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Lp. 

Podmiot zgłaszający 
UWAGĘ 

(imię i nazwisko lub 
nazwa instytucji) 

Nazwa i typ 
kryterium 

Treść UWAGI oraz proponowane 
nowe brzmienie zapisu 

Uzasadnienie proponowanej 
UWAGI 

Stanowisko IZ/IP RPO 

1. Firma Chemiczna 
ANTOS 

Kryteria trafności 
merytorycznej 

4. Prowadzenie 
działalności 
gospodarczej w  
branżach  
szczególnie  
dotkniętych przez 
pandemię COVID-
19 w  branżach  
szczególnie  
dotkniętych  przez 
pandemię COVID-
19 

"Uwaga: Rozszerzenie katalogu branż 
szczególnie dotkniętych przez 
pandemie COVID-19 o branżę produkcji 
tworzyw sztucznych spienionych 
stosowanych do wytwarzania części 
samochodowych oraz dodanie 
kryterium punktowego zależnego od 
okresowego poziomu spadków 
obrotów przedsiębiorstwa.                                                                                                    
Proponowana treść: W ramach 
przedmiotowego kryterium ocenie  
podlega, czy przeważająca działalność 
gospodarcza  Wnioskodawcy, wskazana 
w bazie KRS/CEIDG bądź w  
bazie REGON, w przypadku spółki 
cywilnej, wpisuje się  w kod PKD 
wymieniony w liście kodów  PKD,  

Mając na uwadze 
równouprawnienie dostępu do 
środków pomocowych na cele 
przeciwdziałania skutkom 
pandemii Covid-19 zwracamy 
uwagę i wnioskujemy o 
dodanie do katalogu kryteriów 
dostępowych branży znacząco 
zależnej od branży 
motoryzacyjnej tj. branży 
produkcji specjalistycznych 
surowców dedykowanych dla 
branży motoryzacyjnej, tj. 
produkcji spienialnych 
polimerów w tym spienialnego 
polipropylenu, z którego 
głównie wytwarza się części 

Uwaga nieuwzględniona. 
 
Lista kodów PKD działalności 
gospodarczych w branżach 
szczególnie dotkniętych przez 
pandemię COVID-19, będąca 
podstawą oceny 
przedmiotowego kryterium, 
została opracowana na 
podstawie kodów PKD 
działalności gospodarczych, 
które były objęte tarczami 
antykryzysowymi. 
LAWP nie jest w posiadaniu, jak 
również nie ma dostępu do 
szczegółowych danych, 
raportów, analiz, zestawień 
itp., które potwierdzałyby i na 
podstawie których można 
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określających  branże  szczególnie 
dotknięte przez pandemię COVID-19 
oraz 20.16Z Produkcja tworzyw 
sztucznych w formach podstawowych i 
22.21Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i 
kształtowników z tworzyw sztucznych 
na cele produkcji surowców 
stosowanych do wytwarzania części 
samochodowych oraz 29.31Z Produkcja 
pozostałych części i akcesoriów do 
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem 
motocykli, stanowiącej załącznik  do 
Regulaminu konkursu.  
Do oceny czy przedsiębiorca spełnia 
ten warunek będą służyły  dane 
zawarte w internetowych bazach 
CEIDG  lub KRS według stanu na dzień 
złożenia wniosku o  dofinansowanie 
(nie dotyczy spółek cywilnych) oraz 
dokumentacja księgowa 
potwierdzająca okresowy spadek 
obrotów przedsiębiorstwa" 

samochodowe (wkłady 
zderzaków, siedzeń, drzwi, 
tapicerki itp.) lub kształtki 
ogólnego przeznaczenia 
motoryzacyjnego. Spienialny 
polipropylen z racji formy tj. 
swojego spieniania jest 
głównie kierowany do 
motoryzacji, dlatego też jest 
silnie powiązany z produkcją 
samochodów i części do 
samochodów. Wnioskodawca 
uwagi jest 1 z 8 producentów 
w świecie spienialnego 
polipropylenu, a każdy 
samochód posiada ok. 16 
elementów wykonanych ze 
spienialnego polipropylenu. 
Globalny kryzys w produkcji 
samochodów przekłada sie na 
kryzys produkcji części 
samochodowych, a ten 
przekłada się na kryzys 

byłoby stwierdzić, że branże 
dotyczące działalności 
gospodarczych objętych 
kodami PKD 20.16.Z, 22.21.Z i 
29.32.Z zostały szczególnie 
dotknięte pandemią COVID-19 i 
w jakim stopniu. 
W celu zachowania 
bezstronności przy określaniu 
branż premiowanych w ramach 
Działania 15.1 z uwagi na skutki 
pandemii COVID-19 
zestawienie premiowanych 
kodów PKD działalności 
gospodarczych sporządzono na 
podstawie kodów PKD, 
uwzględnionych w ramach 
rządowych tarcz 
antykryzysowych na podstawie 
rozporządzenia w sprawie 
wsparcia uczestników obrotu 
gospodarczego 
poszkodowanych wskutek 
pandemii COVID-19 i 
rozporządzeń zmieniających 
ww. rozporządzenie. 
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zapotrzebowania na surowce 
do produkcji części 
samochodowych w tym 
specjalistyczny spienialny 
polipropylen EPP, którego 
odbiorcą jest głównie branża 
motoryzacyjna. W naszej opinii 
branża okołomotoryzacyjna o 
spadkach produkcji rzędu 60-
90% w czasach pandemii w 
porównaniu do z przed 
pandemii nie jest gorszym 
przykładem branży szczególnie 
dotkniętej przez pandemię 
COVID-19 niż innych 
faworyzowanych branż o 
mniejszym spadku obrotów.                                    
Wnioskujemy o dodanie 
wskazanych 3 dodatkowych 
kodów PKD 20.16Z i 22.21Z z 
przeznaczeniem stosowania w  
motoryzacji oraz kodu PKD 
29.32Z produkcji części 
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samochodowych do kryteriów 
dostępowych ale także 
punktowych uzależnionych 
procentowo od spadku 
rocznych lub okresowych (z 
przedpandemicznych) 
obrotów. Nasz wniosek 
podyktowany jest dbałością o 
zrównoważony rozwój regionu, 
w tym wysoce innowacyjnej 
branży motoryzacyjnej i 
okołomotoryzacyjnej. 

