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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

 

2. Cele szczegółowe osi priorytetowej  

Zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim 

Zwiększona efektywność energetyczna przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie świętokrzyskim 

Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego. 

Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery.    
 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 167 290 213,00 

5. Instytucja 
zarządzająca 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

 
OPIS DZIAŁANIA  

Priorytet inwestycyjny 4a wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
 

6. Nazwa działania Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

7. Cel/e szczegółowy 
działania/  

Zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w 
województwie świętokrzyskim    
 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

 
Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem  
 
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]  
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 
[EPC]  
Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]  
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC]  
 

  

3. Efektywna i zielona energia 
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9. Lista wskaźników 
produktu 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]  
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MW] (CI 30)  
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
[MWe]  
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]  
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla 
odnawialnych źródeł energii [km]  
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika 
CO2/rok] (CI 34)  
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]  
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]  
Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]  
Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]  
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]  
Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]  
Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów [szt.]  
Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw [szt.]  
Liczba zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów lub 
biopaliw [szt.]  
Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji 
biokomponentów lub biopaliw [szt.]  
Liczba przebudowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji 
biokomponentów lub biopaliw [szt.]  
Liczba zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE [szt.]  
Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z 
OZE [szt.]  
Liczba przebudowanych zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania 
energii z OZE [szt.]  
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach 
kogeneracji [szt.]  
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w 
ramach kogeneracji [szt.]  
Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w 
ramach kogeneracji [szt.]  
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] Liczba 
osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych, O/K/M [osoby] 

 

10. Typy projektów  

 
Inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania powinny wynikać z 
przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. 
 
 
W ramach Działania 3.1 wsparcie zostanie udzielone na projekty polegające na: 
− budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakupie urządzeń) 

infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, 
pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, 
słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do 
sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.  

− budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 
ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE. z możliwością podłączenia do 
sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej 

− budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, 
ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i 
ilości energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form 
energii odrębnie z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ 
przesyłowej   

− budowa i montaż instalacji służącej do produkcji biokomponentów i 
biopaliw (drugiej i trzeciej generacji). 
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11 Typ beneficjenta  

− Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST ,  
− mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I 

do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L  187 z 26.06.2014) 
posiadające oddział lub zakład na terenie województwa świętokrzyskiego; 
w tym producenci rolno – spożywczy,  

− duże przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub zakład na terenie 
województwa świętokrzyskiego 

− uczelnie,  
− związki i stowarzyszenia JST,  
− podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego 

działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,  
− państwowe jednostki budżetowe,  
− instytucje kultury.  

 
Zgodnie z zapisami  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r.  z  możliwości ubiegania się o dofinansowanie wykluczeni są beneficjenci 
na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji 
komisji uznającej pomoc za niezgodna z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym - 
widniejący w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych prowadzonym przez Ministra 
Finansów, jak również pomoc nie będzie udzielana przedsiębiorcom znajdującym 
się w trudnej sytuacji.  

12 Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Nie dotyczy  

13 Instytucja pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

14 Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

15 Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 
(Wkład ze środków 
unijnych na działanie) 

Słabiej rozwinięty 

34 086 206,00 

16 Mechanizmy 
powiązania interwencji 
z innymi działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z innymi 
PO 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

17 Instrumenty terytorialne 
(jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

18 Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Konkursowy 
Instytucja Zarządzająca 
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19 Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z: 
1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651 /2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu r. i innymi odpowiednimi rozporządzeniami. 

2. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
W przypadku nowych instalacji Kogeneracji  powinno zostać osiągnięte co 
najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej 
produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych 
technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną 
kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do 
istniejących instalacji. (Dyrektywa 2012/27/UE z 25.10.2012r).  
 
Inwestycje dotyczące jednostek OZE wykorzystujących energię wody muszą 
spełniać warunki dotyczące projektów mogących mieć wpływ na stan wód, zgodnie 
z Dyrektywą 2000/60/WE (art. 4 ust. 7).  Pomoc nie zostanie przyznana projektom, 
które nie spełnią wymogów niniejszej dyrektywy.  
 

20 Warunki i planowany 
zakres stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

W ramach Działania 3.1 przewiduje się zastosowanie mechanizmu finansowania 
krzyżowego, zgodnie z krajowymi wytycznymi określającymi zasady 
kwalifikowalności wydatków.  

