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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami 
Odniesienia (NSRO) na lata 2007–2013 wspie-
rającymi wzrost gospodarczy i zatrudnienie, za-
akceptowanymi 7 maja 2007 r. przez Komisję 

Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących 
podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w niej ce-
lów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakłada się, iż wzrost atrakcyjności Polski i regionów będzie 
osiągnięty dzięki inwestycjom m.in. w obszarze środowi-
ska poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), 
a dzięki temu realizację jednego z celów szczegółowych pro-
gramu ukierunkowanego na zapewnienie długookresowego 
bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez rozwój odna-
wialnych źródeł energii.
W kontekście inwestycji w OZE najważniejszym priorytetem, 
gwarantującym środki jest Priorytet IX: Infrastruktura energe-

Skąd pieniądze  
na OZE? 
Wojciech Bugajski

Decyzją z 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 
2007–2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad 
przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej 
programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych 
w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro,  
co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności. 
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tyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.
Składa się on z 6 działań (z czego działania 9.4., 9.5. i 9.6. ściśle 
związane są z inwestycjami w OZE):
1.  Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii.
2.  Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii.
3.  Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności pub-

licznej.
4.  Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.
5.  Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych.
6.  Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odna-

wialnych.
Podział środków zaproponowany w programie jest korzystny 
dla sektora środowiska, ponieważ zapisy prezentują również ho-
ryzontalne ujęcie ochrony środowiska rozumiane nie tylko jako 
inwestycje stricte w tym sektorze (np. oczyszczalnie ścieków etc.), 
ale również innych (np. związanych z odnawialną energią czy roz-
wojem ekologicznych gałęzi transportu).

Na jakie inwestycje dostaniemy pieniądze?

W ramach priorytetu IX wsparcie uzyskają działania obejmujące 
m.in. zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, 
w tym biopaliw.

Realizowane będą tylko takie projekty, które wykażą wyraźny, po-
zytywny wpływ na środowisko poprzez zapewnienie znaczących 
policzalnych (widocznych) oszczędności energii lub umożliwie-
nie wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Co to znaczy tak naprawdę? Rozwój wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii obejmuje zespół działań zmierzających do 
wzrostu produkcji energii elektrycznej i ciepła pochodzących 
z odnawialnych zasobów energii. Rozwój wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii prowadzony będzie poprzez reali-
zację inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek 
wytwarzania:
n  energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię 

wiatru oraz wody,
n  ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej,
n  energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z odnawialnych źró-

deł energii,
n  biokomponentów i biopaliw, wyłączając produkty rolnicze 

określone w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspól-
notę Europejską.

Dla wsparcia celu, jakim jest wzrost wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii przewiduje się również możliwość współfi-
nansowania ze środków Funduszu Spójności realizacji inwestycji 
związanych z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych 
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w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwór-
czych energii z OZE.
Jakie efekty przyniesie priorytet IX? Oczekiwania są duże. Czy aby 
niezbyt wyśrubowane? To się okaże za kilka lat. W tej chwili zakłada 
się, iż inwestycje w zakresie produkcji energii i paliw z OZE przyczy-
nią się do aktywizacji gospodarczej regionów bogatych w odnawialne 
źródła energii, w wyniku realizacji działań oczekiwany jest rozwój za-
równo w sektorze przemysłowym jak i rolnym.
Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 
Instytucjami zarządzającymi i wspierającymi to działanie są:
1.  Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regional-

nego, a konkretnie Departament Koordynacji Programów In-
frastrukturalnych. Instytucją Pośredniczącą zaś Ministerstwo 
Gospodarki Departament Funduszy Europejskich.

2.  Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) to 
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej. 

3.  Instytucja Certyfikująca – Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go Departament Instytucji Certyfikującej. 

4.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności dokony-
wanych przez KE to Ministerstwo Finansów.

Jaki jest cel działania? Cel działania został zdefiniowany nastę-
pująco: wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł 
odnawialnych.

W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie bu-
dowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej albo ciepła ze 
źródeł odnawialnych.
Wsparciem zostaną objęte projekty budowy lub zwiększenia 
mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystują-
cych energię wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 
10 MW, biogazu i biomasy albo projekty budowy lub zwiększenia 
mocy jednostek wytwarzania ciepła przy wykorzystaniu energii 
geotermalnej lub słonecznej.
Warto pamiętać, iż inwestycje w zakresie wytwarzania energii 
w kogeneracji ze źródeł odnawialnych realizowane będą w ra-
mach działania 9.1. 
A jakie inwestycje nie będą wspierane? W ramach działania 9.4. 
wyklucza się możliwość wsparcia:
n  technologii współspalania paliw kopalnych i biomasy lub bio-