2.  
Lubelska Agencja 
Zrównoważonej 
Energetyki 

CO DO PROPORCJI 
W 
POSZCZEGÓLNYCH 
TZW. RUNDACH... 

Dostępna pula pieniędzy winna być 
rozdzielona w proporcji zapewniającej 
racjonalną równowagę pomiędzy 
rundami; 
a/ ok. 25 % na termomodernizację - to 
da 24 mln zł, czyli ok. 100-200 
inwestycji, przy założeniu jednostkowej 
wartości inwestycji na poziomie ok. 
200-400 tysięcy i dotacji na poziomie 
kwalifikowalnym ok. 50-60 % realnie. 
b/ ok. 25% na mikro instalacje do 0,5 
MW - to da 24 mln zł, czyli ok. 100-200 

Takie rozdzielenie dostępnej 
puli środków byłoby 
najbardziej racjonalne. 

Przedmiotowa uwaga/opinia 
nie dotyczy propozycji  
kryteriów wyboru projektów 
dla Działania 15.1 Wsparcie 
przedsiębiorstw w zakresie 
energetyki  
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 
 



 
 

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH –  
- PROPOZYCJA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 15.1 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ENERGETYKI  

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 
 

Strona 5 z 33 
 

inwestycji, przy założeniu jednostkowej 
wartości inwestycji na poziomie ok. 
200-400 tysięcy i dotacji na poziomie 
kwalifikowalnym ok. 50-60 % realnie. 
c/ ok. 50% na duże instalacje powyżej 
0,5 MW. Są to wszak inwestycje 
wysokokwotowe (duża moc instalacji) - 
a zbyt mała pula pieniędzy spowoduje, 
że otrzyma wsparcie zaledwie10-15 
przedsiębiorców, co wypaczyłoby ten 
konkurs w tym segmencie... 
Te 50% puli tu dałoby 48 mln zł i ok. 
40-50 inwestycji, przy założeniu 
wsparcia jednej farmy PV na poziomie 
ok. 1,1-1,5 mln zł. 

Wysokość alokacji 
przypadająca na poszczególne 
rundy konkursu zostanie 
określona w Regulaminie 
konkursu z uwzględnieniem 
wartości docelowych 
wskaźników określonych w 
Programie, a także celu, jakim 
służy wsparcie w ramach 
instrumentu REACT-EU . 

3. 
Lubelska Agencja 
Zrównoważonej 
Energetyki 

DOTYCZĄCE 
POMOCY DE-
MINIMIS 

Generalnie może być zastosowana 
zgodnie z założeniami - ale z pewną 
racjonalną korektą..; 

a/ jako element wsparcia dla 
rozbudowy małych instalacji do 0,5 
MW, czy zastosowania tu magazynów 
energii tak, gdyż wsparcie na poziomie 
200 tyś EURO (920 tyś zł) dla tej 
wielkości inwestycji jest wystarczające.  

 

Przedmiotowa uwaga/opinia 
nie dotyczy propozycji  
kryteriów wyboru projektów 
dla Działania 15.1 Wsparcie 
przedsiębiorstw w zakresie 
energetyki  
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 
 
 



 
 

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH –  
- PROPOZYCJA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 15.1 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ENERGETYKI  

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 
 

Strona 6 z 33 
 

b/ dla termomodernizacji też zapewne 
OK. 

c/ Pomoc de-minimis dla rozbudowy 
mocy większych jednostek 
wytwórczych pow. 0,5 MW jest złym 
rozwiązaniem. I to z dwóch powodów, 
poza brakiem uwzględnienia ich 
komplementarności z wcześniejszymi 
inwestycjami - jako jednej z głównych 
zasad preferowanego wsparcia przez 
UE; 
- rozbudowa jest znacznie tańsza niż 
budowa nowej farmy i powinna być 
szczególnie wspierana w tym 
konkursie, bo pozwala osiągnąć 
znacznie lepszy efekt przy pomocy tych 
samych pieniędzy niż budowa nowych 
instalacji - ale należy pamiętać nadal, 
że zwiększenie np. z 1 MW do 2 MW 
kosztuje o wiele więcej niż te 900 tyś zł 
z pomocy de-minimis, zwłaszcza kiedy 
limit ten, pula jest już wykorzystana w 
ostatnich 3 latach chociażby w związku 
z Covidem i innymi uzyskanymi 
wsparciami na doradztwo, szkolenia, 
czy ulgi... Takie kryterium podmioty, z 

Podstawy prawne udzielania 
pomocy publicznej/ pomocy de 
minimis w zakresie danych 
kosztów  zostaną określone w 
Regulaminie konkursu z 
uwzględnieniem możliwości 
udzielania danego wsparcia na 
podstawie właściwych 
rozporządzeń.  
Należy mieć na uwadze, ze 
pomoc udzielana w ramach 
Działania stanowi pomoc 
publiczną, która regulowana 
jest odpowiednio w 
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 albo w 
ROZPORZĄDZENIU KOMISJI 
(UE) NR 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de 
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historią gospodarczą de facto wykluczy 
ze wsparcia w tym obszarze. Zalecenie 
zmienić. 

d/ Pomoc de-minimis dla rozbudowy o 
magazyn energii większych jednostek 
wytwórczych pow. 0,5 MW jest złym 
rozwiązaniem. 
- rozbudowa o magazyny energii farm 
które już istnieją jest szczególnie ważna 
dla rozwoju energetyki zielonej, 
zwłaszcza, że PGE Dystrybucja SA 
zgłasza całkowity brak możliwości 
przyłączania nowych mocy w OZE, w 
tym w  PV w większości obszarów gdzie 
ona może powstać, i gdzie szczególnie 
jest naszemu województwu 
potrzebna..., czyli w obszarach 
wykluczonych i peryferyjnych; na 
wsiach i w gminach... i powinna być 
szczególnie wspierana w tym 
konkursie. 
- Magazyn energii daje możliwość 
uzyskania nowych mocy 
przyłączeniowych w tym samym 
miejscu, zwiększając możliwości 
budowy nowych źródeł wytwórczych, 

minimis (dalej jako 
Rozporządzenie 1407/2013).  
Powyższe akty prawne regulują 
zasady udzielania wsparcia 
stanowiącego pomoc publiczną 
na rzecz przedsiębiorców, które 
nie mogą być wolą instytucji 
udzielającej wsparcie 
zmieniane lub wyłączone ze 
stosowania. 
 
