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 DIP w perspektywie finansowej 2014-2020 

W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wdraża środki 
europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w następujących 
obszarach:

RPO WD 2014 – 2020

607 833 440 EUR

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i 

innowacje

360 246 718 EUR

Oś priorytetowa 3
Gospodarka 

niskoemisyjna

236 586 722 EUR

Oś priorytetowa 8
Rynek pracy

11 000 000 EUR

Dotacje
275 159 394 EUR

 
Instrumenty finansowe

85 087 324 EUR

Dotacje
183 431 792 EUR

 
Pożyczki

53 154 930 EUR

Dotacje
0 EUR

 
Pożyczki

11 000 000 EUR



 Oś priorytetowa 1 – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 1.2
Innowacyjne przedsiębiorstwa

Główny cel:
 Zwiększona aktywność badawczo – rozwojowa 

przedsiębiorstw poprzez rozwój działalności B+R, 
realizacja projektów badawczych

Działanie 1.3
Rozwój przedsiębiorczości

Główny cel:
 Wzrost poziomu inwestycji w MSP oraz poprawa 
warunków dla rozwoju przedsiębiorstw (przygotowanie 

terenów inwestycyjnych, wsparcie infrastruktury 
przeznaczonej dla przedsiębiorstw, doradztwo dla MSP)

Działanie 1.4
Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Główny cel:
Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MSP 

(tworzenie nowych modeli biznesowych, 
międzynarodowa ekspansja MSP, promocja oferty 

gospodarczej regionu

Działanie 1.5 
Rozwój produktów i usług w MSP

Główny cel:
 Zwiększone zastosowanie innowacji w 

przedsiębiorstwach sektora MSP (wsparcie innowacji 
produktowej i procesowej, wdrożenie wyników B+R, 

instrumenty finansowe)



Schemat 
1.2.A

Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć 
lub rozwinąć działalność B+R - horyzont

Schemat 
1.2.B

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R 
przedsiębiorstw– horyzont

Ogłoszenie konkursu – 27 kwietnia 
Rozpoczęcie naboru – 29 maja  

Konkursy planowane do ogłoszenia przez DIP w 2017 roku
Przedsiębiorstwa i innowacje 

Ogłoszenie konkursu – 27 kwietnia 
Rozpoczęcie naboru – 29 maja  



 Oś priorytetowa 3 – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 3.1 
Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł 

odnawialnych

Główny cel:
 wsparcie budowy i modernizacji infrastruktury 
służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych 

Działanie 3.2 
Efektywność energetyczna w MŚP

Główny cel:
 modernizacja energetyczna obiektów mająca na celu 
zwiększenie efektywności energetycznej ze szczególnym 

uwzględnieniem  OZE

Działanie 3.5 
Wysokosprawna Kogeneracja

Główny cel:
 budowa/przebudowa jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i 
trigeneracji (również wykorzystujące OZE) wraz z 

niezbędnymi przyłączeniami

Działanie 3.3
Efektywność energetyczna w budynkach 

użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Główny cel:
 zwiększona efektywność energetyczna budynków 

użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych.

Działanie 3.4 
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Główny cel:
 ograniczona niska emisja kominowa i transportowa w 

ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.



Schemat 
3.3 A

Projekty związane z kompleksową modernizacją 
energetyczną budynków użyteczności publicznej

Schemat 
3.4 B

Wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne 
źródła energii – ZIT WrOF, ZIT AJ, OSI

Ogłoszenie konkursu - 30 listopad 
Rozpoczęcie naboru – 2 stycznia 2018

Konkursy planowane do ogłoszenia przez DIP w 2017 roku
Gospodarka niskoemisyjna

Ogłoszenie konkursu - 31 lipca 
Rozpoczęcie naboru - 1 września 

Schemat 
3.5 A,B

Wysokosprawna kogeneracja Ogłoszenie konkursu - 15 grudnia 
Rozpoczęcie naboru - 16 stycznia 2018



 Gospodarka niskoemisyjna w perspektywie finansowej 2014-2020
Dotacje – gospodarka niskoemisyjna stan obecny

7 konkursów
ogłoszonych przez DIP

Prawie 795 mln PLN
wartość projektów 

rekomendowanych do 
dofinansowania

Ponad 468 mln PLN
wysokość dotacji 

rekomendowanych do 
dofinansowania 

projektów

262 
projekty 

rekomendowane do 
dofinansowania

Prawie 450
złożonych wniosków o 

dofinansowanie
Gospodarka 

niskoemisyjna

Dane na dzień 12.05.2017r.

