradztwa w obszarze efektywności energetycznej 
i OZE (poddziałanie 1.3.3)

Beneficjenci: państwowe jednostki budżetowe (1.3.1), 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (1.3.2), NFOŚiGW (1.3.3)

Instytucja Wdrażająca: NFOŚiGW (1.3.1, 1.3.2), Ministerstwo Energii (1.3.3)

Wstępnie planowana forma finansowania: dotacja (1.3.1, 1.3.3), 
pomoc zwrotna (pożyczka z premia inwestycyjną) (1.3.2)

Budżet działania: 1.3.1: 205,5 mln euro; 1.3.2: 225,58 mln euro; 1.3.3: 30 mln euro



Działanie 1.4 POIiŚ 2014-2020:

Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach napięcia

Proponowane obszary działań:

- kompleksowe pilotażowe projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze  mające na celu 

optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizacją   zużycia energii

Tryb wyboru projektów: pozakonkursowy

Instytucja Wdrażająca: Ministerstwo Energii

Forma wsparcia: dotacja

Proponowana alokacja: 100 mln euro

Planowany termin ogłoszenia naboru: nabór ciągły

W ramach działania planowane jest uruchomienie projektu w zakresie promocji sieci inteligentnych 
– projekt planowany do realizacji przez ME



Działanie 1.5 i Poddziałanie 1.6.2 POIiŚ 2014-2020:

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Proponowane obszary działań:
- modernizacja lub budowa/rozbudowa sieci ciepłowniczej i chłodniczej w celu zastąpienia lokalnych 
źródeł ciepła (działanie 1.5)
-rozbudowa sieci ciepłowniczej dla nowych rozwojowych obszarów miejskich (poddziałanie 1.6.2)

Tryb wyboru projektów: 
konkursowy

Forma wsparcia: 
dotacja

Alokacja na działanie: 
421 mln euro 

Warunek! Spełnianie wymogów dla efektywnych systemów ciepłowniczych, zgodnie 
z dyrektywą ws efektywności energetycznej (art. 2 pkt 41 i 42).



Poddziałanie 1.6.1 PO IiŚ 2014-2020:

Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na 
użytkową energię cieplną 

Proponowane obszary działań:

Budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy ) 

w istniejących jednostkach wysokosprawnej kogeneracji o nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1MW

Beneficjenci: 

przedsiębiorcy, JST, podmioty świadczące usługi publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe

Tryb wyboru projektów: konkursowy

Instytucja Wdrażająca: NFOŚiGW

Forma wsparcia: dotacja

Budżet działania: 152,22 mln euro



Działanie 1.7 POIiŚ 2014-2020:

Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Proponowane obszary działań:
- modernizacja energetyczna budynków  mieszkalnych (poddziałanie 1.7.1) 

- modernizacja lub budowa/rozbudowa sieci ciepłowniczej i chłodniczej w celu zastąpienia 

lokalnych źródeł ciepła (działanie 1.7.2)

- rozbudowa sieci ciepłowniczej dla nowych rozwojowych obszarów miejskich (poddziałanie 

1.7.3)

Tryb wyboru projektów: konkursowy

Forma wsparcia:  pomoc zwrotna (pożyczka z premia inwestycyjną) (1.7.1) 

/ dotacja (1.7.2, 1.7.3)

Instytucja Wdrażająca: WFOŚiGW Katowice

Alokacja na działanie: 240,8 mln euro



 Relatywnie niewielkie zainteresowanie instrumentami zwrotnymi

 Skomplikowane zasady obliczania poziomu dofinansowania (pomoc publiczna / wymóg 

stosowania luki finansowej)

 Wymóg efektywnych systemów ciepłowniczego i chłodniczych 

 „Pogodzenie” wymogu dojrzałości projektów ze spełnieniem przez nie tzw. „efektu zachęty”

 Przedziały kwintylowe na etapie oceny merytorycznej I stopnia

Kluczowe kwestie mające wpływ na wdrażanie działań 

sektora energetyka POIiŚ 2014-2020



 Brak informacji pozwalających na ocenę kryteriów, błędne wypełnienie formularza

WoD - niezgodność z zapisami instrukcji wypełnienia WoD, błędne daty lub ich

brak, brak wypełnienia punktów we WoD, przekraczanie dopuszczalnej liczby

znaków w poszczególnych punktach, brak wymaganych załączników.

Błędy we wnioskach o dofinansowanie aplikujących 

w działaniach sektora energetyka POIiŚ 2014-2020

- ocena formalna



 Brak opisów wystarczających do przyznania punktu w ramach kryterium, opisy 

wymagające wyjaśnień i uzupełnień, brak załączników.

Błędy we wnioskach o dofinansowanie aplikujących 

w działaniach sektora energetyka POIiŚ 2014-2020

- ocena merytoryczna I stopnia



 Błędne założenia w analizach finansowych, błędy w wyliczeniach, błędny % dofinansowania,

niepełne informacje dotyczące kwalifikowania wydatków, przyporządkowanie wydatków do

niewłaściwych kategorii (brak zgodności z wytycznymi), błędne dane w Kalkulatorze

wyliczenia dofinansowanie, brak informacji o terminie poniesienia pierwszych wydatków w

ramach realizacji projektu, błędne terminy dotyczące okresu kwalifikowania wydatków, brak

spójności opisów w WoD i załącznikach, brak aktualizacji informacji (z etapów

wcześniejszych ocen), niezgodność z zapisami instrukcji wypełnienia WoD, brak wymaganych

załączników (dotyczących dokumentacji OOŚ, procedur zawierania umów, oświadczeń

właścicieli Spółki) lub ich błędne wypełnienie (Oświadczeń).

Błędy we wnioskach o dofinansowanie aplikujących 

w działaniach sektora energetyka POIiŚ 2014-2020

- ocena merytoryczna II stopnia



Nr działania 

POIiŚ

Termin trwania lub ogłoszenia naboru/ 

Forma finansowania inwestycji

Budżet naboru

Działanie 1.2 31.01.2018 r. – 29.04.2018 r.

(pomoc zwrotna)

100 mln PLN

Działanie 1.5 II kwartał 2018 

(dotacja)

100 mln PLN

Działanie 1.7.2 II kwartał 2018 

(dotacja)

100 mln PLN

Planowane na 2018 r. konkursy w ramach I osi POIiŚ



Założenia III konkursu w ramach działania 1.2 POIiŚ

Warunki wsparcia Dotychczas (I, II konkursy) Obecnie (III konkurs)

Okres finansowania 15 lat 15 lat

Oprocentowanie WIBOR 3M – 200 punktów 

bazowych nie mniej niż 2%

0%

Karencja 12 miesięcy od daty 

zakończenia inwestycji

12 miesięcy od daty zakończenia 

inwestycji

Wymóg kalkulacji 

luki finansowej

obowiązkowy brak wymogu w przypadku 

projektów rentownych, gdzie 

ma miejsce 100% zwrotu 

kapitału pożyczki



Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Energii

Departament
Funduszy Europejskich

Marcin Janiak