W zakresie pomocy de minimis 
należy pamiętać, że  limit 
pomocy de minimis dotyczy 
„jednego przedsiębiorstwa” w 
rozumieniu Rozporządzenia 
1407/2013, tj. „jedno 
przedsiębiorstwo” obejmuje 
wszystkie jednostki 
gospodarcze, które są ze sobą 
powiązane co najmniej jednym 
z następujących stosunków: a) 
jedna jednostka gospodarcza 
posiada w drugiej jednostce 
gospodarczej większość praw 
głosu akcjonariuszy, 
wspólników lub członków; b) 
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bez konieczności przebudowy 
istniejących linii oraz zwłaszcza 
transformatorów i GPZ, które kosztują 
wiele milionów (kilkanaście-
kilkadziesiąt) 
- poza tym magazyn energii dla np. z 1 
MW  kosztuje tyle co zbudowanie 
nowej farmy PV, czyli o wiele więcej niż 
te 900 tyś zł z pomocy de-minimis, 
zwłaszcza kiedy limit ten, pula jest już 
wykorzystana w ostatnich 3 latach 
chociażby w związku z Covidem i 
innymi uzyskanymi wsparciami na 
doradztwo, szkolenia, czy ulgi... 
Takie kryterium podmioty, z historią 
gospodarczą zdolne potencjalnie 
zastosować te pożądane technologie - 
de facto wykluczy ze wsparcia w tym 
obszarze. Zalecenie zmienić. 

e/ Drugi obszar złego zastosowania 
pomocy de minimis dla rozbudowy 
instalacji i zastosowania magazynów 
energii to skutek liczenia sumarycznego 
pomocy de minimis dla wszystkich 
podmiotów jakkolwiek powiązanych. 
Przy inwestycjach powyżej 0,5 MW 

jedna jednostka gospodarcza 
ma prawo wyznaczyć lub 
odwołać większość członków 
organu administracyjnego, 
zarządzającego lub 
nadzorczego innej jednostki 
gospodarczej; c) jedna 
jednostka gospodarcza ma 
prawo wywierać dominujący 
wpływ na inną jednostkę 
gospodarczą zgodnie z umową 
zawartą z tą jednostką lub 
postanowieniami w jej akcie 
założycielskim lub umowie 
spółki; d) jedna jednostka 
gospodarcza, która jest 
akcjonariuszem lub 
wspólnikiem w innej jednostce 
gospodarczej lub jej członkiem, 
samodzielnie kontroluje, 
zgodnie z porozumieniem z 
innymi akcjonariuszami, 
wspólnikami lub członkami tej 
jednostki, większość praw głosu 
akcjonariuszy, wspólników lub 
członków tej jednostki. 
Jednostki gospodarcze 
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(jako rozbudowa, czy zastosowanie 
magazynu energii) nawet dla jednej 
instalacji jest to za mało, a co kiedy 
pomoc de minimis jest już wyczerpana 
? A co gdy 2-3 podmioty chciałyby 
zastosować magazyn lub rozbudowę 
??? Będą wykluczone. 
Takie rozwiązanie stanowiłoby 
zaprzeczenie zasadzie 
komplementarności i logice najbardziej 
efektywnego wsparcia z pomocy 
Unijnej. Znieść tą barierę. 

pozostające w jakimkolwiek ze 
stosunków, o których mowa w 
akapicie pierwszym lit. a)–d), za 
pośrednictwem jednej innej 
jednostki gospodarczej lub kilku 
innych jednostek 
gospodarczych również są 
uznawane za jedno 
przedsiębiorstwo. 
 
Powyższe oznacza, ze podmioty 
będące „jednym 
przedsiębiorstwem” mogą 
ubiegać się łącznie o wsparcie w 
wysokości 200 tys. Euro (liczone 
wraz ze wsparciem 
otrzymanym w przeciągu 
danego roku kalendarzowego i 
dwóch lat poprzedzających).  
 
 
 

4. 
Lubelska Agencja 
Zrównoważonej 
Energetyki 

CO DO PUNKTACJI 
należy wprowadzić dodatkowe punkty 
(np. po 5 pkt) za;  

Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
 
Ad. a/ 
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a/ 5 pkt za "Komplementarność" z 
wcześniejszymi inwestycjami danego 
wnioskodawcy, np. 

- rozbudowa istniejącej instalacji o 
nową moc lub rozbudowa o 
zastosowanie magazynu energii, itd...  

- 5 pkt za rozbudowę istniejącej 
instalacji, 

- 5 pkt za zastosowanie magazynu 
energii, 

b/ 5-10 pkt za prowadzenie inwestycji - 
w ramach certyfikowanych przez 
Ministra Energii Klastrów Energii - w 
obszarze danego Klastra (to 
maksymalnie jeden powiat lub 5 
sąsiednich gmin). 

Dokument potwierdzający to ten 
Certyfikat, zaświadczenie od 
koordynatora Klastra, że podmiot 
ubiegający się o wsparcie w konkursie 
jest członkiem Klastra Energii oraz lista 
Smart-Grids.pl - Alfabetyczna lista 
certyfikowanych klastrów energii - stan 
na dzień 7 listopada 2018 r. 

