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Odnawialne źródła energii
w Regionalnych Programach Operacyjnych

Wsparcie
na
„małe”
projekty
«
«

Biomasa, wiatr oraz s³oñce to bezsprzecznie przysz³oœciowe Ÿród³a energii. Œwiat
inwestuje w odnawialne Ÿród³a energii (OZE) i z pewnoœci¹ ten trend bêdzie siê
utrzymywa³. Równie¿ w Polsce wykorzystanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych bêdzie wzrasta³o. Warto zatem poznaæ mo¿liwoœci finansowania OZE ze œrodków europejskich.

O

wsparcie z funduszy europejskich dla projektów energetycznych z zakresu odnawialnych
Ÿróde³ energii ubiegaæ siê mo¿na by³o zarówno na
poziomie krajowym – Dzia³anie 9.4. Wytwarzanie
energii ze Ÿróde³ odnawialnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, jak i regionalnym, czyli z odpowiedniego dla lokalizacji inwestycji Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).
Niestety ostatni konkurs w ramach Dzia³ania 9.4
odby³ siê w maju i czerwcu br. z ma³ym bud¿etem
i na razie nie s¹ planowane kolejne nabory. W najbli¿szym czasie o dofinansowanie na OZE ubiegaæ
siê mo¿na w ramach kilku RPO – dolnoœl¹skiego,
lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego oraz œl¹skiego.

Po pierwsze nale¿y sprawdziæ, czy we w³aœciwym
dla danego województwa RPO zapisane jest odpowiednie dla OZE dzia³anie oraz jaki rodzaj beneficjentów mo¿e z niego skorzystaæ. Jest to wa¿ne, poniewa¿ w niektórych województwach dzia³ania
skierowane s¹ wy³¹cznie do jednostek publicznych i przedsiêbiorcy nie mog¹ ubiegaæ siê
o œrodki pomocowe na OZE! O aplikowaniu w ramach konkretnego Regionalnego Programu Operacyjnego decyduje lokalizacja inwestycji (zdarza
siê równie¿, i¿ warunkiem koniecznym jest posiadanie przez wnioskodawcê siedziby na terenie danego województwa).

Co do zasady, projekty o ni¿szej wartoœci (poni¿ej 20 mln z³, a w przypadku projektów dotycz¹cych wytwarzania energii elektrycznej z biomasy czy
biogazu lub zwi¹zanych z budow¹ lub rozbudow¹
ma³ych elektrowni wodnych – poni¿ej 10 mln z³)
mog¹ otrzymaæ wsparcie na realizacjê nowej inwestycji w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii
z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
wdra¿anych na poziomie poszczególnych województw. Regiony nastawione s¹ na dofinansowywanie mniejszych projektów ni¿ program ogólnokrajowy
– PO IŒ. Jest to dobra nowina dla ka¿dego inwestora, który planuje realizacjê mniejszej inwestycji,
poniewa¿ mo¿e on uzyskaæ nawet do 85% unijnego dofinansowania na swoje przedsiêwziêcie.

Firma, która chce wybudowaæ elektrowniê wodn¹
w Lesku (woj. podkarpackie) o wartoœci 6 mln z³otych, mo¿e skorzystaæ z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, jako
Ÿród³a finansowania inwestycji ze œrodków publicznych. Natomiast w przypadku, w którym koszt budowy ma³ej elektrowni wodnej przekroczy³by 12 mln
z³otych, firma mog³a staraæ siê o dofinansowanie
przedsiêwziêcia jedynie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko (Dzia³anie
9.4 – niestety ostatni nabór zosta³ ju¿ zakoñczony
i nie s¹ planowane nastêpne).

Ka¿dy Regionalny Program Operacyjny wyznacza w³asne, szczegó³owe, zasady udzielania
wsparcia. Przed rozpoczêciem procesu aplikacyjnego trzeba dok³adnie przeanalizowaæ inwestycjê.
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Przyk³ad

Nie wszystkie województwa wyszczególni³y specjalne dzia³ania na wsparcie inwestycji z zakresu
odnawialnych Ÿróde³ energii dla przedsiêbiorstw.
W niektórych województwach istnieje mo¿liwoœæ
uzyskania dofinansowania na takie projekty z dzia³añ dotycz¹cych ochrony œrodowiska, ale s¹ te¿ województwa, które skazuj¹ projekty dotycz¹ce OZE

«

Œrodowisko

na konkurowanie o œrodki z zupe³nie innymi inwestycjami, np. o charakterze innowacyjnym. W tego
typu konkursach wiêkszoœæ stanowi¹ w³aœnie projekty innowacyjne, a same nabory ciesz¹ siê ogromnym zainteresowaniem beneficjentów. Kryteria wyboru projektów w ramach tych dzia³añ promuj¹
przede wszystkim firmy, które wprowadzaj¹ na rynek nowe innowacyjne produkty i w zwi¹zku z tym
szanse otrzymania dofinansowania na inwestycje
z zakresu odnawialnych energii s¹ niewielkie.

packim, ³ódzkim i podlaskim – ponad 2%, natomiast
najmniejsz¹ w mazowieckim, ma³opolskim, wielkopolskim i opolskim – poni¿ej 1%.