21 Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

22 Warunki uwzględniania 
dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami  
-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,  
-Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  
-oraz Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych 
na lata 2014-2020 

23 Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczenia wydatków 
Dotacja rozwojowa przekazywana będzie w formie refundacji bądź zaliczki 

24 Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa podstawa 
prawna)  

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej 
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651 /2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu 
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25 Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).  
 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie 
wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej. 
 

26 Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).  
 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie 
wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej. 
 
 

27 Minimalny wkład 
własny beneficjenta jako 
% wydatków 
kwalifikowalnych  
 

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).  
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie 
wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej. 
 

28 Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

29 Minimalna 
i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30 Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 



6 
 

31 Mechanizm wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

32 Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych oraz 
najważniejsze warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

33 Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

34 Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

a. Kategoria  
interwencji 

009 Energia odnawialna: wiatrowa  
010 Energia odnawialna: słoneczna  
011 Energia odnawialna: z biomasy 
012 Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i 
morska) oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana 
energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z 
wodoru)  
016 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie  
 

b. Forma   finansowania 01 dotacja bezzwrotna 

c. Typ obszaru 
01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)  
02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)  

    03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d. Terytorialne 
mechanizmy 
wdrażania 

07 Nie dotyczy 

35. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 
rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2014 roku z zastrzeżeniem zasad określonych dla 
pomocy publicznej. 
 
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące 
w momencie udzielania wsparcia. 
 
Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został fizycznie 
ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w 
przypadku dostaw i usług) przed złożeniem Instytucji Zarządzającej  wniosku o 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, niezależnie od tego, czy 
wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane. 
Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw 
lub usług. 
 
 

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

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 3.1 wyłącznie w przypadku 
przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 
określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020 
Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z 
energią w latach 2014-2020  
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

 
 

OPIS DZIAŁANIA 
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Priorytet inwestycyjny 4.b. promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w 
przedsiębiorstwach. 

1. Nazwa działania 
 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 
przedsiębiorstwach 

2. Cel/e szczegółowy/e 
działania/  

Zwiększona efektywności energetyczna przedsiębiorstw prowadzących  działalność 
w województwie świętokrzyskim 

3. Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego  

 
Zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB 
 
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]  
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]  
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]  
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]  
Spadek zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa (m3/rok) 
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]  
Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]  
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] 
 

4. Lista wskaźników produktu 

 
Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność 
energetyczną 
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa]  
Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI 5) [przedsiębiorstwa]  
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) (CI 6) [zł]  
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) [EPC]  
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MW] (CI 30)  
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
[MWe]  
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]  
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika 
CO2/rok] (CI 34)  
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]  
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]  
Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]  
Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]  
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]  
Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]  
Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność 
energetyczną [szt.]  
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]  
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]  
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach 
kogeneracji [szt.] P 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w 
ramach kogeneracji [szt.]  
Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w 
ramach kogeneracji [szt.] 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]  
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych, O/K/M [osoby] 
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5. Typy projektów  

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej 
(z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii 
elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:  
− modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, 

maszyn) na bardziej efektywne energetycznie i/lub wprowadzenie systemów 
zarządzania energią w oparciu o TIK 

− kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, 
i/lub wprowadzenie systemów zarządzania energią w oparciu o TIK 

− zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, 
i/lub wprowadzenie systemów zarządzania energią w oparciu o TIK 

− zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) 
technologii produkcji i użytkowania energii i/lub wprowadzenie systemów 
zarządzania energią w oparciu o TIK 

 
Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na 
wykorzystaniu surowców wtórnych  w procesie produkcyjnym, w wyniku czego 
podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w 
regionie.  
 
Wsparciem zostaną objęte inwestycje poprzedzone przeprowadzeniem audytu 
energetycznego, w rozumieniu art. 8 Dyrektywy 2012/27/UE, na podstawie którego 
zweryfikowane zostanie ekonomiczne uzasadnienia dla realizacji projektu. 
 
Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, 
natomiast projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej 
zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do 
dofinansowania. 
 
Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności energetycznej 
muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności 
energetycznej i/lub audytu energetycznego. 
 