Rozbudowa istniejących 
instalacji, jak to też wskazuje 
Lubelska Agencja 
Zrównoważonej Energetyki   
„[…] jest znacznie tańsza niż 
budowa nowej farmy i powinna 
być szczególnie wspierana w 
tym konkursie, bo pozwala 
osiągnąć znacznie lepszy efekt 
przy pomocy tych samych 
pieniędzy niż budowa nowych 
instalacji […]”.   
W tym kontekście należy 
zauważyć, że koszty 
zainstalowania dodatkowej 
mocy z OZE będą zdecydowanie 
niższe dla projektów z zakresu 
rozbudowy w odniesieniu do 
budowy nowych instalacji, tym 
samym w przypadku projektów 
z zakresu rozbudowy instalacji 
efektywność kosztowa 
osiąganych efektów, w tym 
zainstalowanej mocy, produkcji 
energii czy redukcji CO2 będzie 
zawsze znacząco wyższa, niż dla 
budowy nowych instalacji. 
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33 najlepsze klastry energii już z 
certyfikatami ME - Magazyn Biomasa 

II Konkurs na Certyfikat Pilotażowego 
Klastra Energii - rozstrzygnięty - 
Ministerstwo Aktywów Państwowych - 
Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

- 6 na 33 Klastry (z 13 województw), w 
tym 2 lubelskie otrzymały wyróżnienie 
za stopień innowacyjności i 
zaawansowania rozwiązań dla 
energetyki przyszłości, w tym Klaster 
Tomaszowski i Włodawski z 
Lubelszczyzny. To powód do chluby. 
Ale bez właściwego wsparcia nie mogą 
się rozwijać w kierunku budowy 
chociażby samowystarczalności 
energetycznej tych obszarów... 

- Do tego niezbędne jest zbudowanie 
nie tylko źródeł wytwórczych ale też 
magazynów energii, sieci 
dystrybucyjnych, inteligentnych 
mechanizmów zarządzania i 
bilansowania opartych na 
technologiach blockchain, itd... Nowa 
perspektywa przewiduje preferencyjne 

Powyższe oznacza, że projekty z 
zakresu rozbudowy uzyskają 
preferencje względem 
projektów dotyczących budowy 
nowych instalacji OZE, w 
ramach trzech kryteriów 
trafności merytorycznej 
odnoszących się do 
efektywności kosztowej, tj. 
Efektywność kosztowa 
zainstalowanej mocy (zł/MW), 
Efektywność kosztowa 
wytwarzanej energii (zł/MWh) 
oraz Efektywność kosztowa 
redukcji gazów cieplarnianych 
(zł/t ekiwalentu CO2). 
Mając na uwadze powyższe 
niezasadne jest przyznawanie 
kolejnych dodatkowych 
punktów dla projektów z 
zakresu rozbudowy instalacji do 
produkcji energii z OZE. 
 
W powyższym kontekście 
należy również zwrócić uwagę, 
że projekt nie może dotyczyć 
wyłącznie rozbudowy instalacji 
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wsparcie tych podmiotów, podobnie 
jak środki z KPO... Jednak to będzie - 
być może...- za 2-3 lata... Klastry 
zamrożone niejako w rozwoju są już 4 
lata - kolejne 2-3 lata to epoka wobec 
tego jak kosmicznie szybko zmienia się 
rynek energii w Polsce i w Europie. To 
zmarnowany czas i potencjał. Pilnie 
trzeba je wesprzeć jako bardzo ważne 
dla woj. lubelskiego przyszłości. 

- Energetyka samowystarczalna, 
obywatelska, lokalnie bezpieczna, 
wspierająca walkę z ubóstwem 
energetycznym, a tym samym i 
społeczno-gospodarczym winna być 
wspierana jak najszybciej jako też pole 
do wypracowania modelowych 
rozwiązań dla przyszłej perspektywy 
dla następnych podmiotów, które są w 
planach w segmencie rozwoju 
społeczności energetycznych w naszym 
województwie (klastrów energii, 
spółdzielni energetycznych, wspólnot i 
spółdzielni...). 

o magazyn energii. Zgodnie z 
Harmonogramem naboru 
wniosków zastosowanie 
magazynu energii może 
stanowić wyłącznie dodatkowy 
element projektu, tym samym 
niezbędna jest realizacja 
projektu z zakresu budowy 
nowej instalacji OZE, 
rozbudowy lub przebudowy 
istniejącej instalacji OZE w 
zakresie nowych/dodatkowych 
mocy wytwórczych, natomiast 
magazyn energii może stanowić 
wyłącznie dodatkowy element 
jednego ze wskazanych 
powyżej projektów. 
 
W nawiązaniu do uwagi o 
premiowaniu zastosowania 
magazynów energii należy 
wskazać, że możliwość 
zastosowania magazynów 
energii w projekcie wynika z 
konieczności uwzględnienia 
zwiększonej roli składowania w 
procesie włączania energii 
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odnawialnej do systemu 
elektroenergetycznego w 
odniesieniu do nowych lub 
rozbudowywanych instalacji. 
Jak wskazuje Lubelska Agencja 
Zrównoważonej Energetyki 
„PGE Dystrybucja SA zgłasza 
całkowity brak możliwości 
przyłączania nowych mocy w 
OZE, w tym w  PV w większości 
obszarów gdzie ona może 
powstać”. W tym kontekście w 
ramach Działania zdecydowano 
o możliwości dofinansowania w 
formie pomocy bezzwrotnej ze 
środków publicznych, 
magazynów energii, w celu 
odciążenia sieci 
dystrybucyjnych i umożliwienia 
realizacji inwestycji w 
odnawialne źródła energii, w 
przypadku braku możliwości 
przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej instalacji 
o określonej mocy, niezbędnej z 
punktu widzenia 
przedsiębiorstwa realizującego 
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projekt. W takim przypadku 
budowa magazynu energii 
stanowi element niezbędny w 
projekcie, tym samym 
premiowanie elementu 
projektu, bez którego 
inwestycja nie mogłaby zostać 
zrealizowana w wysokości 5 
pkt. wydaje się niezasadne. Nie 
mniej jednak mając na uwadze 
cele Zielonego Ładu, wytyczne 
w zakresie pomocy państwa na 
ochronę klimatu i środowiska 
oraz cele związane z energią 
zasadnym wydaje się 
uwzględnienie preferencji dla 
inwestycji uwzględniających 
zastosowanie magazynów 
energii, jako działań mających 
pozytywny wpływ na rynek 
energii oraz cele klimatyczne 
dla Polski i UE. Tym samym w 
ramach kryteriów trafności 
merytorycznej dodano 
adekwatne kryterium z możliwą 
do uzyskania liczbą pkt. 2. W 
ramach kryteriów trafności 
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merytorycznej dla projektów z 
zakresu głębokiej 
termomodernizacji premia dla 
zastosowania magazynów 
energii została uwzględniona w 
kryterium „Kompleksowość 
projektu”. 
 
