
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego  

na lata 2014-2020 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości  

w Lublinie 



www.lawp.rpo.lubelskie.pl  

http://www.lawp.rpo.lubelskie.pl/


DZIAŁANIE 4.2 „PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH” 

Działanie ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać 
się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb 
energetycznych lokalnej gospodarki.  
Wspierane działania mają zapewnić dywersyfikację dostaw energii, oraz zwiększyć bezpieczeństwo 
energetyczne regionu, przy wykorzystaniu jego naturalnych uwarunkowań i potencjałów, zgodnie         
z programem wojewódzkim dotyczącym wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii 
Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.  

Głównym celem Działania 4.2 jest realizacja zadań 
przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań 
wynikających z tzw. pakietu energetyczno-
klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 
2020.  



Wnioski o dofinansowanie projektu należy przesyłać za pośrednictwem LSI2014 w terminie od 28.02.2017 r. do dnia 
31.05.2017 r. do godz. 15:00:00  

 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany jest na grudzień 2017 roku, natomiast maksymalny 
termin uwzględniający, w uzasadnionych przypadkach, przedłużenie terminów oceny wniosków to luty 2018 roku.  

 

 

Kwota środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: 

92 617 864,02 PLN.  

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie: 

 

Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 
ich związki 

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014).  
 

DZIAŁANIE 4.2 „PRODUKCJA ENERGII Z OZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH” 



TYPY PROJEKTÓW 

W ramach projektu wnioskodawca będzie mógł realizować inwestycje wyłącznie w ramach jednego we wskazanych 
poniżej typów projektów: 
 

1. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów/biopaliw 

2. Modernizacja małych elektrowni wodnych 

3. Budowa/modernizacja dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej 

4. Budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE 

5. Przebudowa istniejących instalacji w układy wysokosprawnej kogeneracji lub modernizacja, w celu uzyskania 

wyższej sprawności, istniejącej jednostki kogeneracji która spełnia już próg wysokiej sprawności 

6. Budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii cieplnej 

7. Budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto 

energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest mniejsza niż 400 MWh/rok (dotyczy produkcji energii 

elektrycznej, której źródłem są: wiatr, słońce) oraz instalacji o mocy mniejszej niż 50 kWe (dotyczy produkcji energii 

elektrycznej, której źródłem są: biomasa, biogaz) 

8. Budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto 

energii elektrycznej w okresie trwałości projektu wynosi co najmniej 400 MWh/rok (dotyczy produkcji energii 

elektrycznej, której źródłem są: wiatr, słońce) oraz instalacji o mocy co najmniej 50 kWe (dotyczy produkcji energii 

elektrycznej, której źródłem są: biomasa, biogaz) 



ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU  

Projekty kwalifikujące się do wsparcia na podstawie art. 40 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc na inwestycje           
w układy wysokosprawnej kogeneracji : 
Pomoc na inwestycje przyznawana wyłącznie na moce nowo zainstalowane lub odnowione.  
 
Koszty kwalifikowalne:  
Dodatkowe koszty inwestycji w urządzenia niezbędne do tego, by instalacja mogła funkcjonować jako 
wysokosprawna instalacja kogeneracyjna, w porównaniu z konwencjonalną instalacją energii elektrycznej lub 
grzewczej o takiej samej mocy, lub dodatkowe koszty inwestycji na modernizację w celu uzyskania wyższe 
sprawności, w przypadku gdy istniejąca instalacja spełnia już próg wysokiej sprawności.  
 
Typy projektów podlegające wsparciu:  
 przebudowa istniejących instalacji w układy wysokosprawnej kogeneracji lub modernizacja, w celu uzyskania 

wyższej sprawności, istniejącej jednostki kogeneracji która spełnia już próg wysokiej sprawności. 
 

Intensywność pomocy:  
 Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%  
 Średnie przedsiębiorstwa: 70%  
 Duże przedsiębiorstwa: 60%  
 
W przypadku przebudowy istniejących instalacji w układy wysokosprawnej kogeneracji lub modernizacji, w celu 
uzyskania wyższej sprawności, istniejącej jednostki kogeneracji która spełnia już próg wysokiej sprawności kwota 
dofinansowania nie może dodatkowo przekraczać maksymalnej możliwej do udzielenia kwoty pomocy wyliczonej 
przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego „Biznes Plan – inwestycja referencyjna” stanowiącego załącznik do 
wniosku o dofinansowanie.  



ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU  

Projekty kwalifikujące się do wsparcia na podstawie art. 41 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc inwestycyjna na 
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych: 
Pomoc inwestycyjna przyznawana wyłącznie na nowe instalacje OZE. 
 
Koszty kwalifikowalne:  
Dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych:  
 
1) W przypadku gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie 
do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona                     
w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł 
odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne;  
 
Typy projektów podlegające wsparciu:  
 budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto 

energii elektrycznej w okresie trwałości projektu wynosi co najmniej 400 MWh/rok (dotyczy produkcji energii 
elektrycznej, której źródłem są: wiatr, słońce) oraz instalacji o mocy co najmniej 50 kWe (dotyczy produkcji energii 
elektrycznej, której źródłem są: biomasa, biogaz), 

 budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii cieplnej, 
 budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE. 

 
Intensywność pomocy:  
 Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%  
 Średnie przedsiębiorstwa: 70%  
 Duże przedsiębiorstwa: 60%  
 
„Biznes Plan – inwestycja referencyjna”  



ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU  

2) W przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, 
gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji        
w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.  
 
Typy projektów podlegające wsparciu:  
 budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja 

netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest mniejsza niż 400 MWh/rok (dotyczy produkcji energii 
elektrycznej, której źródłem są: wiatr, słońce) oraz instalacji o mocy mniejszej niż 50 kWe (dotyczy produkcji 
energii elektrycznej, której źródłem są: biomasa, biogaz).  
 

Intensywność pomocy:  
 Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%  
 Średnie przedsiębiorstwa: 55%  
 Duże przedsiębiorstwa: 45%  



ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU  

Projekty kwalifikujące się do wsparcia na podstawie art. 48 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc inwestycyjna na 
infrastrukturę energetyczną : 
Pomoc przyznawana na rzecz infrastruktury energetycznej znajdującej się na obszarach objętych pomocą. 
 
Koszty kwalifikowalne:  
Koszty inwestycji. 
 
Typy projektów podlegające wsparciu:  
 budowa/modernizacja dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej. 

 
Intensywność pomocy:  
 Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%  
 Średnie przedsiębiorstwa: 70%  
 Duże przedsiębiorstwa: 60%  
 
W przypadku budowy/modernizacji dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej kwota dofinansowania nie może 
dodatkowo przekraczać maksymalnej możliwej do udzielenia kwoty pomocy wyliczonej przy wykorzystaniu 
arkusza kalkulacyjnego „Biznes Plan – luka w finansowaniu” stanowiącego załącznik do wniosku                                
o dofinansowanie.  



ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU  

Projekty kwalifikujące się do wsparcia na podstawie Rozporządzenia 1407/2013:  
Przyznawana pomoc stanowi pomoc de minimis. 
 
Koszty kwalifikowalne:  
Koszty inwestycji. 
 
Typy projektów podlegające wsparciu:  
 budowa instalacji do produkcji biokomponentów/biopaliw,  
 modernizacja małych elektrowni wodnych.  

 
Intensywność pomocy:  
 Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%  
 Średnie przedsiębiorstwa: 70%  
 Duże przedsiębiorstwa: 60%  



Minimalna wartość projektu: Brak ograniczeń kwotowych 

Maksymalna wartość projektu:   Brak ograniczeń kwotowych 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:  Brak ograniczeń kwotowych 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:  Brak ograniczeń kwotowych 

Minimalna kwota wsparcia:    Brak ograniczeń kwotowych 

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 
2 500 000 PLN 

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw spoza sektora 
MŚP:   3 000 000 PLN 

Minimalny wkład własny beneficjenta - % wydatków 

kwalifikowalnych: 

projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie             
z programami pomocy publicznej 

 
projekty generujące dochód: zgodnie  

z luką w finansowaniu 

POZIOM DOFINANSOWANIA, WARTOŚĆ PROJEKTU ORAZ WKŁAD WŁASNY  



LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW  

Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, których moc mieści się w zakresie: 

 energia wodna (do 5 MWe) 

 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 wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MW) 



 
KOSZTY KWALIFIKOWALNE  
W RAMACH DZIAŁANIA 4.2 

 

Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom II-działania wdrażane przez Lubelską Agencję 
Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