10 naborów (działanie 
3.3) realizowanych po 

przejęciu z Urzędu 
Marszałkowskiego



Instrumenty finansowe – Gospodarka niskoemisyjna

Preferencyjne pożyczki na przedsięwzięcia mające na celu produkcję energii elektrycznej 
i/lub cieplnej z OZE (3.1 D)

Na co? Budowa oraz modernizacja (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury 
służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym 
mikroinstalacji), takich jak: 
- energia wiatru (poniżej 5 MWe),
- energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),
- biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),
- biogaz (poniżej 1 MWe), 
- energia spadku wody (poniżej 5 MWe),
- energia geotermalna (poniżej 2 MWth).

Kwota pożyczki od 100 tys. PLN do 10 mln PLN

Okres finansowania do 15 lat

Alokacja RPO WD 13 014 085 EUR (ok. 56 mln PLN)

Ostateczny Odbiorca Katalog tożsamy z katalogiem beneficjentów dla działania 3.1 RPO WD 2014-2020



Instrumenty finansowe – Gospodarka niskoemisyjna

Preferencyjne pożyczki na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną przede 
wszystkim w sektorze MŚP (3.2 D)

Na co? 1. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja 
źródła energii z ewentualnym uwzględnieniem OZE.

2. Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe

3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym 
modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie). 

Kwota pożyczki od 200 tys. PLN do 10 mln PLN

Okres finansowania do 15 lat

Alokacja RPO WD 19 436 620 EUR (ok. 84 mln PLN)

Ostateczny Odbiorca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; 
grupy producentów rolnych; 
przedsiębiorstwa, których większość udziałów lub akcji należy do JST



Instrumenty finansowe – Gospodarka niskoemisyjna

Preferencyjne pożyczki na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną 
w budownictwie mieszkaniowym (3.3 D)

Na co? Wspierane będą projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych opartych o system zarządzania energią 
dotyczące m.in.: 
- ocieplenia (termomodernizacji),
- modernizacji systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła,
- modernizacji przyłącza do sieci ciepłowniczej,
- modernizacji systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciepła), modernizacji i/lub 
instalacji systemów klimatyzacji,
- instalacji OZE, systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną/elektryczną.

Kwota pożyczki od 10 tys. PLN do 10 mln PLN

Okres finansowania do 15 - 20 lat

Alokacja RPO WD 20 704 225 EUR (ok. 89 mln PLN)

Ostateczny Odbiorca Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i TBS (z wyłączeniem wspólnot i 
spółdzielni mieszkaniowych z ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego) 



 Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie – gospodarka niskoemisyjna 

 1. Niezgodność danych we wniosku z audytem energetycznym
/efektywności energetycznej

Np. niezgodność:
-wartości wskaźników z danymi zawartymi w audycie,
-wartości kosztów inwestycji dot. efektywności energetycznej wskazanej we wniosku z audytem
-zakresu prac określonych we wniosku z audytem

 2. Audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej 

Jeżeli inwestycja przekracza zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub o wsparcie ubiega się Inny 
pomiot niż określony w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów w ramach projektu 
winien być przeprowadzony Audyt efektywności energetycznej. 



 Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie – gospodarka niskoemisyjna 

 3. Niezgodność wartości wskaźników z danymi zawartymi w audycie

Np. w zakresie :
-powierzchni użytkowej budynków poddanych termomodernizacji (powierzchnia budynku netto),
-ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej,
- Ilości zaoszczędzonej energii cieplnej.

4. Błędny  dobór wskaźników osiągnięcia celów projektu

Np.:
-brak wskaźników dot. efektywności energetycznej np. CO2, oszczędności energii
-brak wykazania wskaźnika dot. zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjne (TIK). 



 Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie – gospodarka niskoemisyjna 

 5. Brak prawidłowego określenia występowania w projekcie pomocy publicznej/
de minimis

Np.:
-instalacje OZE podłączone do sieci objęte są pomocą publiczną/de minimis,
-projekty realizowane przez spółdzielnię mieszkaniową oraz WBS w całości objęte są pomocą publiczną/de minimis,
-wystąpienie pomocy publicznej/de minimis na tzw. drugim poziomie np. wspólnota mieszkaniowa – właściciel nieruchomości,
-błędne określenie podstawy prawnej określonych części inwestycji (np. kogeneracja, sieci, OZE),

 6. Błędnie przyjęta metodologia wyliczenia kwoty pomocy zgodnie z art. 46/48/56 
      Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
  (Kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji )

Np.:
-sztuczne zawyżanie kosztów operacyjnych poprzez uwzględnienie kosztów amortyzacji i/lub  kosztów finansowania,



 Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie – gospodarka niskoemisyjna 

 7. Błędnie określony zakres inwestycji referencyjnej 

Np.:
-inwestycja referencyjna nie obejmuje kosztów, których podstawą jest pomoc de minimis