gazu
n  budowy lub przebudowy obiektów energetycznych spalających 

odpady komunalne (które będą wspierane z działania 2.1).
Działanie 9.4. oprócz efektu środowiskowego będzie miało rów-
nież istotne znaczenie dla rozwoju regionalnego, stąd istotnym 
efektem będzie zwiększenie ilości miejsc pracy oraz zagospoda-
rowanie lokalnych zasobów odnawialnych.
W ramach realizowanych projektów będzie można mieć dofinan-
sowane inwestycje w przyłącza jednostek wytwarzania energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych do najbliższej istniejącej sieci. 
W tym kontekście przyłącze, rozumiane jako odcinek sieci łączący 
jednostkę/jednostki wytwarzania energii z punktem, w którym na-
stępuje rozgraniczenie własności sieci między właścicielem jednostki 
wytwórczej i operatorem sieci, może stanowić integralną część pro-
jektu dotyczącego jednostki wytwarzania energii, niezbędną dla 
osiągnięcia celów tego projektu. 
Efekty? Zakłada się, iż realizacja działania 9.4. przyczyni się do 
przyśpieszenia realizacji zobowiązań wynikających z dyrektywy 
2001/77/WE w sprawie promocji na rynku wewnętrznym ener-
gii elektrycznej produkowanej z OZE. Czy tak się stanie? Miej-
my nadzieję, że tak. Potrzebuje tego Busko-Zdrój, potrzebują 
Kielce, potrzebuje Warszawa. Tak naprawdę potrzebujemy tego 
wszyscy!
Pamiętajmy, iż POIiŚ to nie jedyny program, z którego mogą być 
wspierane inwestycje w OZE. Zagwarantowana jest komple-
mentarność POIiŚ z innymi działaniami i priorytetami.
Komplementarne programy pomocowe: POIiŚ jest spójny z in-
nymi programami pomocowymi planowanymi do realizacji w la-
tach 2007–2013. W tym aspekcie komplementarność rozumiana 
jest jako „uzupełnienie innego programu pomocowego realizo-
wanego w programowaniu 2007–2013”.
1.  Regionalne programy operacyjne: wsparcie w zakresie pro-

jektów dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji infra-
struktury służących do produkcji i przesyłu energii odnawial-
nej, gdzie będą realizowane projekty dotyczące:

n  energetyki wodnej, wytwarzania biomasy oraz biogazu o war-
tości do 10 mln zł,

n  wytwarzania energii z pozostałych źródeł odnawialnych o war-
tości do 20 mln zł.

2.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: wsparcie w zakresie 
wytwarzania lub dystrybucji energii z odnawialnych źródeł 
energii w miejscowościach należących do gminy wiejskiej, 
miejsko-wiejskiej oraz w miejscowościach gminy miejskiej 
o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.

3.  PO Innowacyjna Gospodarka: wsparcie dla przedsiębiorców 
w zakresie innowacyjnych technologii z OZE na nowe in-
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westycje w sektorze produkcyjnym i usługowym. Kryterium 
demarkacji stanowi innowacyjność projektu określona poprzez 
czas stosowania na świecie (3 lata) bądź stopień rozpowszech-
nienia danej technologii w branży na świecie.

4.  PO Infrastruktura i Środowisko:
n  Priorytet II Działanie 2.1 – udzielane będzie wsparcie dla in-

westycji w zakresie spalania odpadów komunalnych w zakresie 
odzyskiwania energii.

n  Priorytet IV – projekty wspierające przedsiębiorstwa w zakresie 
ochrony powietrza (w obiektach spalania paliw) z wyłączeniem 
inwestycji polegających na budowie jednostek wytwarzania 
energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych oraz wysokospraw-
nej kogeneracji.

W ramach działania 9.4. dofinansowane będą projekty:
1. Budowa farmy wiatrowej.
2. Budowa elektrowni wodnej o mocy do 10 MW.
3. Budowa elektrowni na biomasę lub biogaz.
4. Budowa ciepłowni geotermalnej.
5. Instalacja kolektorów słonecznych.
Jakie wydatki będą kwalifikowane? Wszelkie wydatki zgod-
ne z Wytycznymi MRR1 w zakresie kwalifikowania wydatków 
w ramach POIiŚ oraz programem pomocy publicznej. 
Kto może być beneficjentem? 
1. Przedsiębiorcy.
2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowa-
rzyszenia.
3. Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy 
zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których więk-
szość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.
4. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzone-
go na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wyko-
nujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednost-
ką samorządu terytorialnego.
5. Kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz 
inne związki wyznaniowe.
W jaki sposób będą wybierane projekty? Realizowane projekty 
będą wybierane w ramach procedury konkursowej. Ocena do-
konywana ma być według kryteriów zawartych w załączniku do 
POIiŚ nr 1 „Kryteria wyboru projektów”.
Zakłada się, iż ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania pro-
jektu podejmować będzie:
n  Minister Gospodarki (instytucja pośrednicząca).
n  Komisja Europejska – w przypadku projektów o wartości po-

wyżej 25 mln euro.
Instytucją podpisującą umowę o dofinansowanie projektu będzie 
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (instytucja wdrażająca).
Ile jest środków do dyspozycji w ramach działania 9.4? Alokacja 
finansowa na to działanie to ogółem: 1 762,31 mln euro. Z cze-
go:
n  wkład ze środków unijnych na działanie: 352,46 mln euro;
n  wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 193,09 

mln euro;
n  przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 1 

216,76 mln euro.
Maksymalny udział środków UE w wydatkach dla projektów 
objętych krajową pomocą regionalną określony został na pozio-
mie 20 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych.
Wkład krajowy publiczny zależny będzie od dostępności środków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (proc.). Dla projektów 
objętych horyzontalną pomocą na ochronę środowiska będzie on 
zgodny z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy pub-