Wytyczne/Wytyczne_programowe_dotyczące_systemu_wdrażania_RPO_WL_na_lata_2014-2020_w_zakresie_EFRR_Tom_II_-_działania_wdrażane_przez_LAWP_w_Lublinie_[wersja_aktualna_obowiązuje_od_28.02.2017_r.](1).pdf
Wytyczne/Wytyczne_programowe_dotyczące_systemu_wdrażania_RPO_WL_na_lata_2014-2020_w_zakresie_EFRR_Tom_II_-_działania_wdrażane_przez_LAWP_w_Lublinie_[wersja_aktualna_obowiązuje_od_28.02.2017_r.](1).pdf
Wytyczne/Wytyczne_programowe_dotyczące_systemu_wdrażania_RPO_WL_na_lata_2014-2020_w_zakresie_EFRR_Tom_II_-_działania_wdrażane_przez_LAWP_w_Lublinie_[wersja_aktualna_obowiązuje_od_28.02.2017_r.](1).pdf
Wytyczne/Wytyczne_programowe_dotyczące_systemu_wdrażania_RPO_WL_na_lata_2014-2020_w_zakresie_EFRR_Tom_II_-_działania_wdrażane_przez_LAWP_w_Lublinie_[wersja_aktualna_obowiązuje_od_28.02.2017_r.](1).pdf
Wytyczne/Wytyczne_programowe_dotyczące_systemu_wdrażania_RPO_WL_na_lata_2014-2020_w_zakresie_EFRR_Tom_II_-_działania_wdrażane_przez_LAWP_w_Lublinie_[wersja_aktualna_obowiązuje_od_28.02.2017_r.](1).pdf
Wytyczne/Wytyczne_programowe_dotyczące_systemu_wdrażania_RPO_WL_na_lata_2014-2020_w_zakresie_EFRR_Tom_II_-_działania_wdrażane_przez_LAWP_w_Lublinie_[wersja_aktualna_obowiązuje_od_28.02.2017_r.](1).pdf
Wytyczne/Wytyczne_programowe_dotyczące_systemu_wdrażania_RPO_WL_na_lata_2014-2020_w_zakresie_EFRR_Tom_II_-_działania_wdrażane_przez_LAWP_w_Lublinie_[wersja_aktualna_obowiązuje_od_28.02.2017_r.](1).pdf
Wytyczne/Wytyczne_programowe_dotyczące_systemu_wdrażania_RPO_WL_na_lata_2014-2020_w_zakresie_EFRR_Tom_II_-_działania_wdrażane_przez_LAWP_w_Lublinie_[wersja_aktualna_obowiązuje_od_28.02.2017_r.](1).pdf


Koszty prac przygotowawczych kwalifikowalne są, gdy zostały poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.  

 

W ramach prac przygotowawczych kwalifikowalne są koszty opracowania projektu budowlanego oraz raportu 
środowiskowego.  

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

MATERIAŁY I ROBOTY BUDOWLANE 

W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty materiałów i robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane. 
 

Materiały i roboty budowlane mogą stanowić koszt kwalifikowalny, pod warunkiem, że: 
 
• są niezbędnym elementem projektu, 
• zostały skalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 
• zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie. 

 
• Koszty budowy przyłączy elektroenergetycznych, gazowych (jeśli dane przyłącze będzie stanowiło własność 

wnioskodawcy).  
 

 



Wydatkiem kwalifikowalnym jest zakup środka trwałego bezpośrednio powiązanego z przedmiotem projektu tj. 
maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych – liczony jako wartość samego środka 
trwałego, pod warunkiem, iż wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami 
rachunkowości, czyli zakupiony środek trwały będzie włączony w ewidencję środków trwałych i amortyzowany.  

 

Majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu powinien pozostać własnością beneficjenta przez okres trwałości 
projektu. Zakupiony środek trwały musi spełniać obowiązujące normy i standardy. 

 

Koszty uboczne zakupu środka trwałego takie jak montaż i uruchomienie mogą stanowić koszt kwalifikowalny. 

 

Transakcja zakupu środka trwałego musi być przeprowadzana na warunkach rynkowych od osób trzecich 
niepowiązanych z nabywcą. 

ZAKUP NOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO 



RATY SPŁAT WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKA TRWAŁEGO 

W ramach kategorii kwalifikowalne są raty spłat wartości początkowej środka trwałego (zgodnego z katalogiem 
środków trwałych i kwalifikowalnego dla danego Działania określonego w niniejszych Wytycznych) przez 
korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, prowadzące do przeniesienia 
własności tych środków na korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia 
umowy leasingu.  
 