Jednocześnie należy zwrócić 
uwagę, że wskazane przez 
podmiot zgłaszający uwagę 
preferencje skupiają się na 
premii dla już istniejących 
instalacji OZE i podmiotów 
zajmujących się produkcją 
energii w celu jej sprzedaży 
(rozbudowa instalacji o nowe 
moce oraz rozbudowa instalacji 
o magazyn), która to 
działalność nie została 
dotknięta w większym stopniu 
skutkami pandemii COVID-19. 
Natomiast z punktu widzenia 
przeznaczenia zasobów REACT-
EU, w kontekście odbudowy po 
skutkach pandemii COVID-19, 
wsparcie w głównej mierze 
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ukierunkowane powinno zostać 
na przechodzenie 
przedsiębiorstw ze stosowania 
instalacji opartych o paliwa 
kopalne na instalacje bardziej 
ekologiczne, w szczególności 
instalacje do produkcji energii z 
OZE. Przejście z paliw 
kopalnych na OZE, w celu 
zaspokojenia potrzeb 
energetycznych 
poszczególnych 
przedsiębiorstw dotkniętych 
skutkami pandemii COVID-19, 
ma bardzo duże znaczenie w 
kontekście obniżenia kosztów 
prowadzenia działalności 
gospodarczej przez te 
podmioty, a także osiągnięcia 
celów klimatycznych 
wyznaczonych dla Polski i UE, 
tym samym znacząco 
przyczynia się do realizacji 
celów Działania 15.1. 
 
W powyższym kontekście 
premiowania magazynów 
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energii, dla których samą 
preferencję stanowi możliwość 
uzyskania dotacji w formie 
pomocy de minimis na ich 
budowę, w kontekście 
problemów związanych z 
przyłączaniem instalacji do sieci 
elektroenergetycznej, poprzez 
dodanie kryterium trafności 
merytorycznej i przyznanie 2 
pkt. należy uznać za 
wystarczające. 
 
Ad. b/ 
W odniesieniu do uwag na 
temat premiowania  
przynależności do 
certyfikowanego klastra należy 
zwrócić uwagę, że zgodnie z 
celami Działania, z punktu 
widzenia przeznaczenia 
zasobów REACT-EU, w 
kontekście odbudowy po 
skutkach pandemii COVID-19, 
wsparcie w głównej mierze 
ukierunkowane powinno zostać 
na przechodzenie 
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przedsiębiorstw ze stosowania 
instalacji opartych o paliwa 
kopalne na instalacje bardziej 
ekologiczne, w szczególności 
instalacje do produkcji energii z 
OZE. Przejście z paliw 
kopalnych na OZE, w celu 
zaspokojenia potrzeb 
energetycznych 
poszczególnych 
przedsiębiorstw dotkniętych 
skutkami pandemii COVID-19, 
ma bardzo duże znaczenie w 
kontekście obniżenia kosztów 
prowadzenia działalności 
gospodarczej przez te 
podmioty, a także osiągnięcia 
celów klimatycznych 
wyznaczonych dla Polski i UE, 
tym samym znacząco 
przyczynia się do realizacji 
celów Działania 15.1. 
W powyższym kontekście 
niezasadna wydaje się 
preferencja dla przynależności 
dla klastra energetycznego, 
która w grupie powyższych 
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podmiotów może występować 
sporadycznie. Jednocześnie 
przynależność do klastra energii 
nie wpływa na wykonalność 
inwestycji i pozostaje bez 
wpływu na mierzalne rezultaty 
projektów planowanych do 
realizacji tj. w szczególności 
efekty ekologiczne, redukcja 
CO2, zwiększenie 
zainstalowanych mocy w 
instalacjach OZE czy produkcja 
energii, które to rezultaty 
stanowią odzwierciedlenie 
celów Działania 15.1. 
Mając na uwadze powyższe 
preferencja dla przynależności 
podmiotów do 
certyfikowanych klastrów 
energii wydaje się niezasadna. 

5.  
Lubelska Agencja 
Zrównoważonej 
Energetyki 

DOTYCZĄCE 
ZASAD 
FINANSOWYCH w 
segmencie pow. 
0,5 MW; 

Nie znając dokumentacji w tym 
zakresie, gdyż nie została ona 
przedstawiona należałoby wskazać 
ogólnie na podstawie dogłębnej 
znajomości rynku produktów i ich cen 
co następuje; 

 

Przedmiotowa uwaga/opinia 
nie dotyczy propozycji  
kryteriów wyboru projektów 
dla Działania 15.1 Wsparcie 
przedsiębiorstw w zakresie 
energetyki  
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a/ Koszt kompletnej farmy PV 1 MW 
(bez przyłącza) na najlepszych 
materiałach, inwerterach Huawei, ze 
stacją, z konstrukcją magnelis, z 
panelami bifacialnymi (dwustronnymi), 
z kablami, ogrodzeniem i z 
wykonawstwem - to obecnie koszt ok. 
2,8-3 mln. netto 

Gorsze panele i materiały to koszt ok. 
2,6-2,8 mln. netto (bez przyłącza)  

Przy czym; 

- panele to ok 1,3 mln 

- stacja ok. 360-400 tyś (zależy czy PGE 
O/ Lublin, czy O/ Zamość 

- Konstrukcja (ale solidna - ok. 40 ton, 
nierdzewna magnelis) to ok. 350-400 
tyś. zł 

- Inwertery Huawei 105 kW - to ok 250 
tyś zł 

- Ogrodzenie, utwardzenie fragmentu 
zjazdu z drogi/placu, monitoring - ok. 
100-120 tyś  

- kable na farmie - ok. 100 tyś zł 

w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 – w treści 
wskazano wyłącznie 
szacunkowe wartości kosztów 
dla instalacji fotowoltaicznych i 
magazynów energii. 
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- dokumentacja budowlana, odbiory 
PGE - ok. 50 tyś zł. 