licznej określonym w programie pomocowym, ale nie więcej niż 
20 proc. wartości projektu.
Minimalny wkład własny beneficjenta (w proc.) – dla projektów 
objętych krajową pomocą regionalną – będzie wynosił 80 proc. 
wydatków kwalifikowanych. Dla projektów objętych horyzontal-
ną pomocą na ochronę środowiska – 80 proc. wartości projektu.
A co z pomocą publiczną? Program pomocy publicznej normuje 
rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie udzielania po-
mocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy 
jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z od-
nawialnych źródeł energii opracowany na podstawie „Wytycz-
nych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013” 
(2006/C/54/08) oraz „Wspólnotowych wytycznych dotyczących 
pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego”.2
Projekty spełniające kryterium nowej inwestycji mogą otrzymać 
wsparcie zgodnie z wytycznymi o krajowej pomocy regionalnej, 
natomiast projekty niespełniające tego kryterium mogą uzyskać 
wsparcie tylko na podstawie pomocy państwa na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego.3
Od kiedy wydatki są kwalifikowalne? Okres kwalifikowalności 
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko rozpoczął się 1 stycznia 2007 r. Okres kwalifiko-
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walności wydatków dla projektów objętych pomocą publiczną 
zgodny jest zaś z zasadami kwalifikowalności określonymi w pro-
gramie pomocy publicznej.
Minimalna/maksymalna wartość projektu: Projekty o minimal-
nej wartości – 20 mln zł, z zastrzeżeniem następujących wyjąt-
ków: dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej 
z biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudo-
wy małych elektrowni wodnych – wartość projektu 10 mln zł. 
W tym działaniu nie występuje pojęcie minimalna/maksymalna 
kwota wsparcia. Oznacza to, że kwota ta nie jest limitowana.
Jaki będzie system płatności? Zakłada się, iż w przypadku, gdy 
beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa, korzysta 
ona za środków znajdujących się w jej planie finansowym i nie 
otrzymuje fizycznie płatności. W każdym innym przypadku be-
neficjent otrzymywać będzie płatność w formie dotacji rozwo-
jowej jako refundację poniesionych i udokumentowanych wy-
datków kwalifikowalnych lub jako zaliczkę na poczet przyszłych 
wydatków kwalifikowalnych.
Możliwość udzielenia dofinansowania w formie zaliczki oraz 
wysokość ewentualnej zaliczki będzie rozpatrywana indywidu-
alnie przez instytucję wdrażającą na etapie zawierania umowy 
o dofinansowanie z beneficjentem. Instytucja wdrażająca przy 

określaniu zasad udzielenia zaliczki będzie kierowała się zapisa-
mi rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 
wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych.
Wkładem własnym mogą być środki własne beneficjenta, jak 
również inne środki publiczne, jak np. pożyczki lub kredyty pre-
ferencyjne.

Działanie 9.5 wytwarzanie biopaliw  
ze źródeł odnawialnych
Instytucje zarządzające i wspierające to działanie:
1.  Instytucją Zarządzającą tym działaniem jest Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, a konkretnie Departament Koordy-
nacji Programów Infrastrukturalnych. Instytucją Pośredni-
czącą zaś Ministerstwo Gospodarki Departament Funduszy 
Europejskich.

2.  Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) to 
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej. 

3.  Instytucją Certyfikującą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Departament Instytucji Certyfikującej. 

4.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności dokony-
wanych przez KE to Ministerstwo Finansów.
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Cel działania 9.5. został zdefiniowany następująco: zwiększenie 
wytwarzania biokomponentów i biopaliw. W ramach działania 
wspierane będą inwestycje w zakresie produkcji biokomponen-
tów i biopaliw, w tym również biopaliw drugiej generacji, obję-
tych ustawą z 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i bio-
paliwach ciekłych.4
Ze wsparcia w ramach działania wyłączona jest budowa instalacji 
do produkcji produktów rolnych określonych w załączniku I do 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Co można będzie dofinansować w ramach działania 9.5? Wspar-
ciem zostaną objęte projekty budowy zakładów produkujących 
biokomponenty i biopaliwa stanowiące samoistne paliwa, z wyłą-
czeniem produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami 
ropopochodnymi oraz produkcji czystego oleju roślinnego i bio-
etanolu produkowanego z produktów rolnych.
W konsekwencji realizacja działania przyczyni się do przyśpie-
szenia realizacji zobowiązań wynikających z dyrektywy 2003/30/
WE w sprawie promowania użycia w transporcie biopaliw lub 
innych paliw odnawialnych.
Zakłada się, iż działanie to oprócz efektu środowiskowego będzie 
miało również istotne znaczenie dla rozwoju regionalnego, stąd 
istotnym efektem będzie zwiększenie ilości miejsc pracy oraz za-
gospodarowanie lokalnych zasobów odnawialnych.
Komplementarność działaniami innymi działaniami i prioryte-
tami:
1.  PO Innowacyjna Gospodarka: wsparcie dla przedsiębiorców 

innowacyjnych w zakresie innowacyjnych i nowych techno-
logii w produkcji biokomponentów i biopaliw. Kryterium de-
markacji stanowi innowacyjność projektu określona poprzez 
czas stosowania na świecie (3 lata) bądź stopień rozpowszech-
nienia danej technologii w branży na świecie.

2.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: wsparcie dla pro-
jektów realizowanych w miejscowości należącej do gminy 

wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, albo gminy miejskiej 
o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys. W zakresie pro-
dukcji biopaliw będących produktami rolniczymi (objętymi 
załącznikiem nr I do Traktatu Wspólnot Europejskich).