Kwalifikowalne z tego tytułu są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu, czyli dotyczące rat kapitałowych 
przypadających do zapłaty do dnia zakończenia finansowego realizacji projektu. 
 
Maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych 
aktywów. 
 
Kwalifikowalny wydatek to ten, który jest ujęty na fakturze lub innym dowodzie księgowym, potwierdzającym cenę 
nabytego przez leasingodawcę aktywu. W przypadku gdy przepisy prawa podatkowego przewidują dla umowy 
leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy a refundacja następuje na rzecz leasingobiorcy, 
dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat wraz z informacją o płatnościach i wyciągiem bankowym. 
 
Aby raty leasingu finansowego mogły być kwalifikowalne w okresie realizacji projektu beneficjent musi stać się 
właścicielem leasingowanego dobra do zakończenia okresu trwałości, co oznacza, iż wszystkie raty leasingu muszą 
zostać spłacone do dnia zakończenia okresu trwałości projektu. 
 



ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH  

W ramach kategorii kwalifikowalne są wartości niematerialne i prawne, wyłącznie gdy spełniają następujące 
warunki:  
 
• będą wykorzystywane wyłącznie przez beneficjenta otrzymującego pomoc tylko w zakresie prowadzonej przez 

niego działalności;  
 
• muszą podlegać amortyzacji;  
 
• należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;  
 
• muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane                      

z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) od daty płatności 
końcowej na rzecz beneficjenta.  
 

W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych kwalifikowalne są 
wyłącznie do wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. 
 
 



Podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie                       

z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli beneficjent nie ma prawnych 

możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot 

VAT. Posiadanie ww. prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, 

nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez beneficjenta czynności 

zmierzających do realizacji tego prawa. 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)  



Wnioskodawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania środków finansowych na realizację projektu. 

Wykazanie środków finansowych możliwe jest m.in. poprzez: 

 

• przedstawienie sprawozdań finansowych za trzy ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe, z których będzie jasno 
wynikało, że zysk netto, przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich zamkniętych okresów obrachunkowych 
przekraczał wartość wkładu własnego odnoszącego się do kosztów kwalifikowalnych ujętych w projekcie oraz 
wnioskodawca musi posiadać stabilną sytuację finansową; 

 
• przedstawienie innych dokumentów finansowych potwierdzających posiadanie środków pieniężnych 

gwarantujących finansowe wykonanie projektu (w wysokości co najmniej wartości wkładu własnego odnoszącego 
się do kosztów kwalifikowalnych ujętych w projekcie), tj.: 
 

 promesa kredytowa/promesa leasingu finansowego/promesa pożyczki inwestycyjnej, wystawiona 
na podstawie zweryfikowanej przez bank zdolności finansowej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem 
o dostarczeniu kopii umowy kredytowej/umowy leasingowej/umowy pożyczki inwestycyjnej po 
podpisaniu umowy o dofinansowanie; 

 
 aktualny wyciąg z rachunku bankowego potwierdzony przez pracownika banku podpisem i pieczęcią 

bankową lub zawierający adnotację o tym, iż dany wyciąg został wygenerowany elektroniczne na 
podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. 
zm.), oraz że nie wymaga podpisu ani stempla; 

 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UDOKUMENTOWANIA  
WKŁADU WŁASNEGO 



WYMAGANIA W ZAKRESIE UDOKUMENTOWANIA  
WKŁADU WŁASNEGO 

 
 aktualne zaświadczenie bankowe o posiadaniu przez wnioskodawcę na rachunku bankowym 

środków finansowych w określonej wysokości. Zaświadczenie powinno być potwierdzone przez 
pracownika banku podpisem i pieczęcią bankową; 

 
 umowa pożyczki sporządzona w formie aktu notarialnego; 

 
 Przedstawienie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadanie środków 
 pieniężnych gwarantujących finansowe wykonanie projektu z zastrzeżeniem, że dodatkowe 
 dokumenty będą podlegały indywidualnej ocenie przez członków KOP i ewentualnemu 
 zaopiniowaniu ich przez eksperta. W ramach tego załącznika należy przedkładać promesę 
 kredytową/leasingu finansowego/pożyczki inwestycyjnej wraz z oświadczeniem o dostarczeniu 
 najpóźniej na 30 dni po dniu podpisania Umowy o dofinansowanie umowy kredytowej/umowy 
 pożyczki inwestycyjnej/umowy leasingu finansowego w przypadku, gdy projekt dotyczy zakupu 
 wyłącznie nowych środków trwałych, a ww. promesa i/lub oświadczenie nie są sporządzane na 
 wzorach stanowiących załączniki do niniejszej instrukcji. 