Niektóre regiony wprowadzi³y równie¿ ograniczenia kwotowe dotycz¹ce wielkoœci wsparcia. Poszczególne RPO przeznaczy³y na wsparcie OZE
od 0,8% do prawie 3% swojego bud¿etu, a wiêc
jest, o co siê staraæ. Najwiêksz¹ czêœæ œrodków
otrzymaj¹ inwestycje w województwach: podkar-

Z danych dotycz¹cych harmonogramu przeprowadzanych konkursów wynika, i¿ w 11 województwach nabór wniosków na projekty dotycz¹ce OZE
ju¿ siê zakoñczy³. Poni¿sza tabela wskazuje, gdzie
mo¿na jeszcze aplikowaæ o œrodki na rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii i kto mo¿e uzyskaæ dotacje.

«

«

Wszystkie regiony stosuj¹ konkursow¹ procedurê wy³aniania projektów, które uzyskaj¹ dofinansowywanie. Wniosek aplikacyjny musi byæ z³o¿ony
w terminie wskazanym w og³oszeniu o naborze
wniosków, które ukazuje siê na stronie internetowej
instytucji wdra¿aj¹cej.

« «

Tabela 1. Możliwości finansowania inwestycji z funduszy unijnych z zakresu odnawialnych źródeł energii
w poszczególnych regionach, opracowanie: Maciej Noskowiak, specjalista ds. funduszy MCG S.A

Nazwa działania

Maks./min.
wartość pomocy
oraz intensywność

Rodzaj beneficjenta

Najbliższe nabory
wniosków

Zgodnie z mapą pomocy
regionalnej od 40% do
60 % kosztów kwalifikoDziałanie 5.1 Odnawialne źródła wanych projektu
energii (jedynie odnawialne
źródła energii oparte na wodnej
– w tym także geotermalnej
oraz biomasie)

Wrzesień 2010 r.
Podmioty gospodarcze
prowadzące działalność
w ramach sekcji D działu
35, grupy 35.1 (wyłącznie
klasa 35.11) i 35.3 PKD;

WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

Mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa

Wrzesień – listopad 2010 r.

Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania
przedsiębiorstw do wymogów
ochrony środowiska oraz w
zakresie odnawialnych źródeł
energii

Zgodnie z mapą pomocy
regionalnej: małe – 70%,
średnie – 60 %
Minimalna wartość
wsparcia wynosi 85 tys.
PLN.
Maksymalna wartość
wsparcia wynosi 4 mln
PLN.

WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE

Zgodnie z mapą pomocy
regionalnej

Przedsiębiorstwa (MŚP
i duże)

Wrzesień–październik
2010 r.

WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE

Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka
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WOJEWÓDZTWO
POMORSKIE

«
«

«

a) Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa
b) Poddziałanie 1.1.2 Małe
i średnie przedsiębiorstwa

« «

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Poddziałanie 1.2.4 – Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
Działanie 3.7 Zwiększenie
wykorzystania odnawialnych
zasobów energii

60% wydatków kwalifikowalnych dla małych
przedsiębiorstw i 50%
wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
Maksymalna wartość
dofinansowania, co do
zasady, wynosi
800 000 PLN.

Mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa

a) 31 sierpnia – 5 października 2010 r.
b) 17 listopada – 17 grudnia
2010 r.

60% dla małych przedsię- Mikro, małe i średnie
biorstw
przedsiębiorstwa
i 50% dla średnich przedsiębiorstw
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 750 000 PLN.

30 lipca 2010 r. – 30 września
2010 r.

Zgodnie z mapą pomocy Przedsiębiorstwa (MŚP
regionalnej – od 50 do 70% i duże)
kosztów kwalifikowanych
projektu.

Alokacja wyczerpana
(nabór nie jest jednak
wykluczony, ponieważ
możliwe są przesunięcia
środków)

Przygotowanie do realizacji inwestycji
Niezwykle istotn¹ kwesti¹ przy ubieganiu siê
o œrodki unijne, w ramach RPO z zakresu odnawialnych Ÿróde³ energii, jest w³aœciwe przygotowanie
inwestycji do fazy realizacji.
Z³o¿enie wniosku aplikacyjnego powinno byæ jednym z ostatnich elementów prac przedrealizacyjnych. Pierwszym krokiem, w ramach przygotowania projektu, powinno byæ opracowanie analizy
efektywnoœci inwestycji, z punktu widzenia wybranego Ÿród³a energii dla danej lokalizacji. Niezbêdne
jest równie¿ przeprowadzenie analizy wykonalnoœci dla ró¿nych wariantów lokalizacji. Wniosek o dofinansowanie – wraz z niezbêdnymi za³¹cznikami
(w tym studium wykonalnoœci) – powinien wskazywaæ, i¿ przedstawiony do dofinansowania projekt
jest w pe³ni wykonalny, nie tylko pod wzglêdem technicznym, œrodowiskowym, ale równie¿ formalno–
prawnym oraz finansowym. Wnioskodawca powinien wiêc wczeœniej zdobyæ wymagane pozwolenia
na realizacjê inwestycji oraz wskazaæ Ÿród³o finan-
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sowania przedsiêwziêcia (zapewnione œrodki w³asne, kredyt), które pozwol¹ na realizacjê zadania do
momentu wyp³aty dotacji.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e rozpoczêcie rzeczowe inwestycji w przypadku mikro-, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw mo¿e nast¹piæ po z³o¿eniu wniosku o dofinansowanie. Wczeœniejsze
podjêcie prac budowlanych lub z³o¿enie pierwszego prawnie wi¹¿¹cego zamówienia na urz¹dzenia, z wy³¹czeniem dzia³añ zwi¹zanych
z przygotowaniem dokumentacji dotycz¹cej danej inwestycji, automatycznie dyskwalifikuje projekt do wsparcia.
Dodatkowe Ÿród³a finansowania
Beneficjenci realizuj¹cy projekty z zakresu OZE
ubiegaæ siê mog¹ o dodatkow¹ pomoc ze œrodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej. WFOŒiGW dysponuje funduszami celowymi, których œrodki przeznaczone s¹
na finansowanie zadañ z zakresu ochrony œrodowi-

