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Spotkanie finansowane z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Fundusze dla środowiska

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020

Instrumenty Finansowe

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w
regionie
Pozyskiwanie energii z OZE.
- produkcja energii ze źródeł odnawialnych (z wyłączeniem energii z wiatru); sieci
elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia w celu przyłączenia nowych jednostek
wytwórczych energii z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Efektywność energetyczna przedsiębiorstw.
- przedsięwzięcia w przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz
przedsiębiorstwa uzdrowiskowe w regionie, w których władze regionalne mają udziały)
przyczyniające się do zmniejszenia strat ciepła, energii i wody oraz dotyczące odzysku
ciepła.
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Pozyskiwanie energii z OZE.
Na co można uzyskać
wsparcie?

budowa, przebudowa instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i
przesyłu energii elektrycznej pochodzącej z OZE (słońca, biogazu oraz wody,
biomasy i geotermalnej) wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/
przesyłowej (elementem projektu będzie przyłącze do sieci elektroenergetycznej
wytwórcy energii).

Dla kogo?

przedsiębiorstwa; jednostki samorządu terytorialnego; związki jednostek
samorządu terytorialnego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
samorządowe jednostki organizacyjne; organy władzy, administracji rządowej;
państwowe jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe.

Forma wsparcia:

Pożyczka

Podmiot udzielający
wsparcia

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy www.kpfp.org.pl

Wysokość Pożyczki

do 5 mln zł

Oprocentowanie

od 0,5% do 1 % dla przedsiębiorców mogących skorzystać z pomocy de minimis

Okres spłaty

do 10 lat
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Pozyskiwanie energii z OZE.
Uwarunkowania

Instalacje o maksymalnej mocy znamionowej :
 energia wodna (do 5 MWe),
 energia słoneczna (do 2 MWe/MWth),
 energia geotermalna (do 2 MWth),
 energia biogazu (do 1 MWe),
 energia biomasy (do 5 MWth/MWe).
W przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu:
 preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie,
w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,
 nie będą wspierane instalacje wykorzystujące do opalania drewno inne niż drewno
energetyczne oraz zboże pełnowartościowe
 nie będą wspierane instalacje wykorzystujące współspalanie biomasy z węglem.
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Efektywność energetyczna przedsiębiorstw.
Na co można przedsięwzięcia, wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, mające na
celu poprawę efektywności energetycznej, przyczyniające się do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody
uzyskać
oraz do odzysku ciepła w przedsiębiorstwie, w tym m.in.:
wsparcie?
1) przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii
efektywnych energetycznie poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i
instalacje technologiczne, energetyczne oraz oświetlenia, a także elementów (lub całych) ciągów
transportowych mediów oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;
2) zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii,
3) zastosowanie instalacji i urządzeń technicznych służących poprawie efektywności energetycznej,
4) głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów i budynków w przedsiębiorstwach,
5) budowa i przebudowa instalacji OZE wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
6) zastosowanie technologii odzysku energii w ramach przedsiębiorstwa,
7) wprowadzanie systemów zarządzania energią (o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu
dotyczącego zarządzania danym komponentem,
8) gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie), jako integralna
część projektów, o których wyżej mowa.
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Efektywność energetyczna przedsiębiorstw.
Dla kogo?

 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada władza
regionalna, działające w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje
regionu oraz pod warunkiem lokalizacji inwestycji na obszarze objętym
ochroną uzdrowiskową lub ochroną z tytułu ustawy o ochronie przyrody
(dotyczy obszarów Natura 2000 i parków krajobrazowych).

Forma wsparcia:

Pożyczka

Podmiot udzielający
wsparcia

Bank Pekao SA

Wysokość Pożyczki

do 5 mln zł

Okres spłaty

do 15 lat

Kiedy?

Pożyczki zostaną uruchomione w połowie roku, szczegóły wkrótce na stronie
Pekao.
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Efektywność energetyczna przedsiębiorstw.
Uwarunkowania

 Przedsięwzięcia realizowane będą na podstawie przeprowadzonego audytu
energetycznego.
 Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Projekty
zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do
wsparcia.
 Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie, będą musiały wykazać efektywność kosztową.
 Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ
na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności energii, obniżonej emisji CO2.
 Duże przedsiębiorstwa – projekty do 2 mln EUR kosztów całkowitych.
 Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane
w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej.
 Instalacje OZE – w przypadku otrzymania wsparcia posiadacz instalacji, w odniesieniu do
mechanizmu cen referencyjnych, zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami
określonymi w art. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.
U. poz. 478).
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