Poniżej przedstawiam hipotetyczne projekty, które mogą liczyć 
na wsparcie:
1.  Budowa zakładu/instalacji do produkcji biokomponentów, tj. 

ester metylowy kwasów tłuszczowych. 
2.  Budowa instalacji do produkcji biogazu.
Beneficjentami działania będą przedsiębiorcy.
Jak będą wybierane projekty w ramach działania 9.5? Szczegóło-
we informacje dotyczące trybu i zasad naboru oraz oceny wnio-
sków dostępne są w załączniku nr 2 „Organizacja systemu oceny 
i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko”.
Realizowane projekty będą wybierane w ramach procedury 
konkursowej. Ocena dokonywana będzie w oparciu o kryteria 
zawarte w załączniku nr 1 do PO IiŚ pn. „Kryteria wyboru pro-
jektów”.
Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu podej-
mować będzie:
n  Minister Gospodarki (instytucja pośrednicząca),
n  Komisja Europejska – w przypadku projektów o wartości po-

wyżej 25 mln euro.
Instytucją podpisującą umowę o dofinansowanie projektu jest 
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (instytucja wdrażająca).
Ile będzie środków? Na działanie 9.5. przewidziano ogółem: 
234,97 mln euro, na co składają się:
1.  Wkład ze środków unijnych na działanie: 70,49 mln euro.
2.  Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 21,82 

mln euro.
3.  Przewidywana wielkość środków prywatnych na działa-

nie:142,66 mln euro.
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Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych 
na poziomie projektu określony został na poziomie 30 proc. wy-
datków kwalifikowalnych.
Minimalny wkład własny beneficjenta określono w tym działa-
niu na 70 proc. wydatków kwalifikowalnych, ale nie mniejszy niż 
w programie pomocy publicznej (w przypadku projektów obję-
tych pomocą publiczną).
Co z pomocą publiczną? Program pomocy publicznej normuje 
rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie udzielania po-
mocy publicznej na budowę instalacji do wytwarzania biokom-
ponentów i biopaliw ciekłych w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko. Program opracowany będzie na 
podstawie „Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej 
na lata 2007–2013” (2006/C/54/08).5
Okres kwalifikowalności wydatków przewidzianych w tym dzia-
łaniu rozpoczął się 1 stycznia 2007 r. Okres kwalifikowalności 
wydatków dla projektów zgodny jest z zasadami kwalifikowalno-
ści określonymi w programie pomocy publicznej.
Minimalna wartość projektu dla tego działania określona została 
na poziomie 20 mln zł. Minimalna/maksymalna kwota wspar-
cia nie została wskazana. Oznacza to, iż kwoty te nie podlegają 
limitowaniu!
Jeśli zaś chodzi o formę płatności wydaje się, iż jest ona logiczna. 
Beneficjent otrzymuje płatność w formie dotacji rozwojowej jako 
refundację poniesionych i udokumentowanych wydatków kwa-
lifikowalnych lub jako zaliczkę na poczet przyszłych wydatków 
kwalifikowalnych.
Możliwość udzielenia dofinansowania w formie zaliczki oraz 
wysokość ewentualnej zaliczki będzie rozpatrywana indywidu-
alnie przez instytucję wdrażającą na etapie zawierania umowy 
o dofinansowanie z beneficjentem.
Wkład krajowy publiczny zależny będzie od dostępności środków: 
wkładem własnym mogą być środki własne beneficjenta, jak również 
inne środki publiczne, jak np. pożyczki lub kredyty preferencyjne.

Działanie 9.6. Sieci ułatwiające odbiór 
energii ze źródeł odnawialnych
Instytucje zarządzające i wspierające to działanie:
1.  Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych. 
2.  Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki Departa-

ment Funduszy Europejskich.
3.  Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia): 

Instytut Paliw i Energii Odnawialnej. 
4.  Instytucja Certyfikująca: Ministerstwo Rozwoju Regionalne-

go, Departament Instytucji Certyfikującej. 
5.  Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności dokony-

wanych przez KE: Ministerstwo Finansów.
Cel działania 9.6. został zdefiniowany następująco: ułatwienie 
rozwoju energetyki odnawialnej poprzez budowę sieci umożli-
wiających odbiór energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Jakie projekty będą wspierane? W ramach działania wspierane będą 
inwestycje w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej 
w zakresie niezbędnym do umożliwienia dostarczania do Krajowe-
go Systemu Elektroenergetycznego energii produkowanej ze źródeł 
odnawialnych. Projekty powinny być w pełni dedykowane przyłą-
czeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE.
W ramach działania przewiduje się również wsparcie dla budo-
wy i modernizacji przyłączy jednostek wytwarzania energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych. W tym kontekście przyłącze 
rozumiane jest jako odcinek sieci będący własnością operatora 
sieci (od punktu, w którym następuje rozgraniczenie własności 
sieci między właścicielem jednostki wytwórczej i operatorem sie-
ci, określonego w umowie przyłączeniowej) może stanowić inte-
gralną część projektu dotyczącego jednostki wytwarzania energii, 
niezbędną dla osiągnięcia celów tego projektu.
Planowane efekty działania 9.6? Zakłada się optymistycznie, iż 
efektem działania będzie zniesienie istotnej bariery dla rozwoju 
energetyki odnawialnej, jaką jest brak dostatecznie rozwiniętych 
sieci przesyłowych i dystrybucyjnych na obszarach, gdzie budo-
wane są jednostki wywarzania energii elektrycznej z OZE.
Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami podob-
nie jak we wcześniej już opisanych Działaniach 9.4. i 9.5. będzie 
się wyrażać poprzez uzupełnienie w regionalnych programach 
operacyjnych. Osiągnięte to ma być za pomocą wsparcia inwesty-
cji z zakresu budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych 
umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych o wartości do 20 mln zł.
Przykładowe rodzaje projektów: Budowa oraz modernizacja 
sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania ener-
gii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego. 
Jakie wydatki będą kwalifikowalne? Wydatki kwalifikowane 
mogą dotyczyć tylko kosztów zwiększenia mocy przesyłowej 
sieci do poziomu odpowiadającego mocy przyłączanych jed-
nostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Przez 
moc przyłączaną jednostek wytwarzania energii ze źródeł 
energii odnawialnej (OZE) rozumie się zarówno moc poje-
dynczego źródła, jak również kilku źródeł zlokalizowanych 
w ten sposób, że muszą one zostać przyłączone do tego same-
go elementu (elementów) sieci elektroenergetycznej, co po-
winno mieć potwierdzenie ekspertyzach odpowiedniej doku-
mentacji (ekspertyzach wpływu na sieć przyłączanych źródeł, 
ważnych warunkach przyłączenia do sieci). 
UWAGA! W przypadku, w którym dla energii odnawialnej 
będzie przeznaczona tylko część zwiększanej mocy przesyłowej 
w ramach projektu, pozostała część kosztów projektu nie będzie 
kwalifikowała się do wsparcia.
W takim przypadku udział kosztów kwalifikujących się do 
wsparcia w całości kosztów w ramach projektu jest określony 
jako stosunek mocy przyłączanych OZE do przyrostu mocy 
przesyłowej budowanych lub modernizowanych elementów sieci 
wyrażony w procentach.