- wykonanie/ budowa ok. 250 tyś 

Razem ok. 2,8 - 3 mln. - plus przyłącze. 

Oczywiście mniejsze instalacje ok. 0,5 
MW PV kosztują relatywnie więcej o 
ok. 15-20 % na 1 MW (ten sam koszt 
dokumentacji, przyłącza, stacji... jak dla 
1 MW oraz o wiele większe 
proporcjonalnie koszty budowy, kabli, 
ogrodzenia, monitoringu...). 

Koszt np. 0,5 MW (bez przyłącza) to ok. 
1,8-2,0 mln zł netto. 

- koszt przyłącza (materiały z 
robocizną) to koszt ok. 200- 220 tysięcy 
za 1 km. 

6. 
Lubelska Agencja 
Zrównoważonej 
Energetyki 

POZIOM 
WSPARCIA... dla 
projektów 
powyżej 0,5 MW 

kwotowy dla jednego projektu - czy to 
będzie 2,5 mln jak było, czy też mniej? 

- wielkościowy - czy do 2 MW PV, czy 
mniej ? 

 

Przedmiotowa uwaga/opinia 
nie dotyczy propozycji  
kryteriów wyboru projektów 
dla Działania 15.1 Wsparcie 
przedsiębiorstw w zakresie 
energetyki  
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
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Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. 
Maksymalna kwota wsparcia 
dla wskazanego typu projektu 
została  określona w 
Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych RPO WL 2014-
2020, przyjętym uchwałą 
Zarządu Województwa 
Lubelskiego z dnia 04.01.2022 r. 
na poziomie 3 mln PLN.  
Ponadto, limity w zakresie 
mocy instalacji określone 
zostały w kryterium drugiego 
stopnia:  Warunki specyficzne w 
zakresie inwestycji wyłącznie w 
instalacje do produkcji energii z 
OZE, w tym wysokosprawna 
kogeneracja z OZE (jeśli 
dotyczy), pytanie cząstkowe:  
Czy w przypadku ubiegania się o 
pomoc na instalacje 
odnawialnego źródła energii, 
moc jednostki/jednostek 
objętej/objętych inwestycją 
mieści się w zakresie: 
 - energia wodna (do 5 MWe), 
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 - energia wiatru (do 5 MWe), 
 - energia słoneczna (do 2 
MWe/MWt), 
 - energia geotermalna (do 2 
MWt),  
- energia biogazu (do 1 MWe), - 
energia biomasy (do 5 
MWt/MWe)  
- energia z instalacji kogeneracji 
z OZE (do 1 MW)? Wskazane 
limity wynikają z obowiązującej 
w ramach perspektywy 
finansowej na lata 2014-2020 
Linii demarkacyjnej, 
określającej podział interwencji 
pomiędzy poziomem 
regionalnym a krajowym. 

7. SUBSYDIUM IOB SP. z 
o.o. 

Uwaga dotyczy 
Kryteriów:  
1. Efektywność 
kosztowa redukcji 
gazów 
cieplarnianych 
 
2. Efektywność 
kosztowa 

W ramach każdej rundy konkursu, 
dopuszczono jako element 
fakultatywny projektu Magazyny 
Energii. Magazyny energii nie wpływają 
w żaden sposób na wielkość mocy czy 
też produkowanej energii ale generują 
znaczące koszty inwestycji.  

W każdym z w.w. kryteriów wyboru 
jako podstawą do obliczenia 

Proponuje się zmianę 
brzmienia każdego z kryteriów 
tak aby do obliczenia 
wskaźników efektywności nie 
uwzględniać wartości instalacji 
magazynów energii, tylko 
przyjmować wartość inwestycji 
w odniesieniu do wartości 
źródła wytwórczego energii z 

Uwaga częściowo 
uwzględniona. 
 
Przy wyliczeniu efektywności 
kosztowej poszczególnych 
rezultatów projektu należy brać 
pod uwagę wszystkie 
niezbędne koszty do realizacji 
danej inwestycji, tym samym 
bezpośrednio lub pośrednio 
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zainstalowanej 
mocy (zł/MW) 
 
3. Efektywność 
kosztowa 
wytwarzanej 
energii (zł/MWh) 
 
4. Efektywność 
kosztowa 
zmniejszenia 
zużycia energii 
cieplnej 
(zł/GJ/rok) 
 
5. Efektywność 
kosztowa 
zmniejszenia 
zużycia energii 
elektrycznej (zł/ 
MWh/rok) 

odpowiedniego wskaźnika jest - 
wartośc inwestycji netto.  

"Przyjmuje się, że kosztami 
niezbędnymi do osiągnięcia redukcji 
gazów cieplarnianych są całkowite 
wydatki netto projektu. " 

"Przyjmuje się, że kosztami 
niezbędnymi do zainstalowania mocy 
są całkowite wydatki netto projektu." 

"Przyjmuje się, że kosztami 
niezbędnymi do produkcji energii są 
całkowite wydatki netto projektu."  

"Przyjmuje się, że kosztami 
niezbędnymi do osiągnięcia 
oszczędności energii cieplnej są 
całkowite wydatki netto projektu." 

"Przyjmuje się, że kosztami 
niezbędnymi do osiągnięcia 
oszczędności energii elektrycznej są 
całkowite wydatki netto projektu." 