 
 

 
 
 



ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA ETAPIE APLIKOWANIA  

1. Dokumenty rejestrowe (w przypadku gdy wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej albo jest 
zarejestrowany poza granicami Polski)  

2. Statut/umowa/regulamin organizacyjny (w zależności od formy prawnej)  

3. Biznes Plan część opisowa (wzór załącznika nr 4.1.1) 

4. Biznes Plan część finansowa (wzór załącznika nr 4.1.2) 

5. Biznes Plan część finansowa – luka w finansowaniu (projekty dużych przedsiębiorstw, w których wartość kosztów 
kwalifikowanych przekracza równowartość 1 mln EUR1 oraz projekty z zakresu budowy/modernizacji 
dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych) (wzór załącznika nr 4.1.3) 

6. Biznes Plan część finansowa – inwestycja referencyjna (projekty dotyczące produkcji energii cieplnej i/lub 
elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, w tym z nowo wybudowanych instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji oraz projekty z zakresu przebudowy instalacji w instalację wysokosprawnej 
kogeneracji lub modernizacji instalacji wysokosprawnej kogeneracji2) (wzór załącznika nr 4.1.4) 

7. Zeznania podatkowe PIT/CIT lub Oświadczenie o braku PIT/CIT 

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór załącznika nr 4.2) 

4.2/Załączniki do Regulaminu konkursu/zał do Regulaminu/Załącznik nr 4.pdf
4.2/Załączniki do Regulaminu konkursu/zał do Regulaminu/Załącznik nr 4.pdf
4.2/Załączniki do Regulaminu konkursu/zał do Regulaminu/Załącznik nr 4.pdf


9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, 
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wzór załącznika nr 4.3) 

10. Dokumenty finansowe: Sprawozdanie finansowe za trzy ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe, Dodatkowe 
dokumenty finansowe (wybrane przez wnioskodawcę) 

11. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (wzór załącznika nr 4.17.3) 

12. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór załącznika nr 4.5.1) 

13. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością lub lokalem, gdzie zostanie zlokalizowany 
projekt 

14. Oświadczenie o dostarczeniu przed dniem podpisania Umowy o dofinansowanie pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych (wzór załącznika nr 4.6) 

15. Wyciąg z dokumentacji technicznej 

16. Kalkulacja kosztów materiałów i robót budowlanych/kosztorysy inwestorskie 

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA ETAPIE APLIKOWANIA  



17. Dokumentacja OOŚ ( Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oddziaływania na środowisko - wzór 
załącznika nr 4.8.1, Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, 
Postanowienie/opinia/pismo właściwego organu w sprawie potrzeby/braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ) 

18. Oświadczenie o dostarczeniu przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie dokumentacji OOŚ – pozostałe 
dokumenty (wzór załącznika nr 4.9) 

19. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub gazowej, umowa o przyłączeniu do sieci 
elektroenergetycznej lub gazowej lub stosowne oświadczenie, w przypadku braku ww. dokumentów (wzór 
oświadczenia stanowi załącznik 4.25) 

20. Oświadczenie o dostarczeniu przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie promesy 
koncesji/koncesji/zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru (wzór załącznika nr 4.26) 

21. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy 

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA ETAPIE APLIKOWANIA  



POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

1. Upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy 

2. Pozwolenie na budowę 

3. Zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych 

4. Dokumentacja OOŚ – pozostałe dokumenty 

5. Zaświadczenie o wpisie do rejestru wytwórców biokomponentów i/lub biopłynów wydane przez Prezesa Agencji 
Rynku Rolnego 

6. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu (np. listy intencyjne) 



SCHEMAT PROCESU NABORU I OCENY PROJEKTÓW 

OGŁOSZENIE KONKURSU  

(min. 30 dni przed 
rozpoczęciem naboru 

wniosków) 

NABÓR WNIOSKÓW 

(maksymalnie 100 dni)   

OCENA FORMALNA  

(do 60 dni roboczych) 

OCENA MERYTORYCZNA  

(do 90 dni roboczych) 

ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW 
DO DOFINANSOWANIE  

INFORMACJA DO 
WNIOSKODAWCY O 

WYBORZE DO 
DOFINANSOWANIA 

PODPISANIE UMOWY  

(do 90 dni roboczych) 