Inwestycja referencyjna - powinna zostać ustalona przede wszystkim w oparciu o kryteria techniczne i  ekonomiczne. 
Inwestycją porównywalną pod względem technicznym będzie w takim przypadku inwestycja  o takich samych 
zdolnościach wytwórczych i wszystkich innych parametrach technicznych (z wyjątkiem tych, które są bezpośrednio 
związane z dodatkowymi inwestycjami w zamierzony cel). Dodatkowo, musi być ona wiarygodną ekonomicznie 
alternatywą dla ocenianej inwestycji. Należy jednak podkreślić, że ustalenie wiarygodnej ekonomicznie alternatywy 
powinno zostać przeprowadzone w odniesieniu do samej inwestycji (a nie do ekonomicznego uzasadnienia decyzji 
inwestycyjnej beneficjenta, czyli niezależnie np. od ewentualnych, jedynie potencjalnie możliwych korzyści związanych 
np. z wyborem najtańszej z możliwych opcji) i polegać na właściwym oszacowaniu kosztów inwestycji referencyjnej. 
Ma być ona wiarygodną, ale niekoniecznie najtańszą dostępną opcją.

Mając na uwadze powyższe, za inwestycję mniej efektywną należy uznać podobną inwestycję, w której 
przeprowadzono prace o mniejszym zakresie, z użyciem np. starczej technologii, materiałów niższej jakości itp., w 
wyniku których efektywność energetyczna wzrosła w mniejszym stopniu niż w planowanej inwestycji.

Określenie inwestycji referencyjnej oraz ograniczenie kosztów kwalifikowalnych do różnicy pomiędzy kosztami inwestycji wspieranej a kosztami inwestycji referencyjnej ma 
prowadzić do zapewnienia, że pomoc publiczna zostanie ograniczona jedynie do części inwestycji związanej z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej.



 Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie – gospodarka niskoemisyjna 

 8. Analogiczne traktowanie Analizy opcji i DGC 

Analiza opcji dot. rozwiązań alternatywnych realizacji inwestycji – zakresu projektu określonego we wniosku o dofinansowanie, 
wskazaniem ich kosztów, kalkulacji ekonomicznej przy uwzględnieniu planowanych wydatków w odniesieniu do możliwości 
osiągnięcia celu i wskaźników projektu.  Najniższe koszty osiągnięcia celu bezpośredniego np. wytwarzanie energii.

DGC (dynamiczny koszt jednostkowy)– jest to porównanie alternatywnych rozwiązań osiągniecia danych efektów ekologicznych 
(np. redukcja CO2) i wybór wariantu zapewniającego najlepszy stosunek wykorzystania zasobów do osiągniętych rezultatów. 
Metoda zestawia ze sobą zdyskontowane nakłady oraz zdyskontowane efekty (rezultaty) projektu i pokazuje jaki jest 
zdyskontowany koszt uzyskania jednostki rezultatu. Konstrukcja wskaźnika obejmuje nie tylko koszty inwestycyjne 
ponoszone w związku z realizacją projektu, ale również koszty eksploatacyjne wynikające z funkcjonowania (utrzymania) 
nieruchomości występujące w całym okresie gospodarczego życia obiektu. Może być zastosowana do oceny alternatywnych 
projektów, które zmierzają do osiągnięcia tego samego celu, czyli posiadają przede wszystkim wspólny i wyrażony ilościowo 
wskaźnik rezultatu.

Metoda DGC ułatwia dokonanie wyboru rozwiązania pozwalającego na uzyskanie pożądanego rezultatu przy najniższym 
koszcie dla społeczeństwa. Jeśli zatem alternatywne projekty charakteryzują się identyczną miarą rezultatów, to w interesie 
społecznym jest wskazanie tej inwestycji, która posiada najniższą wartość wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego.

Najniższy koszt rezultatu społecznego np. redukcji CO2 w przeliczeniu na jednostkę.



 Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie – gospodarka niskoemisyjna 

 9. Błędnie określony efekt ekologiczny - CO2

Np.:
- Niewłaściwe wskazanie czy w wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja czy też uniknięcie emisji CO2,
- Przyjęcie metodologii obniżenia emisji CO2 nie odpowiadającej rzeczywistym warunkom inwestycji np. redukcja CO2 o 120%. 

 10. Błędnie odniesienie poziomu oszczędności energii

Np.:
- W przypadku projektów dot. termomodernizacji poziom oszczędności błędnie określa się w stosunku do określonych urządzeń
a nie oszczędności energii danego budynku.

 11. Niejasne/ nieprecyzyjne zapisy wniosku o dofinansowanie



 
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul.  Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

tel. 71 776 58 13
       71 776 58 14

info.dip@umwd.pl

www.dip.dolnyslask.pl


