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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

Działanie 4.4 „Wysokosprawna kogeneracja” 
 

Termin naboru wniosków: 30 sierpnia – 2 listopada 2016 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: 

 Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. 

Beneficjenci: 

 Przedsiębiorcy; 

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

 Podmioty,  w  których  większość  udziałów  lub  akcji  posiadają  jednostki  samorządu 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;  

 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);  

 Podmioty  wykonujące  działalność  leczniczą,  w  rozumieniu  ustawy  o  działalności 

leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;  

 Szkoły wyższe;  

 Organizacje pozarządowe;  

 Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

 Towarzystwa budownictwa społecznego. 

Środki przeznaczone na wsparcie w ramach zaplanowanego konkursu: 

 7,050 mln EUR. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 

 50 mln EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy:  

 85% bądź poziom wynikający z luki finansowej, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej. 

Koszty kwalifikowalne:  
 

Wydatki związane z przygotowaniem projektu, m.in.:  

 ekspertyzy budowlane, analizy techniczne wymagane przepisami prawa, 

 projekt budowlany, projekt wykonawczy, 



 

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE 

 
 

 

A1 Europe Sp. z o.o. 

ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków 
tel.  (+48 12) 259 80 70, fax: (+48 12)  398  21 88 
e-mail: biuro@a1europe.pl 
www.a1europe.pl  2 

 dokumentacja aplikacyjna, przetargowa i geodezyjna (np. studium 

wykonalności/biznes plan lub ich elementy, program funkcjonalno‐użytkowy, 

kosztorys inwestorski) – z wyjątkiem wypełnienia formularza wniosku o 

dofinansowanie w przypadku wszystkich projektów 

 raport oddziaływania na środowisko oraz niezbędne decyzje administracyjne, 

 opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, 

 wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o 

dofinansowanie, 

 mapy lub szkice sytuujące projektu, 

 opracowania dotyczące analizy potrzeb, 

 prace rozbiórkowe,  

 prace zabezpieczające teren objęty projektem, 

 audyty energetyczne. 

Usługi dot. zarządzania i nadzoru nad projektem, m.in.: 

 inspektor nadzoru inwestorskiego, 

 inżynier kontraktu, 

 inwestor zastępczy, 

 nadzór nad projektem, np. nadzory architektoniczne, autorskie, konserwatorskie. 

Wydatki na prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.: 

 budowy/przebudowy wysokosprawnych instalacji kogeneracyjnych, 

 przygotowanie terenu pod budowę (zagospodarowanie terenu budowy wraz z 

budową tymczasowych obiektów), 

 roboty budowlane (materiały i roboty budowlane), 

 przebudowa/budowa infrastruktury technicznej: przewodów lub urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, 

telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby 

przebudowy/budowy, 

 prace budowlano‐montażowe, 

 prace instalacyjne, 

 prace rozbiórkowe. 

Wydatki związane z realizacją inwestycji  w zakresie: 

 budowy i modernizacji instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, 

opartych o gaz, olej, metan z odmetanowania kopalń ‐ jako wdrożenie innowacyjnych 



 

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE 

 
 

 

A1 Europe Sp. z o.o. 

ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków 
tel.  (+48 12) 259 80 70, fax: (+48 12)  398  21 88 
e-mail: biuro@a1europe.pl 
www.a1europe.pl  3 

rozwiązań wynikających z RIS WSL 2013‐2020. 

Wydatki na informację i promocję.  

 Wydatki dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno‐promocyjnych. 

Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych 

kategorii. 

 

Wydatki niekwalifikowalne: 

 Wydatki na działania  informacyjno‐promocyjne, za wyjątkiem oznaczeń, bilbordów  i 

tablic  informacyjno‐promocyjnych  lub  gdy  stanowi  to  zakres  rzeczowy  projektu; 

Niedozwolone jest wykorzystywanie materiałów promocyjnych współfinansowanych 

ze środków RPO WSL 2014‐2020 do celów niezwiązanych z projektem, w szczególności 

podczas kampanii wyborczych. 

 Koszty  pośrednie,  do  których  należą  m.in.  opłaty  czynszowe,  opłaty  za  energię, 

ogrzewanie,  sprzątanie,  opłaty  pocztowe,  materiały  biurowe,  opłaty 

telekomunikacyjne, media oraz inne koszty administracyjne. 

 Koszty  związane  z  angażowaniem  personelu,  chyba  że w szczegółowym  opisie 

kategorii  wydatków  oraz  zasad  kwalifikowalności  niniejszych  wytycznych 

programowych dopuszczono kwalifikowalność tego typu wydatków. 

 Wydatki w ramach mechanizmu cross‐financingu. 

 Wydatki na przygotowanie programów rewitalizacji. 

 Wydatki  związane  z  budową  lub  modernizacją  instalacji  zasilaną  OZE,  węglem 

kamiennym i brunatnym. 

 

Limity i ograniczenia:   

 W obszarze wysokosprawnej kogeneracji możliwe będzie wsparcie dla instalacji, której 

moc zainstalowana wynosi do 1 MW energii elektrycznej.  

 W przypadku nowych instalacji kogeneracyjnych możliwe będzie wsparcie instalacji, w 

których  zostanie  osiągnięte  co  najmniej  10%  efektywności  energetycznej  w 

porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu 

najlepszych dostępnych technologii. 

 W  przypadku  wszelkiej  przebudowy  istniejących  instalacji  oraz  innych  małych 

obiektów i urządzeń energetycznego spalania na wysokosprawną kogenerację możliwe 

będzie  wsparcie  dla  projektów  skutkujących  redukcją  CO₂  o  co  najmniej  30%  w 

porównaniu do istniejących instalacji.  
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 Wsparcie  otrzyma  budowa,  uzasadnionych  pod  względem  ekonomicznym,  nowych 

instalacji  wysokosprawnej  kogeneracji  oraz  innych  małych  obiektów  i  urządzeń 

energetycznego spalania (tj. lokalne kotłownie) o jak najmniejszej z możliwych emisji 

CO₂ oraz innych zanieczyszczeń powietrza (tj. PM 10). 

 Brak  wsparcia  na  instalacje  wysokosprawnej  kogeneracji  opartej  o  OZE,  węgiel 

kamienny i węgiel brunatny.  

 Dopuszczona  jest  pomoc  inwestycyjna  dla  wysokosprawnych  instalacji  spalających 

paliwa  kopalne  pod warunkiem,  że  te  instalacje  nie  zastępują  9  urządzeń  o  niskiej 

emisji  CO₂,  a  inne  alternatywne  rozwiązania  byłyby  mniej  efektywne  i  bardziej 

emisyjne.  

 Przewiduje  się  możliwość  wsparcia  zabudowy  układów  energetycznych 

wykorzystujących  metan  z  odmetanowania  kopalń  jako  wdrożenie  innowacyjnych 

rozwiązań wynikających z RIS WSL 2013‐2020.  

 W  konkursie  nie  ma  możliwości  udzielenia  pomocy  publicznej  na  podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie 

udzielania  pomocy  na  inwestycje  w  układy  wysokosprawnej  kogeneracji  oraz  na 

propagowanie  energii  ze  źródeł  odnawialnych  w  ramach  regionalnych  programów 

operacyjnych na lata 2014‐2020 (Dz. U. 2015 poz. 1420). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


