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Finansowanie OZE

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014 – 2020



RPO WP 3.1  Rozwój OZE
Typy projektów:

Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć 
dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o 
energię biogazu, biomasy. Inwestycje o łącznej mocy instalowanej 
elektrowni/jednostki poniżej: 
- energia wodna (do 5 MWe), 

- energia wiatru (do 5 MWe), 

- energia słoneczna (do 2 MWe/MWt), 

- energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania 

- energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii 
cieplnej), 

- energia biomasy (do 5 MWt/Mwe)



3.1 Typ beneficjenta

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, 

- jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną, 

- przedsiębiorstwa, 

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

- szkoły wyższe, 

- organizacje pozarządowe, 

- podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o 
działalności leczniczej, 

- porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez 
lidera. 



RPO WP – 3.1 Rozwój OZE 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 

500 000 PLN. 

Maksymalna kwota dofinansowania: 

10 000 000 PLN



RPO WP – 3.1 Rozwój OZE 

W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje się wsparcia w zakresie instalacji 
wykorzystujących biomasę zlokalizowanych na obszarach gmin, na których, zgodnie 
z programem naprawczym ochrony powietrza, występują przekroczenia poziomu 
pyłu zawieszonego PM10 (24h).

Wyłączenie nie dotyczy urządzeń (kotłów) na biomasę klasy 5 według normy PN EN 
303-5:2012 dotyczącej sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji 
zanieczyszczeń kotłów grzewczych na paliwa stałe wyłącznie z automatycznym 
zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW lub kotłów na biomasę o mocy 
ponad 500kW przy zapewnieniu wartości emisji zanieczyszczeń na poziomie nie 
większym niż wynikający z normy PN EN 303-5:201229. 



RPO WP – 3.1 Rozwój OZE 

- Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie 
ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie. 

- Jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w 
ramach danego konkursu może być samodzielnym 
wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym 
projekcie. 



Wydatki kwalifikowalne:

- roboty budowlane, zakup i montaż jednostek wytwarzających 
energię w oparciu o OZE, 

- roboty przygotowawcze bezpośrednio związane z montażem 
jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE, 

- roboty rozbiórkowe związane z demontażem dotychczasowego 
źródła energii, 



Wydatki kwalifikowalne:

- instalacje, urządzenia i obiekty niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania danej instalacji (armatura, okablowanie, urządzenia pomiarowe 

i sterujące wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające, budowa i przebudowa instalacji 
odgromowej, obiekty techniczne, niezbędne ogrodzenie i zagospodarowanie terenu), 

- urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z ww. 
urządzeń OZE (akumulatory, zasobniki, zbiorniki, itd.), 



Wydatki kwalifikowalne:

- wydatki na elementy montażowe instalacji i urządzeń OZE – tylko 

w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu, 

- roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem 
ww. instalacji do sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych / 
ciepłowniczych. Kwalifikowalne są wydatki poniesione na wykonanie przyłącza, w tym 

opłaty za przyłączenie na rzecz operatora sieci, których koszt ponosi wnioskodawca/partner 
projektu. 



Wydatki kwalifikowalne:

- rozruch, regulacja instalacji, 

- przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń OZE, 

- wykonanie nowej, przebudowa, rozbudowa instalacji 
odgromowej. 



Wydatki kwalifikowalne:

Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą 
być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania 

wynikające z obowiązujących norm. 



Wydatki kwalifikowalne:

W przypadku instalacji OZE spalających biomasę lub biopaliwa 
kwalifikowalne są ponadto: 

- wydatki związane z budową linii produkcyjnej do przetwarzania 
biomasy w paliwo (zrębki, brykiet, pelet, biogaz itd.), pod warunkiem że 
będzie ono w ponad 80 % wykorzystywane do zasilania źródła 
OZE objętego projektem, 

- systemy podawania paliwa do zasilania kotłów z załadunkiem 
automatycznym, 



Wydatki kwalifikowalne:

- zakup maszyn służących ładowaniu biomasy do instalacji (np. 

ładowarki, wózki, koparki), wykorzystywane jedynie w procesie 
technologicznym wytwarzania energii z OZE w obrębie zakładu 
(biogazowni, kotłowni), 

- stosowane urządzenia powinny posiadać europejskie 
oznakowanie CE i być zgodne z obowiązującymi normami 
technicznymi, 



Finansowanie OZE



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z Handel energią elektryczną
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych



SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Rzeszów – Krosno – Mielec – Przemyśl – Sanok – Tarnobrzeg

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

zapytaj@podkarpackie.pl

www.fundusze.podkarpackie.pl