 
 

Lp Nazwa kryterium 

1 Wnioskodawca jest uprawniony do aplikowania w ramach danego naboru wniosków 

2 Każdy z partnerów jest uprawniony do aplikowania w ramach danego naboru wniosków (jeśli dotyczy) 

3 Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości ubiegania się o wsparcie z funduszy strukturalnych w trybie 
określonym w przepisach o finansach publicznych i/lub wobec wnioskodawcy nie orzeczono zakazu dostępu do 
środków funduszy europejskich na podstawie ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i/lub ustawy o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

4 Żaden z partnerów wnioskodawcy nie został wykluczony z możliwości ubiegania się o wsparcie z funduszy 
strukturalnych w trybie określonym w przepisach o finansach publicznych i/lub żadnego z partnerów nie 
orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie ustawy o skutkach powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i/lub 
ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (jeśli dotyczy) 

5 Całkowita wartość projektu oraz wartość wydatków kwalifikowalnych mieszczą się w przedziałach minimalnej  
i maksymalnej wartości projektu oraz wartości wydatków kwalifikowalnych dla danego Działania/typu projektów 
(jeśli dotyczy) 

6 Kwota dofinansowania jest zgodna z przedziałem kwotowym minimalnej (jeśli dotyczy) i maksymalnej kwoty 
dofinansowania, przewidzianym dla danego Działania/typu projektu 

7 Wniosek jest pierwszym złożonym przez Wnioskodawcę w ramach danego naboru (jeśli dotyczy zgodnie  
z Regulaminem konkursu) 

OCENA FORMALNA – KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 



 
 

OCENA FORMALNA – KRYTERIA FORMALNE POPRAWNOŚCI 

 

 Lp. Nazwa kryterium 
 

1 Termin i okres (zasada n+3) realizacji projektu, rozumiane jako daty brzegowe rozpoczęcia i zakończenia 
projektu, są zgodne z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej 
 

2 Przedmiot projektu nie dotyczy wykluczonych rodzajów działalności w danym Działaniu 
 

3 Informacje zawarte we wniosku i załącznikach są poprawne i spójne 
 

4 Wniosek zawiera wydatki kwalifikowalne zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych dla danego Działania 
 



Lp. 
 

Nazwa kryterium 

1 Możliwość dokonania szczegółowej oceny projektu 
 

2 Zgodność projektu z celami Działania 
 

3 Racjonalność, efektywność, zasadność i zgodność z celami Działania ponoszonych wydatków 
 

4 Wykonalność techniczna i organizacyjna wybranego wariantu realizacji projektu  
 

5  Zgodność projektu z obowiązującymi przepisami prawa  
 

6 Wpływ projektu na realizację zasad horyzontalnych 
 

7 Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania 

8 Kwalifikowalność geograficzna projektu 
 

OCENA MERYTORYCZNA – KRYTERIA TECHNICZNE 



Lp Nazwa kryterium 
 

1 Poprawność założeń, w tym dotyczących przychodów i kosztów przyjętych do analizy finansowo-ekonomiczne 

2  Wykonalność finansowa wybranego wariantu realizacji projektu 
 

OCENA MERYTORYCZNA -  KRYTERIA FINANSOWO-EKONOMICZNE 

OCENA MERYTORYCZNA – KRYTERIA TECHNICZNE SPECYFICZNE 

Lp. Nazwa kryterium 
 

1 Zasadność wsparcia dużych przedsiębiorstw z zasadami programu (jeżeli dotyczy) 
 

2  Zasadność projektu z regulacjami dotyczącymi pomocy de minimis (jeżeli dotyczy) 

3 Projekt spełnia pozostałe warunki specyficzne określone w Regulaminie konkursu 
 



KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ - MAKSYMALNIE 100 PUNKTÓW 

Wartość redukcji CO2 MAX 14 pkt 

 W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie wartość redukcji CO2 na 
podstawie szacowanego rocznego spadku emisji CO2 wyrażonego w tonach CO2 w skali roku. 

14 pkt 

Gotowość do realizacji projektu MAX 8  pkt 

 W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie gotowość wnioskodawcy do 
realizacji projektu. 

8 pkt. 

Redukcja emisji pyłu PM10 MAX 8 pkt. 

 W ramach kryterium weryfikacji podlega zastosowanie rozwiązań przyczyniających się do 
redukcji emisji pyłu PM10. 

8 pkt. 