Lp. Działanie/poddziałanie Data rozpoczęcia pierwszych 
naborów wniosków

Data wydania pierwszych decyzji 
o dofinansowaniu

1 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych czerwiec–wrzesień 2008 r. grudzień 2008 r.

2 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych czerwiec–wrzesień 2008 r. grudzień 2008 r.

3 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych czerwiec–wrzesień 2008 r. grudzień 2008 r.

PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
PRORYTET IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna*

* Jest to harmonogram wstępny. Może ulec zmianie. Źródło: http://mrr.gov.pl
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1. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013

2. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

3. Nazwa Funduszu finansującego oś priorytetową Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

5. Instytucja Pośrednicząca –

6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca 
II stopnia)

–

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej

8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji Wojewoda Świętokrzyski

9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie 
płatności dokonywanych przez KE

Ministerstwo Finansów

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie 
płatności na rzecz beneficjentów (jeśli dotyczy)

Departament Budżetu i Finansów

11. Numer i nazwa działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

12. Cel i uzasadnienie działania W ramach tego działania wspierane będą m.in. duże projekty służące wykorzystaniu w systemach 
energetycznych odnawialnych źródeł energii, jak również inwestycje o ponadlokalnym znaczeniu mające na 
celu podniesienie jakości układu energetycznego regionu.

13. Przykładowe rodzaje projektów •  Projekty dotyczące wykorzystania w systemach energetycznych i ciepłowniczych odnawialnych źródeł 
energii – wartość projektów 0,5–5 mln euro.

14. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy)

W ramach Działania 4.1. do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą 
zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w krajowych wytycznych dot. kwalifikowania wydatków w 
ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013, w tym m.in.:
•  wydatki związane z nabyciem nowych środków trwałych pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr 

środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu oraz wydatek ten będzie traktowany jako 
wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,

• koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej,
• koszty zakupu nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji,
•  koszty remontów, napraw lub adaptacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia,
•  koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie projektu,
•  koszty porad prawnych oraz doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych,
•  koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedsięwzięcia, wraz z obowiązującymi 

składkami na ubezpieczenie społeczne,
•  koszty zakupu usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych i komunalnych, pod warunkiem, że 

ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku,
• koszty zakup towarów, w szczególności materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
• koszty tłumaczeń lub druku materiałów bądź publikacji,
•  koszty działań promocyjnych i informacyjnych, pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest 

informacja o wsparciu finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej,
•  inne koszty wynikające bezpośrednio ze specyfiki przedsięwzięcia, w szczególności opłaty wpisowe lub 

członkowskie.
Za kwalifikowalne uznaje się także koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu 
oraz zarządzania projektem.

15. Beneficjenci

16. a Typ beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, związki i porozumienia JST; jednostki administracji 
rządowej w województwie; organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 
kościołów i związków wyznaniowych; jednostki organizacyjne lasów państwowych; inne jednostki 
publiczne, jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorstwa energetyczne i spółki komunalne, w których min. 50proc. akcji i udziałów posiada JST.

17. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów  

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wybór projektów odbywa się w oparciu o procedurę konkursów zamkniętych, ogłaszanych przez 
instytucję organizującą konkurs.

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Procedura oceny składa się z trzech etapów: preselekcji, oceny formalnej oraz merytoryczno-technicznej.
Preselekcja obejmuje ocenę formalną złożonych fiszek projektowych, dokonywaną przez Oddział 
Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych, i strategiczną – przez Zespół Oceny Strategicznej 
– departamenty merytoryczne urzędu marszałkowskiego. Lista rankingowa projektów przedstawiana jest 
do rekomendacji Regionalnemu Komitetowi Monitorującemu, a następnie do zatwierdzenia przez zarząd 
województwa.
Oceny formalnej projektów, które przeszły etap preselekcji, dokonuje Oddział Wdrażania Projektów 
Infrastrukturalnych. 
Oceny merytoryczno-technicznej dokonują zespoły oceny merytoryczno-technicznej.
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczno – techniczną przedstawiana jest do 
wiadomości Regionalnemu Komitetowi Monitorującemu.

Ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podejmuje zarząd województwa.

Część finansowa (w euro)

18. Alokacja finansowa na działanie ogółem 59 772 363

19. Wkład ze środków unijnych na działanie 50 806 509

20. Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie 8 965 854

21. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie –

22. Maksymalny udział środków UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie projektu (proc.)

Maksymalna wysokość dotacji ze środków UE wynosić będzie od 50 proc. do 85 proc. kosztów 
kwalifikowanych inwestycji i wynikać będzie z przepisów dotyczących pomocy publicznej, oraz mapy 
pomocy określającej poziom dofinansowania.

