SZKOLENIE OZE
PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU

ekoPodhale - inicjatywa
społeczno - samorządowa
na rzecz OZE
Projekt partnerski na terenie gmin: Biały Dunajec,
Czarny Dunajec, Kościelisko, Szaflary i Miasto Zakopane

Poddziałanie 4.1.1.Rozwój infrastruktury
produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Nabór wniosków rozpoczyna się od 29.09.2017 do 30.11.2017
Pula środków dostępna w aktualnym naborze wynosi 84 986 000,00 zł.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na
budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury
(w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu
produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej
W szczególności projekt może obejmować inwestycje w
budowę/przebudowę:
instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory
słoneczne, fotowoltaika)
jednostek wykorzystujących energię geotermalną,
pomp ciepła,
małych elektrowni wodnych,
elektrowni wiatrowych,
instalacji wykorzystujących biomasę,
instalacji wykorzystujących biogaz

Co faktycznie
będzie można zrealizować?
W przypadku inwestowania przez beneficjentów (w tym prosumentów)w instalacje
wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, może ona być wytwarzana na
potrzeby własne, jak również z możliwością sprzedaży do sieci.
Inwestycje w OZE muszą uwzględniać wymogi wynikające z planów
zagospodarowania przestrzennego.
Jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze inwestycji do wsparcia
będzie koncepcja opłacalności, czyli najlepszego stosunku wielkości środków
unijnych przeznaczonych na uzyskanie np. 1MWh energii lub 1MWmocy
zainstalowanej wynikających z budowy danej instalacji.
Poza tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane
rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość
redukcji CO2).

ETAPY OCENY PROJEKTU
OCENA PEŁNEJ DOKUMENTACJI
ocena formalna

ocena logiczna TAK/NIE

ocena finansowa

ocena logiczna TAK/NIE

ocena merytoryczna

ocena logiczna/ocena punktowa

WYBÓR PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA

FINANSE w projekcie
Pula środków dostępna w aktualnym naborze
wynosi 84 986 000,00 zł.
- Maksymalny całkowity poziom dofinansowania
projektu wynosi 60%, z zastrzeżeniem projektów
objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis;
- Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi
40% wydatków kwalifikowanych projektu

Koszty kwalifikowane cz. 1

zakup i montaż jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE, w
tym niezbędne prace budowlane,
demontaż dotychczasowego źródła energii zastępowanego przez nowe
źródło OZE,
instalacje i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
danej jednostki OZE (armatura, okablowanie, urządzenia pomiarowe i
sterujące wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające),
rozruch, regulacja instalacji,
urządzenia i instalacje niezbędne do podłączenia jednostki OZE do
instalacji odbiorczej (elektrycznej, ogrzewania, c.w.u.),
urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z ww.
urządzeń OZE (akumulatory, zbiorniki na c.w.u., itd.),

Koszty kwalifikowane cz. 2

przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej/cieplnej ze źródeł
odnawialnych do sieci, stanowiące integralną część projektu, niezbędną
dla osiągnięcia celów projektu.
w zakresie spalania biomasy :
kotły o mocy nie większej niż 500 kW – wsparcie uzyskają urządzenia
do ogrzewania charakteryzujące się obowiązującym od końca 2020 r.
minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji
zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu wsparcie
uzyskają kotły spalające biomasę wyposażone w automatyczny podajnik
paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nieposiadające rusztu
awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie,

Koszty niekwalifikowane cz. 1

tzw. prace towarzyszące, które nie wpływają w bezpośredni sposób na
realizację celu działania, w tym roboty budowlane, które nie są
bezpośrednio związane z instalacją OZE (np. wymiana pokrycia dachu),
wykonanie instalacji OZE na dachach budynków pokrytych wyrobami
zawierającymi azbest,
magazyny na biomasę w przypadku zastosowania kotłów na tego
rodzaju paliwo (np. pomieszczenia, budynki, wiaty),
rozbudowa, przebudowa, remont instalacji wewnętrznych w budynku
innych niż wskazane po stronie wydatków kwalifikowalnych,
montaż
źródeł ciepła w
przypadku,
gdy
budynek
jest
podłączony
do
sieci ciepłowniczej/chłodniczej,

Koszty niekwalifikowane cz. 2

zakup sprzętu i wyposażenia, który nie służy wyłącznie do obsługi
instalacji OZE (np. komputer wykorzystywany również w innych celach niż
monitorowanie produkcji energii),
bieżąca eksploatacja i utrzymanie obiektów i instalacji (np. przeglądy
techniczne, koszty bieżącej obsługi instalacji, wydatki na ubezpieczenia),
opłaty przyłączeniowe na rzecz operatora sieci,
instalacje/kotły do spalania węgla, współspalania biomasy z węglem,
zakup środków transportu,
wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem plantacji roślin
służących do produkcji biomasy i biopaliw

DEKLARACJA
UDZIAŁU W PROJEKCIE
ZASADY WYPEŁNIANIA DEKLARACJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Czytelnie
Drukowane litery
Podpisy imieniem i nazwiskiem
W razie wątpliwości tel. 18 20 11 543 lub email oze@podhalanska.pl
Niekompletnie wypełnione deklaracje pozostają bez rozpatrzenia
Baza danych po powstaniu będzie podlegała zgłoszeniu do GIODO
WAZNE: Ani Gmina, ani LGD nie upoważnia nikogo do pobierania
jakichkolwiek wpłat i opłat z tytułu uczestnictwa w przedmiotowym
projekcie lub pokrywania wkładu własnego przez mieszkańców.
Stosowne ustalenia w tym zakresie będę omawiane na spotkaniach w
poszczególnych gminach, gdy projekt uzyska dofinansowanie.

OMÓWIENIE DEKLARACJI UDZIAŁU
W PROJEKCIE

Dziękuję za uwagę

tel. 18 20 11 543
email oze@podhalanska.pl
Łukasz Wróblewski
luksmuz@interia.pl