Lokalizacja inwestycji MAX 4 pkt. 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, na jakim obszarze realizowany  
jest projekt: 

 Projekt zlokalizowany na obszarach wiejskich 4 pkt. 

 Projekt zlokalizowany na obszarach miejsko-wiejskich 3 pkt. 

Zastosowanie TIK MAX 6 pkt. 
 

 W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy w ramach realizacji 
projektu zaplanowano zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią 
wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

6 pkt. 



KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ - MAKSYMALNIE 100 PUNKTÓW 

Wzrost zatrudnienia MAX 4 pkt 

 W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy wnioskodawca planuje 
wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu. 

4 pkt 

Doświadczenie wnioskodawcy MAX 4 pkt 

 W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy wnioskodawca posiada 
doświadczenie w realizacji projektów związanych z OZE. 

4 pkt. 

Edukacja ekologiczna MAX 4 pkt. 

 W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy w ramach projektu 
przewidziano działania związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców. 

4 pkt. 

KRYTERIA WYŁĄCZNIE DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 
ENERGII, W TYM KOGENERACJA Z OZE (nie dotyczą projektów z zakresu budowy/modernizacji sieci dystrybucyjnych 

oraz produkcji biopaliw i biokomponentów) 

Energia słoneczna i biomasa MAX 8 pkt. 

 W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy projekt dotyczy 
wykorzystania energii słonecznej lub biomasy. 

8 pkt. 

Efektywność kosztowa zainstalowanej mocy (zł/MW) MAX 20 pkt. 
 

 W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie efektywność kosztowa 
zainstalowania 1 MW mocy. 

20 pkt. 



KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ - MAKSYMALNIE 100 PUNKTÓW 

Efektywność kosztowa wytwarzanej energii (zł/MWh) MAX 20 pkt 

 W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie efektywność kosztowa 
wyprodukowania 1 MWh energii. 

20 pkt 

KRYTERIA WYŁĄCZNIE DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH PRODUKCJI BIOPALIW I BIOKOMPONENTÓW II i III GENERACJI 

Efektywność kosztowa wytworzenia biokomponentów (zł/m3) MAX 18  pkt 

 W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie efektywność kosztowa 
wytworzenia biokomponentów. 

18 pkt. 

Efektywność kosztowa wytworzenia biopaliw (zł/m3) MAX 18 pkt. 

 W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie efektywność kosztowa 
wytworzenia biopaliw. 

18 pkt. 

Możliwość zbytu produktów projektu MAX 12 pkt. 

 W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie udokumentowana możliwość 
zbytu produkowanych biopaliw i/lub biokomponentów. 

12 pkt. 

KRYTERIA WYŁACZNIE DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH BUDOWY I/LUB MODERNIZACJI SIECI DYSTRYBUCYJNYCH (nie 
dotyczą instalacji OZE oraz produkcji biopaliw i biokomponentów) 

Efektywność kosztowa budowy / modernizacji sieci dystrybucyjnych w odniesieniu do zdolności 
przyłączeniowej [zł/MW] 

MAX 15 pkt. 
 

 W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie efektywność kosztowa 
budowy / modernizacji sieci dystrybucyjnych [zł/MW]. 

15 pkt. 



KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ - MAKSYMALNIE 100 PUNKTÓW 

Efektywność kosztowa budowy / modernizacji sieci dystrybucyjnych w odniesieniu do długości 
sieci [zł/km] 

MAX 15 pkt 

 W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie efektywność kosztowa 
budowy / modernizacji sieci dystrybucyjnych [zł/km]. 

15 pkt 

Wartość redukcji strat energii/poziom strat energii MAX 15 pkt 

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie ograniczenie strat energii na 
przesyle (dla projektu z zakresu modernizacji sieci) oraz poziom strat energii wyrażonej w % w skali 
roku (dla projektów z zakresu budowy nowych sieci): 

 W przypadku modernizacji sieci dystrybucyjnych ograniczenie strat energii na przesyle w wyniku 
modernizacji wyniesie powyżej 70%. 

8 pkt. 

 W przypadku modernizacji sieci dystrybucyjnych ograniczenie strat energii na przesyle w wyniku 
modernizacji znajdzie się w przedziale od 30% do 70%. 

6 pkt. 

 W przypadku modernizowanych sieci dystrybucyjnych ograniczenie strat energii na przesyle       
w wyniku modernizacji wyniesie poniżej 30%, ale powyżej 0%. 

4 pkt. 