23. Minimalny wkład własny beneficjenta (proc.)

24. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ 2007–2013 rozpoczął się 1 stycznia 2007 r.
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów podlegających zasadom pomocy publicznej 
rozpoczyna się dopiero w dniu podpisania umowy z beneficjentem.

25. Minimalna/maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) –

26. Minimalna/maksymalna kwota wsparcia –

27. Forma płatności Dotacja rozwojowa w formie refundacji bądź zaliczki przekazywanej na zasadach określonych w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego.

28. Wysokość udziału cross-financingu (proc.) Nie dotyczy

RPO WOjEWóDzTWA ŚWIETOKRzYSKIEgO 2007–2013. OŚ PRIORYTETOWA IV.  
DzIAłANIE 4.1. ROzWój REgIONAlNEj INFRASTRUKTURY OchRONY ŚRODOWISKA I ENERgETYczNEj 
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Beneficjenci tego działania (zgodnie z POIiŚ) to:
1. Przedsiębiorcy.
2.  Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowa-

rzyszenia.
3.  Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umo-

wy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których 
większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.

4.  Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzo-
nego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych 
wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej 
z jednostką samorządu terytorialnego.

Nabór projektów: Szczegółowe informacje dotyczące trybu i za-
sad naboru oraz oceny wniosków dostępne są w załączniku nr 2 
„Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Realizowane 
projekty będą wybierane w ramach procedury konkursowej. Oce-
na dokonywana będzie w oparciu o kryteria zawarte w załączniku 
nr 1 do POIiŚ „Kryteria wyboru projektów”.
Należy pamiętać, iż ostateczną decyzję w sprawie dofinansowa-
nia projektu podejmuje:
n  Minister Gospodarki (instytucja pośrednicząca).
n   Komisja Europejska – w przypadku projektów o wartości powyżej 

25 mln euro.
Instytucją podpisującą umowę o dofinansowanie projektu jest 
Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (instytucja wdrażająca).
Ile jest środków na działanie 9.6? Alokacja finansowa przewi-
dziana na to działanie to ogółem: 55,29 mln euro. Na kwotę tą 
składa się:
1. Wkład ze środków unijnych: na działanie 47,00 mln euro.
2.  Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 1,13 

mln euro.

3.  Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 
7,16 mln euro.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych 
określony został na poziomie 85 proc. wydatków kwalifikowal-
nych (luki finansowej). Minimalny wkład własny beneficjenta 
to 15 proc. wydatków kwalifikowalnych oraz wszystkie wydatki 
wykraczające poza lukę finansową. Okres kwalifikowalności wy-
datków w ramach tego działania (podobnie jak dla wszystkich 
działań w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko) rozpoczął się stycznia 2007 r.
Projekty realizowane w ramach tego działania nie mogą mieć 
mniejszej wartości niż 20 mln zł.
Wkładem własnym mogą być środki własne beneficjenta, jak 
również inne środki publiczne, np. pożyczki lub kredyty prefe-
rencyjne. W działaniu tym nie została określona minimalna bądź 
maksymalna kwota wsparcia.
Jeśli zaś chodzi o formę płatności jest ona skonstruowana dość 
logicznie. A mianowicie, gdy beneficjentem jest państwowa 
jednostka budżetowa, korzysta ona za środków znajdujących 
się w jej planie finansowym i nie otrzymuje fizycznie płatności. 
W każdym innym przypadku beneficjent otrzymuje płatność 
w formie dotacji rozwojowej jako refundację poniesionych i udo-
kumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczkę 
na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych. 
Możliwość udzielenia dofinansowania w formie zaliczki oraz 
wysokość ewentualnej zaliczki będzie rozpatrywana indywidu-
alnie przez instytucję wdrażającą na etapie zawierania umowy 
o dofinansowanie z beneficjentem. 
Instytucja wdrażająca przy określaniu zasad udzielenia zaliczki 
będzie kierowała się zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją pro-
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gramów operacyjnych, „Wytycznych Ministra Rozwoju Regio-
nalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń” oraz 
będzie miała na względzie ogólne przesłanki zawarte we wzorze 
umowy o dofinansowanie.

Wsparcie dla inwestycji w zakresie  
produkcji biokomponentów w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007–2013
Zgodnie z założeniami reformy polityki wobec obszarów wiej-
skich, od roku 2007 wsparcie rozwoju obszarów wiejskich jest 
finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), utworzone-
go na mocy Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005 w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej.
Zadaniem EFFROW jest promocja zrównoważonego rozwo-
ju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. Ma ona uzupełniać 
politykę rynkową i politykę wspierania dochodów w ramach 
wspólnej polityki rolnej, politykę spójności i wspólną politykę ry-
bołówstwa. Zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich zostały 
określone w rozporządzeniu Rady (WE) 1698/2005 w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przepisy tego 
rozporządzenia wymagają przygotowania krajowego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Programie Rozwój Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013 wsparcie dla projektów inwestycyj-
nych dotyczących wytwarzania bioetanolu (produkcji alkoholu 
etylowego wraz z odwadnianiem) oraz produkcji nieoczyszczo-
nych lub rafinowanych olejów i tłuszczów na cele biopaliwowe 
przewidziano w ramach zawartego w osi priorytetowej I „Popra-
wa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego” działania „Zwięk-
szanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. 
Beneficjentem środków może być osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
n  wykonuje działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowa-

dzania do obrotu produktów rolnych,
n  działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako 

małe lub średnie przedsiębiorstwo (w rozumieniu zalecenia 
2003/361/WE dotyczącego definicji małych i średnich przed-
siębiorstw) lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 

pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekra-
cza równowartości 200 mln euro.