«
ska i gospodarki wodnej, które przyczyniaj¹ siê do
realizacji celów polityki pañstwa i wspierania inwestycji realizowanych przy udziale œrodków unijnych.
Formy dofinansowania to:
l oprocentowane po¿yczki niepodlegaj¹ce umorzeniu;
l oprocentowane po¿yczki czêœciowo umarzalne;
l dop³aty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i po¿yczek;
l dotacje;
l przekazanie œrodków finansowych.
Dop³ata do oprocentowania zaci¹gniêtego kredytu mo¿e wynieœæ do 50% odsetek nale¿nych bankowi od podmiotów gospodarczych.
Niezwykle zachêcaj¹c¹ form¹ dofinansowania
ma³ych projektów OZE s¹ tak¿e oferty banków,
które wspieraj¹ dzia³ania proekologiczne. Warunki udzielania kredytów s¹ preferencyjne – zró¿nicowane regionalnie i ofertowo w poszczególnych
bankach (od 1,4% do 3%), np.:
l kredyty preferencyjne we wspó³pracy z donatorami – instytucjami dysponuj¹cymi œrodkami na
zadania proekologiczne, np. WFOŒiGW;
l monta¿e finansowe z udzia³em partnerów –
uczestników systemu finansowania ochrony œrodowiska;
l kredyty komercyjne wykorzystuj¹ce systemy
zachêt.

Œrodowisko

Zakres zadañ objêtych finansowaniem jest okreœlony w umowach banków oraz donatora, i wynika
równie¿ z regionalnych priorytetów w ochronie œrodowiska. W zale¿noœci od banku inwestycje kredytowane s¹ od kilku do nawet kilkunastu lat, a ponadto przewidywana jest karencja w sp³acie kapita³u
nawet do kilku lat.

«

«

« «

Banki elastycznie reaguj¹ na trendy rynkowe.
Znajduj¹ pieni¹dze na wspieranie nowo powsta³ych firm, które planuj¹ projekty OZE! Wystarczy, aby przedsiêbiorca mia³ œrodki na pokrycie
17–18% wk³adu w³asnego. W wiêkszoœci umów
oprocentowanie jest zmienne, uzale¿nione od
wysokoœci stopy redyskontowej weksli (ustalonej
przez RPP) i plasuje siê w przedziale od 1,5 do
4.5 % w skali roku, w zale¿noœci od województwa, zakresu rzeczowego zadania i statusu kredytobiorcy.

Prognozy dla sektora energetyki odnawialnej w Polsce sporz¹dzane w ostatnich latach wskazuj¹ na du¿e
mo¿liwoœci jego rozwoju. Stworzenie korzystnych
warunków do inwestowania w ten podsektor energetyki mo¿e daæ w ci¹gu kilku lat bardzo znaczny wzrost
udzia³u Ÿróde³ energii odnawialnej w ogólnej poda¿y
noœników energetycznych, a tak¿e w produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.
Iwona Polok
Dyrektor komunikacji marketingowej i PR MCG S.A.

W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 9.6 „Sieci ułatwiające odbiór energii ze
źródeł odnawialnych” wsparcie udzielane będzie na inwestycje w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
w zakresie niezbędnym do umożliwienia dostarczenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Oczekiwanym efektem działania jest zniesienie istotnej bariery dla rozwoju energetyki odnawialnej, którą jest brak dostatecznie rozwiniętych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych na obszarach, gdzie
budowane są jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE.
O dofinansowanie w ramach działania 9.6 mogą się ubiegać zarówno przedsiębiorcy, jak i jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia JST, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Dotację będzie można otrzymać na projekty o wartości powyżej 20 mln PLN, polegające na budowie i modernizacji sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Działanie
cieszy się zainteresowaniem głównie ze strony operatorów sieci.
Termin naboru wniosków uzależniony jest od daty publikacji rozporządzenia Ministra Gospodarki regulującego
zasady udzielania pomocy publicznej na inwestycje realizowane w ramach tego działania. Planowany termin publikacji rozporządzenia to koniec III kwartału.
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