 W przypadku budowy nowych sieci poziom strat energii na tych odcinkach wyniesie poniżej 
2,5%. 

7 pkt. 

 W przypadku budowy nowych sieci poziom strat energii na tych odcinkach znajdzie się                
w przedziale od 2,5% do 5% 

5 pkt. 

 W przypadku budowy nowych sieci poziom strat energii na tych odcinkach będzie wyższy niż 5%, 
ale niższy niż 7,5%. 

3 pkt. 



WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO: 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  rozliczeniowy 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE rozliczeniowy 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE rozliczeniowy 

Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE rozliczeniowy 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE rozliczeniowy 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE rozliczeniowy 

Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE rozliczeniowy 

Objętość wyprodukowanych biokomponentów II i III generacji rozliczeniowy 

Objętość wyprodukowanych biopaliw II i III generacji rozliczeniowy 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy informacyjny  

WSKAŹNIKI – LISTA  

Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru wszystkich adekwatnych do zakresu rzeczowego projektu 
wskaźników produktu i rezultatu, które zostały określone w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. 

4.2/Załączniki do Regulaminu konkursu/zał do Regulaminu/Załącznik nr 5.pdf
4.2/Załączniki do Regulaminu konkursu/zał do Regulaminu/Załącznik nr 5.pdf
4.2/Załączniki do Regulaminu konkursu/zał do Regulaminu/Załącznik nr 5.pdf
4.2/Załączniki do Regulaminu konkursu/zał do Regulaminu/Załącznik nr 5.pdf


WSKAŹNIKI PRODUKTU: 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych  rozliczeniowy 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych rozliczeniowy 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych rozliczeniowy 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji rozliczeniowy 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji rozliczeniowy 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE rozliczeniowy 

Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE rozliczeniowy 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE rozliczeniowy 

Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE rozliczeniowy 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji rozliczeniowy 

Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji rozliczeniowy 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie  rozliczeniowy 

Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów rozliczeniowy 

Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw rozliczeniowy 

Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii rozliczeniowy 

Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii rozliczeniowy 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami informacyjny  

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami informacyjny  

WSKAŹNIKI – LISTA  

Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru wszystkich adekwatnych do zakresu rzeczowego projektu 
wskaźników produktu i rezultatu, które zostały określone w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. 

4.2/Załączniki do Regulaminu konkursu/zał do Regulaminu/Załącznik nr 5.pdf
4.2/Załączniki do Regulaminu konkursu/zał do Regulaminu/Załącznik nr 5.pdf
4.2/Załączniki do Regulaminu konkursu/zał do Regulaminu/Załącznik nr 5.pdf
4.2/Załączniki do Regulaminu konkursu/zał do Regulaminu/Załącznik nr 5.pdf


  Nabór wniosków o dofinansowanie projektu prowadzony jest w LSI2014.  

  W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. 

  Projekty muszą być przygotowane w formie wniosku o dofinansowanie projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do  

 Regulaminu. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu określona została w załączniku nr 2. 

  Wnioskodawcy wypełniają formularz wniosku o dofinansowanie przy użyciu Generatora Wniosków udostępnianego                  

 w LSI2014. Wnioskodawca samodzielnie dokonuje wyboru formularza wniosku przypisanego do danego konkursu. Za  

 pośrednictwem LSI2014 wnioskodawca przygotowuje również załącznik – Biznes Plan. Pozostałe załączniki określone                

 w Regulaminie konkursu wgrywane są do LSI2014 w formie plików np. pdf oraz arkuszy kalkulacyjnych (xls, xlsx, ods) lub 

 plików  zip. 

  Kompletny wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku wraz z załącznikami), jako pakiet dokumentów, zostaje 

uwierzytelniony (podpisany) przez wnioskodawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy poprzez 

wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

  Za moment złożenia wniosku o dofinansowanie w ogłoszonym konkursie uznawana jest data widniejąca na Urzędowym  

 Poświadczeniu Przedłożenia. 

  Każdy wniosek o dofinansowanie z chwilą wpływu do IOK podlega automatycznej rejestracji  

  w LSI2014 i otrzymuje identyfikator projektu zgodnie z zasadą jednolitej identyfikacji dokumentów. 

NABÓR WNIOSKÓW 
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Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 
ul. Wojciechowska 9a 

Lublin 
 

e-mail: lawp@lubelskie.pl  
 

Punkt kontaktowy RPO w LAWP 
Tel. 81 462 38 12   
       81 462 38 31  
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