 
 
 

6. Typ beneficjenta  

 
- mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L  187 z 26.06.2014) posiadające oddział lub zakład 
na terenie województwa świętokrzyskiego; 
 
Zgodnie z zapisami pkt (13) i (14)  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. z  możliwości ubiegania się o dofinansowanie wykluczeni są 
beneficjenci na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej 
decyzji komisji uznającej pomoc za niezgodna z prawem oraz z rynkiem 
wewnętrznym - widniejący w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych prowadzonym 
przez Ministra Finansów. 
Pomoc nie będzie udzielana również przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej 
sytuacji na podstawie zapisów art.2 ust.18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  

7. Grupa docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia  Nie dotyczy 

8. Instytucja pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

9. Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

10. Kategoria(e) regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

  
Słabiej rozwinięty 
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kwot UE (EUR) 
(Wkład ze środków unijnych na 
działanie) 

20 453 874,00 

11. Mechanizmy powiązania 
interwencji z innymi 
działaniami/ 
poddziałaniami w ramach 
PO lub z innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

12. Instrumenty terytorialne 
(jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

13. Tryb(y) wyboru projektów 
oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór 
i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Konkursowy 
Instytucja Zarządzająca 
 

14. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z: 
1. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

2. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i innymi odpowiednimi 
rozporządzeniami. 

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektów dotyczących głębokiej, 
kompleksowej modernizacji energetycznej  jest uzyskanie zwiększenia 
efektywności energetycznej powyżej 25 %.  
 
Warunkiem wsparcia projektów dotyczących kompleksowej, głębokiej modernizacji 
energetycznej budynków będzie również konieczność zastosowania indywidualnych 
liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu.. 

15. Warunki i planowany 
zakres stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

16. Dopuszczalna maksymalna 
wartość zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy; 
 

17. Warunki uwzględniania 
dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami  
-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,  
-Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego  
-oraz Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na 
lata 2014-2020 
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18. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków 
i planowany zakres systemu 
zaliczek 

Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczenia wydatków 
Dotacja rozwojowa przekazywana będzie w formie refundacji bądź zaliczki. 

19. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna)  

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi 
zasad udzielania pomocy publicznej, obowiązującymi w momencie udzielania 
wsparcia 
 

20. Maksymalny  
% poziom dofinansowania 
UE wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

Maksymalny % dofinansowania wynika  z właściwych przepisów prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej, 
obowiązujących w momencie udzielania wsparcia. zasad udzielania pomocy 
publicznej. 
 

21. Maksymalny  
% poziom dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub innych 
źródeł przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Maksymalny % dofinansowania wynika  z właściwych przepisów prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej, 
obowiązujących w momencie udzielania wsparcia. zasad udzielania pomocy 
publicznej. 

22. Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych  
 

Minimalny wkład wynika  z właściwych przepisów prawa wspólnotowego i 
krajowego dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej, obowiązujących w 
momencie udzielania wsparcia. zasad udzielania pomocy publicznej. 

23. Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

24. Minimalna i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu(PLN)(jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 
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25. Kwota alokacji UE 
na instrumenty finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

26. Mechanizm wdrażania 
instrumentów finansowych Nie dotyczy 

27. Rodzaj wsparcia 
instrumentów finansowych 
oraz najważniejsze warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

28. Katalog ostatecznych 
odbiorców instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

29. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

a. Kategoria interwencji 

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w 
MŚP oraz środki wsparcia 
069 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego 
wykorzystywania zasobów w MŚP  
071 Rozwój i promocja przedsiębiorstw specjalizujących się w usługach na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu (w tym wsparcie 
takich usług)  

b. forma finansowania 01 Dotacja bezzwrotna 

c. Typ obszaru 

01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)  
02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości     
     zaludnienia)  
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d. Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

02 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
07 nie dotyczy 

30. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 
rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2014 roku z zastrzeżeniem zasad określonych dla 
pomocy publicznej. 
 
Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został fizycznie 
ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w 
przypadku dostaw i usług) przed złożeniem Instytucji Zarządzającej  wniosku o 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, niezależnie od tego, czy 
wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane. 
Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw 
lub usług.  
 
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 
 



12 
 

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

 
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 3.2, wyłącznie w przypadku 
przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 
określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Rozporządzeniu 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu  oraz  Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  
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OPIS DZIAŁANIA  

Priorytet inwestycyjny 4.c. wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii  w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym 

6. Nazwa działania 
 

Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 

7. Cel/e szczegółowy/e działania Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora 
mieszkaniowego  

8. Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego  

 
Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku ogółem 
 
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]  
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]  
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]  
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]  
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]  
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 
[EPC]  
Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]  
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] 
 

9. Lista wskaźników produktu 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MW] (CI 30) 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
[MWe]  
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]  
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika 
CO2/rok] (CI 34)  
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]  
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]  
Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]  
Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]  
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]  
Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]  
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]  
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] P 
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 
[kWh/rok] (CI 32)  
Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [szt.] (CI 31)  
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]  
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]  
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10. typy projektów  

Inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać z 
przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. 
 