 

Zatem w obecnym brzmieniu kryteriów 
projekty, które jako element projektu 
zawierać będą magazyny energii 

pominięciem wartości 
magazynu energii.  

Takie podejście zapewni równe 
traktowanie wnioskodawców i 
zachęci przedsiębiorców do 
podejmowania inwestycji w 
magazyny energii. 

przyczyniające się do 
osiągnięcia określonych 
wartości docelowych 
wskaźników tych rezultatów. 
Nie można wyliczyć realnej 
efektywności kosztowej danych 
rezultatów, jeśli się nie 
uwzględnia wszystkich kosztów 
niezbędnych do realizacji danej 
inwestycji. 
Wyłączenie przy wyliczeniach 
dotyczących efektywności 
kosztowej określonych 
kosztów, które jednocześnie 
należy uznać za niezbędne dla 
realizacji inwestycji, spowoduje 
nieuzasadnione zwiększenie 
efektywności kosztowej 
projektu obejmującego 
zastosowanie magazynu 
energii, który wraz z instalacją 
OZE stanowi całość inwestycji, 
określoną zdefiniowanymi 
celami oraz rezultatami. 
Ponadto zastosowanie 
magazynów energii, z uwagi na 
ograniczona związane z 
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automatycznie z uwagi na przyjęcie do 
oceny wskaźnika wartość całej 
inwestycji łącznie z magazynami energii 
plasowane będą w ostatnich 
podzbiorach. Taki kształt kryteriów 
spowoduje iż przedsiębiorcy nie będą 
zainteresowani budową tak 
potrzebnych magazynów energii. 

przyłączeniem do sieci 
elektroenergetycznej, może 
stanowić niezbędny element 
projektu, bez którego 
inwestycja nie zostałby 
zrealizowana.  
W ramach projektów 
współfinansowanych z UE za 
koszty kwalifikowalne można 
uznać włącznie koszty 
niezbędne do realizacji danej 
inwestycji, które jednocześnie 
muszą być zasadne, zarówno z 
punktów widzenia celów 
Działania, jak i samego projektu 
oraz racjonalne i efektywne, w 
szczególności pod względem 
ekonomicznym. Takie ujęcie 
wydatków w ramach 
wspieranych projektów 
uzasadnia przyjęcie do 
określania efektywności 
kosztowej wszystkich 
wydatków uznanych za 
kwalifikowalne, jednocześnie 
uwzględniono wydatki 
niekwalifikowalne (inne niż 
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VAT), w szczególności z uwagi 
na konieczność zastosowania 
odniesienia do instalacji 
referencyjnej w przypadku 
instalacji powyżej 0,5 MW, 
gdzie część wydatków 
niezbędnych i bezpośrednio 
powiązanych z budową 
instalacji musi zostać ujęta po 
stronie niekwalifikowalnej, jak 
również uwzględniając wydatki 
niezbędne do realizacji 
projektu, jednak 
niekwalifikowalne z uwagi na 
zasady udzielania pomocy 
publicznej bądź uznane za 
wnioskodawcę jako niezbędne, 
jednak z punktu widzenia np. 
celów Działania 
niekwalifikowalne. 
Mając na uwadze powyższe 
brak jest możliwości 
wprowadzenia generalnej 
zasady wyłączenia magazynów 
energii z kosztów 
uwzględnianych do wyliczenia 
efektywności kosztowej 
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poszczególnych rezultatów 
projektów, ponieważ jako 
element projektu, 
bezpośrednio lub pośrednio 
przyczyniają się do realizacji 
celów Działania i samego 
projektu i/lub są niezbędne do 
realizacji inwestycji w punktu 
widzenia jej wykonalności. 
 
Dodatkowo w wyniku 
częściowego uwzględnienia 
innej uwagi zgłoszonej w 
ramach konsultacji społecznych 
dodano kryterium trafności 
merytorycznej związane z 
premią 2 pkt. dla projektów, w 
ramach których zastosowano 
magazyn energii, co 
zrównoważy punktację 
związaną z efektywnością 
kosztową inwestycji 
obejmującej zastosowanie 
magazynu energii. 

8.  Unia Metropolii 
Polskich 

Kryteria trafności 
merytorycznej 

Wnioskuję o zmianę maksymalnej 
możliwej liczby punktów, które można 
uzyskać w ramach tego kryterium z 6 

Zwiększenie liczby punktów w 
powyższym kryterium w 
kontekście branż, które nie 

Uwaga nieuwzględniona 
Zgodnie z pkt 11 preambuły 
ww. Rozporządzenia 
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4. Prowadzenie 
działalności 
gospodarczej w  
branżach  
szczególnie  
dotkniętych przez 
pandemię COVID-
19 w  branżach  
szczególnie  
dotkniętych  przez 
pandemię COVID-
19 

pkt. do 4 pkt. zgodnie z pierwotnym 
brzmieniem projektu kryteriów. 
Pozostające 2 pkt. można przenieść do 
kryterium nr 5 Obszar występowania 
emisji pyłu PM10 (zachowując przyjęte 
w tym kryterium zasady punktowania 
tj. zwiększając ilość punktów w 
odniesieniu do najwyżej punktowanej 
lokalizacji lub dwóch najwyżej 
punktowanych lokalizacji) lub do 
kryterium nr 3 Energia słoneczna, 
opcjonalnie rozdzielić pozostające 2 
punkty pomiędzy te dwa kryteria (przy 
czym w przypadku kryterium nr 5 z 
zachowaniem powyższych zasad 
punktowania). 