Maksymalna wartość wsparcia, przyznana jednemu beneficjen-
towi, wynosi 20 mln zł. Wielkość wsparcia przyznanego na reali-
zację jednego projektu nie może być niższa niż 100 tys. zł.

Wsparcie dla inwestycji w zakresie  
m.in. produkcji biokomponentów i biopaliw 
w ramach Programu Operacyjnego 
„Innowacyjna Gospodarka”
Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” (POIG), jest jed-
nym z instrumentów realizacji NSRO na lata 2007–2013 i ma na 
celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja 
w ramach POIG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wspar-
cie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek 
naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej ja-
kości, jak również wsparcie systemowe zapewniające rozwój środo-
wiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.
Pozyskanie wsparcia finansowego dla inwestycji w zakresie produk-
cji biokomponentów i biopaliw ciekłych jest możliwe w ramach osi 
priorytetowej 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”. Nale-
ży jednak zaznaczyć, że o dofinansowanie ze środków POIG będą 
mogli się ubiegać jedynie przedsiębiorcy, których projekt spełniać 
będzie określone wymagania w zakresie innowacyjności produktu. 
Oznacza to, że wsparcie w ramach POIG będą mogły otrzymać 
przede wszystkim projekty dotyczące produkcji biopaliw drugiej 
generacji, które mają być wprowadzone na polskim rynku. Należy 
jednak podkreślić, że rozwój technologii produkcji biopaliw drugiej 
generacji wydaje się być niezbędny dla osiągnięcia celów wynikają-
cych z konkluzji posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 8–9 marca 
2007 r., zgodnie z którymi udział biokomponentów w rynku paliw 
transportowych każdego z państw członkowskich ma osiągnąć po-
ziom co najmniej 10 proc. w 2020 r. Produkcja biokomponentów 
oparta wyłącznie o technologię pierwszej generacji nie jest w stanie 
sprostać temu wyzwaniu.

A może wziąć pieniądze z EkoFunduszu?

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra 
Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowy-
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1. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013

2. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

3. Nazwa funduszu finansującego oś priorytetową Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

5. Instytucja Pośrednicząca –

6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) –

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej

8. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji wojewoda świętokrzyski

9. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE

Ministerstwo Finansów

10. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności 
na rzecz beneficjentów (jeśli dotyczy)

Departament Budżetu i Finansów

11. Numer i nazwa działania 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

12. Cel i uzasadnienie działania W ramach tego działania wspierane będą m.in. małe projekty służące wykorzystaniu w systemach energetycznych 
odnawialnych źródeł energii, jak również inwestycje o lokalnym znaczeniu mające na celu podniesienie jakości 
układu elektrycznego regionu. 

13. Przykładowe rodzaje projektów •  Projekty dotyczące wykorzystania w systemach energetycznych i ciepłowniczych odnawialnych źródeł energii 
– wartość maksymalna projektów 0,5 mln euro.

14. Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach działania 
(jeśli dotyczy)

W ramach Działania 4.2. do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą 
zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w krajowych wytycznych dot. kwalifikowania wydatków w 
ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013, w tym m.in.:
•  wydatki związane z nabyciem nowych środków trwałych pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr 

środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu oraz wydatek ten będzie traktowany jako 
wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,

• koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej,
• koszty zakupu nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji,
•  koszty remontów, napraw lub adaptacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia,
• koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie projektu,
• koszty porad prawnych oraz doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych,
• koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedsięwzięcia, wraz z
• obowiązującymi składkami na ubezpieczenie społeczne,
•  koszty zakupu usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych i komunalnych, pod warunkiem,  

że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku,
• koszty zakup towarów, w szczególności materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
• koszty tłumaczeń lub druku materiałów bądź publikacji,
•  koszty działań promocyjnych i informacyjnych, pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest 

informacja o wsparciu finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej,
•  inne koszty wynikające bezpośrednio ze specyfiki przedsięwzięcia, w szczególności opłaty wpisowe lub członkowskie.
Za kwalifikowalne uznaje się także koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu oraz 
zarządzania projektem.

15. Zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

16. 

17. 

18. 

Beneficjenci

a Typ beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, związki i porozumienia JST; jednostki administracji 
rządowej w województwie; organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 
kościołów i związków wyznaniowych; jednostki organizacyjne lasów państwowych; inne jednostki publiczne, 
jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa 
energetyczne i spółki komunalne, w których min. 50 proc. akcji i udziałów posiada JST.

b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy)

–

19.

4. 

5. 

6. 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów

a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Wybór projektów odbywa się w oparciu o procedurę konkursów zamkniętych, ogłaszanych przez 
instytucję organizującą konkurs.

b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Procedura oceny składa się z trzech etapów: preselekcji, oceny formalnej oraz merytoryczno-technicznej.
Preselekcja obejmuje ocenę formalną złożonych fiszek projektowych, dokonywaną przez Oddział Wdrażania 
Projektów Infrastrukturalnych, i strategiczną – przez Zespół Oceny Strategicznej – departamenty merytoryczne 
urzędu marszałkowskiego. Lista rankingowa projektów przedstawiana jest do rekomendacji Regionalnemu 
Komitetowi Monitorującemu, a następnie do zatwierdzenia przez zarząd województwa.
Oceny formalnej projektów, które przeszły etap preselekcji, dokonuje Oddział Wdrażania Projektów 
Infrastrukturalnych. 
Oceny merytoryczno-technicznej dokonują zespoły oceny merytoryczno-technicznej.
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczno – techniczną przedstawiana jest do 
wiadomości Regionalnemu Komitetowi Monitorującemu.

Ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podejmuje zarząd województwa.

Część finansowa (w euro)

20. Alokacja finansowa na działanie ogółem 42 694 545

21. Wkład ze środków unijnych na działanie 36 290 363

22. Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie 6 404 182

23. Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie –

24. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych 
na poziomie projektu (proc.)

Maksymalna wysokość dotacji ze środków UE wynosić będzie od 50 proc. do 85 proc. kosztów 
kwalifikowanych inwestycji i wynikać będzie z przepisów dotyczących pomocy publicznej, oraz mapy 
pomocy określającej poziom dofinansowania.

25. Minimalny wkład własny beneficjenta (proc.)

26. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)

27. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 rozpoczął się 1 stycznia 2007 r.
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów podlegających zasadom pomocy publicznej rozpoczyna 
się dopiero w dniu podpisania umowy z beneficjentem.

28. Minimalna/maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) –

29. Minimalna/maksymalna kwota wsparcia –

30. Forma płatności Dotacja rozwojowa w formie refundacji bądź zaliczki przekazywanej na zasadach określonych 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego.

DzIAłANIE 4.2. ROzWój SYSTEmóW lOKAlNEj INFRASTRUKTURY OchRONY ŚRODOWISKA I ENERgETYczNEj
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państw członkowskich, z czego blisko połowa (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln EUR) przeznaczona będzie na pomoc regionalną Polsce.

mi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na 
wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. eko-
konwersja długu).
Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podję-
ły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja 
(do końca 2003 r.) i Norwegia. Środki te mają charakter bez-
zwrotnej pomocy zagranicznej, a wykorzystanie energii wiatru 
jest jednym z priorytetów fundacji. Dotacja dla pojedynczego 
projektu nie może być niższa niż 50 tys. zł, natomiast w ra-
mach tzw. szybkiej ścieżki dla projektów typowych, funda-
cja ta przyznaje na projekty z energetyki wiatrowej dotacje 
o maksymalnej kwocie 700 tys. zł na każdy MW mocy za-
instalowanej, lecz nie więcej niż 35 mln zł (limit roczny) do 
15 proc. kosztów projektu.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, 
czyli odkryjmy możliwości…
Niezwykle istotną, a jakże jeszcze niedostrzeganą przez potencjal-
nych beneficjentów szansę na sfinansowanie inwestycji OZE stwa-
rzają tzw. Ramy Programowe Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy. Jest to integralna część Umowy ramowej pomiędzy 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną 
o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy6. Ramy 
programowe określają cele, zasady, strategie, obszary koncentracji 
geograficznej i tematycznej oraz indykatywny podział alokacji finan-
sowych. Dofinansowywane mają być m.in. projekty OZE. W ra-
mach osi 2. Środowisko i infrastruktura będą dotyczyły odbudowy, 
remontu, przebudowy i rozbudowy podstawowej infrastruktury oraz 
poprawy stanu środowiska. Minimum 30 proc. alokacji na ni-
niejszy obszar tematyczny zostanie przeznaczone na projekty 
realizowane na obszarach koncentracji geograficznej.
Cel 2: Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji, 
w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji.
Kwota alokacji prognozowana jest na poziomie do 117,5 milio-
nów franków szwajcarskich (CHF).

Rodzaje kwalifikowalnych projektów: 
Projekty o minimalnej wartości 10 milionów franków szwaj-
carskich każdy, realizowane w następujących obszarach: 
wprowadzanie systemów energii odnawialnej (np. słonecznej, 
wietrznej, niewielkich systemów energii wodnej, geotermicz-
nej, na biomasę itp.).
Pamiętajmy – uruchomienie programu planowane jest na II 
kwartał 2008 r. Czy skorzystać z tej możliwości? Myślę, że grze-
chem byłoby nie podnieść tych pieniędzy.

Jakie są jeszcze możliwości w zakresie 
wsparcia inwestycji w OZE?
Warto rozważyć możliwość dofinansowania inwestycji w czystą 
energię np. z wojewódzkich regionalnych programów operacyj-
nych na lata 2007–2013. Dla przykładu zaprezentuję szansę, jaką 
zagwarantowano w Regionalnym Programie Operacyjnym Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ).
Warto zapoznać się np. z możliwościami, jakie stworzone zostały 
w osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 
i energetycznej. Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury 
ochrony środowiska i energetycznej.
Inne możliwości inwestycji w OZE w ramach RPO WŚ zapre-
zentowane zostały w tabelach.
Zainteresowanie wykorzystaniem energii odnawialnej na prze-
strzeni ostatnich lat ogromnie wzrosło. Zauważalna jest wiara 
w to, iż postęp technologiczny może nas wprowadzić w nową 
erę polityki energetycznej. Przed polskimi samorządami, przed 
polskimi firmami energetycznymi, przed polskim sektorem 
energetycznym wyłania się wspaniała perspektywa. Możliwości 
sfinansowania ciekawych inwestycji w odnawialne źródła ener-
gii są niespotykane dotąd w historii. W ocenie autora niniejsze-
go artykułu czas dyskusji już się zakończył. Teraz nastał okres 
DZIAŁANIA. Jeśli nie wykorzystamy szansy, jaką stwarza PO-
IiŚ, POIG, program szwajcarski, RPO, będziemy mogli mieć 
pretensje tylko do siebie.  n