W ramach działania wsparcie otrzymają projekty dotyczące głębokiej 
modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych 
obiektów na energooszczędne w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu 
energetycznego bądź innych dokumentów wymaganych przepisami prawa.  
 
Dofinansowane zostaną inwestycje związane m.in. z: 

1. ociepleniem obiektu, 
2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na 

energooszczędne,  
3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do 

źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów 
wentylacji i klimatyzacji oraz  instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 
5. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE, 
6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji  
7. wymiana pokrycia dachowego, 
8. instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią, 
9. mikrokogeneracją. 

 
 
Projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji budynku muszą 
wynikać z przeprowadzonej w ramach audytu energetycznego analizy 
planowanych do wprowadzenia rozwiązań. Audyt energetyczny stanowi 
element konieczny do realizacji projektu, 
 
Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będą inteligentne 
systemy zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.  
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dofinansowanie  
inwestycji w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, pod 
warunkiem osiągnięcia znacznie zwiększonej efektywności energetycznej, jak 
również w szczególnie pilnych potrzebach, przyczyniających się do zmniejszenia 
emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia 
oszczędności energii. Niniejsze inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w 
przypadku, gdy koszt podłączenia do sieci ciepłowniczej na danym obszarze 
przewyższa koszt inwestycji w niniejsze kotły. 
 
Indywidualne piece i mikrokogeneracja: 
Rezultatem wspartych projektów musi być znaczna redukcja CO2 w odniesieniu 
do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego 
paliwa), a urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować się 
(obowiązującym od końca 2020r.) minimalnym poziomem efektywności 
energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w 
przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 
2009 r. 
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11. Typ beneficjenta  

− jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST 
, 

− spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
− związki i stowarzyszenia JST, 
− TBS, 
− samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, 
− uczelnie, 
− inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych w 

różnych formach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną np. 
fundacje i stowarzyszenia, 

− policja, 
− podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego 

działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych, 
− samorządowe osoby prawne,  
− jednostki ochotniczej i  Państwowej Straży Pożarnej; 

 
 

12. Grupa docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia  Nie dotyczy  

13. Instytucja pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

14. Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

15. Kategoria(e) regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

(Wkład ze środków unijnych na 
działanie) 

  
Słabiej rozwinięty 

51 99 265,00 

16. Mechanizmy powiązania 
interwencji z innymi 
działaniami/ poddziałaniami 
w ramach PO lub z innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Instrumenty terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Wydzielone zostały  środki dla następującego Obszaru Strategicznej Interwencji: 
- obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 
 
W ramach tych środków wsparcie realizowane będzie poprzez dedykowane 
nabory. 
Kryteria i zasady wyboru projektów będą wspólne dla wszystkich przedsięwzięć, 
w tym także w odniesieniu do projektów realizowanych na Obszarach 
Strategicznej Interwencji. 

18. Tryb(y) wyboru projektów 
oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór 
i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów  

Konkursowy 
Instytucja Zarządzająca 
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19. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z: 
1. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

 
Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektów dotyczących głębokiej, 
kompleksowej modernizacji energetycznej  jest uzyskanie zwiększenia 
efektywności energetycznej powyżej 25 %.  
 
W ramach niniejszego działania będą wspierane inwestycje w najlepiej działające  
urządzenia do ogrzewania, dostępne na rynku w chwili ogłoszenia odpowiedniego 
konkursu, zgodnie z odpowiednimi unijnymi przepisami dotyczącymi wymogów 
dotyczących ekoprojektu tych urządzeń (a szczególności kryteria określone w 
rozporządzeniu nr 813/2013 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE). 
 
Projekty dotyczące termomodernizacji budynków ochrony zdrowia mogą dotyczyć 
tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map 
potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 
 
Dofinansowane mogą zostać projekty dotyczące budynków mieszkaniowych poza 
Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (KOF),: wszystkie kategorie budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, których zarządzaniem zajmują się podmioty ww. 
wymienione.   