zostały objęte Tarczą 
Antykryzysową wydaje się 
podejściem zbyt daleko 
idącym. Należy mieć na 
uwadze, że w przestrzeni 
gospodarczej istnieje wiele 
obszarów, które zostały 
poszkodowane w wyniku 
pandemii i nie otrzymały 
żadnego wsparcia ze strony 
państwa. Takim obszarem jest 
choćby transport miejski, który 
w wyniku pandemii w wielu 
wypadkach ograniczył do 
minimum swoje 
funkcjonowanie. Obszar tej 
działalności jest realizowany 
przez podmioty, w których 
większość udziałów lub akcji 
posiadają JST. Przedsiębiorstwa 
te są również w katalogu 
wnioskodawców. Brak jest 
zatem uzasadnienia dla 
podwójnego faworyzowania 
już uprzywilejowanych 
wsparciem państwa 
przedsiębiorstw, w sytuacji gdy 

Parlamentu Europejskiego I 
Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 
grudnia 2020 r.  zasoby REACT-
EU stanowią „wsparcie na 
inwestycje dla MŚP […] w 
szczególności w sektorach 
najbardziej dotkniętych 
pandemią COVID-19 i 
wymagających szybkiej 
rewitalizacji, takich jak 
turystyka i kultura, na 
inwestycje przyczyniające się 
do transformacji ku cyfrowej i 
ekologicznej gospodarce, na 
inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom 
niedyskryminujące usługi 
podstawowe oraz na środki 
wsparcia gospodarczego w 
regionach, które są w 
największym stopniu 
uzależnione od sektorów 
najsilniej dotkniętych kryzysem 
COVID-19.” Z uwagi na 
powyższe w ramach Działania 
15.1 zaprojektowano objęcie 
preferencją projekty 
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inne nie zostały w ten sposób 
wsparte. Kryterium dotyczy 
wszystkich uprawnionych do 
ubiegania się o wsparcie 
przedsiębiorców. Dlatego 
zasadnym wydaje się 
pozostawienie tego kryterium, 
tak aby spełnić wymagania 
mechanizmu REACT-UE przy 
jednoczesnym zmniejszeniu 
maksymalnej liczby punktów 
jakie można w nim otrzymać, 
zwłaszcza, że można będzie 
otrzymać w nim 0 pkt. lub w 
obecnym brzmieniu 6 pkt. 
Takie rozwiązanie pozwoli na 
zmniejszenie dysproporcji w 
dostępie do tych środków, co 
powinno się przełożyć na 
sprawne ich wykorzystanie i w 
miarę sprawiedliwe objęcie 
wsparciem zainteresowanych 
podmiotów. 

realizowane przez 
przedsiębiorców, których 
przeważająca działalność 
gospodarcza wpisuje się w 
branże najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami 
pandemii Covid-19, tj. branże z 
obszaru HoReCa, kultury i 
rekreacji oraz handlu. 
Działalność w tych branżach 
odgrywa dużą rolę w 
gospodarce Lubelszczyzny i w 
dalszym ciągu nie została 
odbudowana do poziomu 
sprzed pandemii. Jednocześnie 
działalność tych branż nadal 
jest objęta ograniczeniami, co 
pogłębia ich niekorzystną 
sytuację, skupia działania na 
utrzymaniu funkcjonowania 
bieżącej działalności i nie 
skłania do inwestycji 
związanych z aspektami 
ekologicznymi. W związku z 
powyższym zasadne jest 
skierowanie wsparcia w ramach 
Działania, w szczególności dla 
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branż, które najbardziej odczuły 
skutki pandemii. Możliwość 
finansowania inwestycji z 
bezzwrotnej dotacji oraz 
zastosowana preferencja 
punktowa zmotywują 
przedsiębiorców z tych branż 
do inwestycji w infrastrukturę 
przedsiębiorstwa, mającą na 
celu zmniejszenie kosztów 
prowadzenia i utrzymania 
działalności gospodarczej, 
poprzez zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii i 
podjęcie działań związanych z 
poprawą efektywności 
energetycznej w 
przedsiębiorstwie. Powyższe 
przyczyni się do rozwoju 
zielonej gospodarki w regionie, 
ale także przełoży się na niższe 
koszty funkcjonowania 
przedsiębiorstw z branż 
najbardziej dotkniętych COVID-
19, w szczególności przy 
obecnym, znaczącym wzroście 
kosztów utrzymania (w 
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szczególności kosztów energii i 
gazu). Ponadto pozwoli to na 
przyspieszenie odbudowy 
potencjału przedsiębiorstw z 
sektorów najbardziej 
dotkniętych przez pandemię, 
wzmocni odporność tych 
przedsiębiorstw na  
ewentualne kolejne zagrożenia 
i ograniczenia 
epidemiologiczne i pozwoli 
utrzymać działalność, w 
kontekście wygaśnięcia 
pomocy w ramach Tarcz 
Antykryzysowych. 
 
W ramach konsultacji kryteriów 
od jednego z członków 
Komitetu Monitorującego 
wpłynęła uwaga dotycząca 
zwiększenia liczby punktów do 
10 w przedmiotowym 
kryterium. W konsekwencji, po 
analizie dokumentacji, jak 
również mając na uwadze 
sytuację gospodarczą regionu, 
zdecydowano o zwiększeniu 
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liczby punktów do 6 pkt. Mając 
na uwadze wskazane 
argumenty dotyczące 
zastosowania preferencji dla 
podmiotów z branż dotkniętych 
COVID-19, zasadnym wydaje się 
premiowanie tych podmiotów, 
nie mniej jednak, mając na 
względzie zapisy Programu, 
głównym celem Działania 
pozostaje transformacja 
energetyczna i preferencja dla  
projektów dotyczących energii 
słonecznej oraz projektów o 
najwyższej efektywności 
kosztowej w odniesieniu do 
osiągniętych rezultatów. 
 
Podsumowując, preferencja na 
wskazanym w kryteriach 
poziomie (6 pkt.) zapewni 
utrzymanie równowagi 
pomiędzy wsparciem sektorów 
najbardziej dotkniętych 
pandemią COVID-19, a 
rozwojem ekologicznej 
odbudowy gospodarki 
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zwiększającej jej odporność, 
czyli działaniami, na które mają 
zostać przeznaczone środki z 
zasobów REACT-EU, zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego I Rady (UE) 
2020/2221 z dnia 23 grudnia 
2020 r. 

 


