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Kompleksowa likwidacja niskiej emisji
na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej
/ Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
Działanie 1.7 / Poddziałanie 1.7.2 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i działające w ich imieniu
jednostki organizacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty
świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych
jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami mogą
ubiegać się o wsparcie na dofinansowanie projektów dotyczących
efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu w województwie śląskim.

TERMIN NABORU

30.05.2018 r.
do 27.07.2018 r.
od

Nabór wniosków potrwa od 30 maja do 27 lipca 2018 r., a budżet
pierwszego konkursu wyniesie 100 milionów złotych. Planowane
rozstrzygnięcie konkursu i złożonych wniosków ma nastąpić w styczniu
2019 roku, tak aby całkowity okres oceny nie trwał dłużej niż 120 dni.
Ocena obejmie formalną weryfikację wniosku o dofinansowanie oraz
merytoryczną ocenę planowanego projektu w oparciu o dwustopniowe
kryteria. Jednym z warunków otrzymania dofinansowania będzie zgodność
projektu ze Strategią ZIT i z planem gospodarki niskoemisyjnej, a także
wykorzystanie w inwestycji odnawialnych źródeł energii oraz energię ciepła
odpadowego. Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą być
zlokalizowane w województwie śląskim.

WARTOŚĆ
DOFINANSOWANIA

ALOKACJA

RODZAJ NABORU

Nie więcej niż 85%
kosztów kwalifikowalnych
projektu

Nabór konkursowy

BENEFICJENCI

KOSZTY KWALIFIKOWANE

CZYNNIKI SUKCESU

Przedsiębiorcy

Do kosztów kwalifikowalnych
projektu można zaliczyć m.in.:

Zgodność ze Strategią ZIT
i z planem gospodarki
niskoemisyjnej

100

mln PLN

JST oraz działające w ich
imieniu jednostki
organizacyjne
Spółdzielnie mieszkaniowe
Podmioty świadczące usługi
publiczne w ramach
realizacji obowiązków
własnych JST nie będące
przedsiębiorcami

•

Środki trwałe bezpośrednio
powiązane z przedmiotem
projektu

•

Wydatki związane z działaniami
informacyjno-promocyjnymi

•

Koszty pośrednie, czyli koszty,
które są niezbędne do realizacji
projektu, ale nie dotyczą
bezpośrednio przedmiotu
projektu

•

Koszty związane
z wynagrodzeniem personelu

Wykorzystanie energii ze źródeł
odnawialnych
Wykorzystanie energii ciepła
odpadowego
Promowanie inwestycji na
obszarach szczególnie dotkniętych
zjawiskiem zanieczyszczonego
powietrza
Promowanie inwestycji w zakresie
wymiany grupowych węzłów
cieplnych na węzły indywidualne
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WYMOGI KLUCZOWE
Aby projekt uzyskał dofinansowanie,
niezbędne jest spełnienie zarówno
kryteriów formalnych, jak i kryteriów
merytorycznych I i II stopnia.

•

Do kryteriów formalnych należy zaliczyć:
•

Zgodność realizowanego projektu ze
Strategią ZIT oraz planem gospodarki
niskoemisyjnej.

•

Do kryteriów merytorycznych I stopnia
należy zaliczyć:
•

Gotowość do realizacji projektu,
rozumianą jako złożenie kompletnego,
zawierającego wszystkie niezbędne
dokumenty wniosku o dofinansowanie
do instytucji prowadzącej nabór
wniosków

•

Nakład ze środków UE na 1 km
zmodernizowanej lub wybudowanej
sieci ciepłowniczej / chłodniczej,
rozumiany jako wartość wydatków
planowanych do poniesienia ze
środków UE na 1 km

Nakład ze środków UE na jednostkową
oszczędność energii pierwotnej,
rozumiany jako wartość wydatków
planowanych do poniesienia ze
środków UE na jednostkową roczną
oszczędność energii pierwotnej
(GJ/rok)

•

Promowanie inwestycji na obszarach
szczególnie dotkniętych zjawiskiem
zanieczyszczonego powietrza

•

Promowanie inwestycji w zakresie
wymiany grupowych węzłów cieplnych
na węzły indywidualne

Nakład ze środków UE na jednostkową
redukcję emisji CO2, rozumiany jako
wartość wydatków planowanych do
poniesienia ze środków UE na redukcję
1 tony CO2 w ciągu roku

Do kryteriów merytorycznych II stopnia
należy zaliczyć:

•

Nakład ze środków UE na jednostkową
redukcję emisji pyłów, rozumiany jako
wartość wydatków planowanych do
poniesienia ze środków UE na redukcję
1 tony pyłów w ciągu roku

•

Wykorzystanie energii ze źródeł
odnawialnych

•

Wykorzystanie energii ciepła
odpadowego

Kluczowym elementem dokumentacji aplikacyjnej
studium wykonalności, zawierające w szczególności:

•

Ponadregionalność projektu

•

Zgodność projektu ze Strategią Unii
Europejskiej dla regionu Morza
Bałtyckiego (SUE RMB)

WSPARCIE DELOITTE

1. Potwierdzenie
kwalifikowalności do programu

1. Opis projektu
2. Analizę opcji (w tym technicznych)

2. Zdefiniowanie zakresu
projektu

3. Plan wdrożenia i eksploatacji
4. Analizę finansową

3. Przygotowanie kompletnej
dokumentacji
4. Wsparcie w procesie oceny

Sektor publiczny oraz Innowacje i zachęty inwestycyjne (PS_Gi3)

800

specjalistów
w

50

krajach

5,5

MLD PLN

Pozyskanego
finansowania
w formie grantów
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300

zrealizowanych projektów

15 MLD PLN
wartości projektów
wspieranych przez
naszych ekspertów