 
 

20. Warunki i planowany zakres 
stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

21. Dopuszczalna maksymalna 
wartość zakupionych środków 
trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

22. Warunki uwzględniania 
dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami  
-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,  
-Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  
-oraz Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych 
na lata 2014-2020 

23. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków 
i planowany zakres systemu 
zaliczek 

Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczenia wydatków 
Dotacja rozwojowa przekazywana będzie w formie refundacji bądź zaliczki 

24. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna)  

Nie dotyczy  
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25. Maksymalny  
% poziom dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).  
 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie 
wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej. 
 

26. Maksymalny  
% poziom dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z budżetu 
państwa lub innych źródeł 
przyznawane beneficjentowi 
przez właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).  
 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie 
wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej  

27. Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych  
 

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).  
 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie 
wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej 

28. Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

29. Minimalna i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu 
(PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30. Kwota alokacji UE 
na instrumenty finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm wdrażania 
instrumentów finansowych Nie dotyczy 
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32. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowychoraz najważniejsz
e warunki przyznawania 

Nie dotyczy. 

33. Katalog ostatecznych 
odbiorców instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

34.Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

a. Kategoria interwencji 

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, 
projekty demonstracyjne i środki wsparcia  
014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności 
energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia –  
016 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie  

b. Forma finansowania 01 Dotacja bezzwrotna 

c. Typ obszaru 
01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)  
02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)  
03 obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d. Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

02 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich  
07 nie dotyczy 

35 Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 
rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2014 roku z zastrzeżeniem zasad określonych dla 
pomocy publicznej. 
 
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 
 
Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został fizycznie 
ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w 
przypadku dostaw i usług) przed złożeniem Instytucji Zarządzającej  wniosku o 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, niezależnie od tego, czy 
wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane. 
Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw 
lub usług.  

36 Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
dzaiałania (jeśli dotyczy) 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 3.3  wyłącznie w przypadku 
przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 
określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020 
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OPIS DZIAŁANIA  
Priorytet inwestycyjny 4.e. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 
obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 
 

6. Nazwa działania 
 

Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej  

7. Cel/e szczegółowy/e działania Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery 

8. Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego  

 
Wartość średniej rocznej emisji dla pyłu PM10 
 
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]  
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]  
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]  
Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach 
komunikacji miejskiej [szt./rok]  
Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź” [szt]  
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 
[EPC]  
Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]  
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC]  
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9. Lista wskaźników produktu 

 
Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego 
 Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie zbiorowym  
Długość ścieżek rowerowych 
Długość sieci ciepłowniczej  
Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych    
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła  
 
 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]  
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony 
równoważnikaCO2/rok] (CI 34)  
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]  
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]  
Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]  
Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]  
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]  
Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]  
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej [km]  
Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej [km]  
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej [km]  
Liczba budynków uwzględniających standardy budownictwa pasywnego [szt.]  
Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa 
pasywnego [szt.]  
Liczba przebudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa 
pasywnego [szt.]  
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]  
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.]  
Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.]  
Liczba jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej [szt.]  
Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej [osoby]  
Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby]  
Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby]  
Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej [km]   
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [szt.]  
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.].  
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź” [szt.].  
Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.]   
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.]   
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.]  
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.]  
Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe [km]  
Długość dróg dla rowerów [km]  
Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km]  
Długość przebudowanych dróg dla rowerów [km]  
Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych [km]  
Długość wyznaczonych buspasów [km] 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]  
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10. Typy projektów  

Wsparcie mogą uzyskać inwestycje wynikające z planów gospodarki 
niskoemisyjnych lub planów mobilności miejskiej dla poszczególnych typów 
obszarów np.: 

1. modernizacja oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych) na 
energooszczędne, 

2. budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,  
3. wymiana źródeł ciepła, 
4. mikrokogeneracja, 
5. działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii,  
6. kampanie promujące: 

− budownictwo zeroemisyjne,  
− inwestycje w zakresie budownictwa pasywnego 

 
Wsparcie mogą uzyskać inwestycje polegające na budowie lub modernizacji 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej 
kogeneracji, wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii. 
 
Dofinansowanie będą mogły uzyskać inwestycje w zakresie modernizacji i 
budowy scentralizowanych systemów ciepłowniczych oraz przedsięwzięcia 
polegające na wymianie bądź modernizacji źródeł ciepła  z uwzględnieniem 
standardów ekologicznych. 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest dofinansowanie  
inwestycji w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, pod 
warunkiem osiągnięcia znacznie zwiększonej efektywności energetycznej, jak 
również w szczególnie pilnych potrzebach, przyczyniających się do zmniejszenia 
emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia 
oszczędności energii. Niniejsze inwestycje mogą zostać wsparte w przypadku, 
gdy koszt podłączenia do sieci ciepłowniczej na danym obszarze przewyższa koszt 
inwestycji w niniejsze kotły. 
 
Instalacje powyżej 20 MW: 
Nie będą objęte wsparciem inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE, w tym instalacje energetycznego spalania o 
nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW.  
 
Wsparcie mogą otrzymać jedynie  instalacje wykorzystujące wyłącznie 
biomasę, które nie są objęte zakresem przedmiotowym dyrektywy 
2003/87/WE.  
 
Instalacje poniżej 20 MW: 
Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, 
nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z 
możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku 
nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku 
efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii 
cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.  
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Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną 
kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do 
istniejących instalacji.  
Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji 
spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń 
o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i 
bardziej emisyjne. 
 
Wysokosprawna kogeneracja: 
Wsparte mogą zostać projekty zapewniające najniższy poziom emisji CO2 oraz 
innych zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności PM 10.  
Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie oraz, w stosownych 
przypadkach, przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.  
 
Indywidualne piece i mikrokogeneracja: 
Rezultatem wspartych projektów musi być  znaczna redukcja CO2 w odniesieniu 
do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego 
paliwa), a urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować się 
(obowiązującym od końca 2020r.) minimalnym poziomem efektywności 
energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w 
przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 
2009 r. 
 
Projekty powinny być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających 
efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w 
budynkach, do których doprowadzona jest energia ze wspieranych instalacji 
zapewniając, że inwestycje są oparte na zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe.  
Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w 
zakresie ochrony środowiska.  
 
 

 

Wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu zrównoważonej mobilności 
miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu 
krajowego infrastruktury transportu publicznego (warunkiem ubiegania się o 
wsparcie jest posiadanie planów gospodarki niskoemisyjnej) m.in.   

1. parkingi Park&Ride, Bike&Ride  
2. zintegrowane centra przesiadkowe, 
3. infrastruktura dworcowa,  
4. wspólny bilet, 
5. inteligentne systemy transportowe, 
6. ścieżki rowerowe, 
7. publiczne wypożyczalnie rowerów; 
8. przebudowa infrastruktury miejskiej (np. budowa buspasów, przebudowa 

skrzyżowań),  
 
Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów będą służyć inteligentne systemy 
zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.  
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Inwestycje dotyczące transportu miejskiego powinny spełniać następujące 
warunki: 

• Inwestycje będą komplementarne z inwestycjami realizowanymi w 
ramach właściwych krajowych programów operacyjnych. 

• Inwestycje w drogi lokalne lub regionalne mogą być finansowane 
jedynie, jako niezbędny i uzupełniający element projektu 
dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej.  

Samodzielne projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej nie 
zostaną objęte wsparciem. 

• Jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i 
korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej 
wynika potrzeba zakupu autobusów, dozwolony jest zakup pojazdów 
spełniających normę emisji spalin EURO VI. Priorytetowo będzie 
jednak traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach 
napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych 
wodorem, itp.).  

• Zakupowi niskoemisyjnego taboru powinny towarzyszyć inwestycje w 
niezbędną dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności 
infrastrukturę. 

 

11. Typ beneficjenta  

− jednostki samorządu terytorialnego,  
− mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub 

zakład na terenie województwa świętokrzyskiego definiowane według 
załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L  187 
z 26.06.2014) oraz  

− duże przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub zakład na terenie 
województwa świętokrzyskiegoprzedsiębiorstwa  

− partnerzy społeczni i gospodarczy działający na terenie województwa 
świętokrzyskiego , 

− organizacje pozarządowe (NGO), 
− samorządowe osoby prawne, 
− instytucje otoczenia biznesu, 
− uczelnie, 
− państwowe jednostki budżetowe, 
− instytucje kultury. 

 
W przypadku dużego przedsiębiorcy, musi on zapewnić, że wkład finansowy z 
funduszy nie przyczyni się do znacznej utraty miejsc pracy w istniejących 
lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium Unii Europejskiej w związku z 
realizacją dofinansowywanego projektu.  
 
Zgodnie z zapisami pkt (13) i (14)  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wykluczeni 
są beneficjenci na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z 
wcześniejszej decyzji komisji uznającej pomoc za niezgodna z prawem oraz z 
rynkiem wewnętrznym - widniejący w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych 
prowadzonym przez Ministra Finansów. 
Pomoc nie będzie udzielana również przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej 
sytuacji na podstawie zapisów art.2 ust.18 przywołanego wyżej rozporządzenia 
 

12. Grupa docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia  Nie dotyczy 

13. Instytucja pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

14. Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

15. Kategoria(e) regionu(ów)  Słabiej rozwinięty 
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wraz z przypisaniem 
kwot UE (EUR) 

(Wkład ze środków unijnych na 
działanie) 

61 350 868,00 

16. Mechanizmy powiązania 
interwencji z innymi 
działaniami/ poddziałaniami 
w ramach PO lub z innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Instrumenty terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Wydzielone zostały  środki dla następującego Obszaru Strategicznej Interwencji: 
- obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 
 
W ramach tych środków wsparcie realizowane będzie poprzez dedykowane 
nabory. 
Kryteria i zasady wyboru projektów będą wspólne dla wszystkich przedsięwzięć, 
w tym także w odniesieniu do projektów realizowanych na Obszarach 
Strategicznej Interwencji. 
 

18. Tryb(y) wyboru projektów 
oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór 
i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów  

Konkursowy 
Instytucja Zarządzająca 
 

19. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z: 
1. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
3.Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 
r. i innymi odpowiednimi rozporządzeniami 
W ramach niniejszego działania mogę być realizowane projekty wyłącznie spoza 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 20`14-2020 (KOF) 

20. Warunki i planowany zakres 
stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

W ramach Działania 3.4 przewiduje się zastosowanie mechanizmu finansowania 
krzyżowego. 

21. Dopuszczalna maksymalna 
wartość zakupionych środków 
trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

22. Warunki uwzględniania 
dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami  
-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,  
-Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  
-oraz Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych 
na lata 2014-2020 

23. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków 
i planowany zakres systemu 
zaliczek 

Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczenia wydatków 
Dotacja rozwojowa przekazywana będzie w formie refundacji bądź zaliczki 
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24. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna)  

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).  
 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie 
wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej  
 
 

25. Maksymalny  
% poziom dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).  
 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie 
wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej 
 

26. Maksymalny  
% poziom dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z budżetu 
państwa lub innych źródeł 
przyznawane beneficjentowi 
przez właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).  
 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie 
wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej 
 

27. Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych  
 

 
15% (dla projektów bez pomocy publicznej) 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie 
wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej 
 

28. Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

29. Minimalna i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu 
(PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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30. Kwota alokacji UE 
na instrumenty finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm wdrażania 
instrumentów finansowych 

Na podstawie oceny ex ante instrumentów finansowych podjęto decyzję o 
niestosowaniu instrumentów finansowych w ramach przedmiotowego Działania. 
Jednakże nie wyklucza się możliwości zastosowania w przyszłości instrumentów 
finansowych, jeśli analizy wskazywać będą zapotrzebowanie w tym obszarze. 

32. Rodzaj wsparcia 
instrumentów finansowych 
oraz najważniejsze warunki 
przyznawania 

Na podstawie oceny ex ante instrumentów finansowych podjęto decyzję o 
niestosowaniu instrumentów finansowych w ramach przedmiotowego Działania. 
Jednakże nie wyklucza się możliwości zastosowania w przyszłości instrumentów 
finansowych, jeśli analizy wskazywać będą zapotrzebowanie w tym obszarze. 

33. Katalog ostatecznych 
odbiorców instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

34. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

a. Kategoria interwencji 

013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, 
projekty demonstracyjne i środki wsparcia  
043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w 
tym wyposażenie i tabor)  
044 Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania 
popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i 
informacji)  
090 Ścieżki rowerowe i piesze  

b. Forma finansowania 01 Dotacja bezzwrotna 

c. Typ obszaru 
01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)  
02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)  
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d. Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

02 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich  
07 nie dotyczy 

35. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 
rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2014 roku z zastrzeżeniem zasad określonych dla 
pomocy publicznej. 
 
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 
 
Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został fizycznie 
ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w 
przypadku dostaw i usług) przed złożeniem Instytucji Zarządzającej  wniosku o 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, niezależnie od tego, czy 
wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane. 
Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw 
lub usług. 

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

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 7.1 wyłącznie w przypadku 
przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 
określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020 

 

 

 

 


