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Pomoc zwrotna: warunki

• do 75% kosztów kwalifikowalnych

• oprocentowanie: 0,00%

• okres finansowania: do 15 lat (od pierwszej wypłaty do 
ostatniej spłaty)

• karencja: 12 miesięcy (od daty zakończenia realizacji 
inwestycji)



Pomoc zwrotna: premia inwestycyjna

• premia inwestycyjna udzielana w formie częściowego 
umorzenia kapitału udzielonej pomocy zwrotnej

• możliwa do uzyskania wysokość premii inwestycyjnej: 
maksymalnie do 5% - 15% kosztów kwalifikowalnych

• wysokość premii inwestycyjnej uzależniona od wielkości 
osiągniętej w wyniku realizacji inwestycji oszczędności energii 
(audyt ex post)

• przyznanie premii zależne od wartości projektu oraz luki 
finansowej liczonej ex post



Pomoc zwrotna: struktura instrumentu
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Ustalenie dofinansowania 

1. Obliczenie wartości kosztów kwalifikowalnych wg 
rozporządzeń ME Dz. U. 2016 poz. 866 oraz 1941 i instrukcji 
do wypełniania wniosku oraz obliczenie wartości 
wnioskowanego dofinansowania

2. Wypełnienie kalkulatora pomocy publicznej i weryfikacja 
otrzymanych wartości z rozporządzeniami ME

3. Weryfikacja zgodności otrzymanych wartości z metodyką



Przyznanie premii inwestycyjnej
warunki

• przyznawana na podstawie audytu energetycznego ex post 
potwierdzającego osiągniętą oszczędność energii
• audyt energetyczny obliczeniowy: do 3 miesięcy po zakończeniu realizacji 

projektu

• audyt energetyczny pomiarowy: za okres 12 miesięcy funkcjonowania 
instalacji składany do 15 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu

• w celu przyznania premii inwestycyjnej dla projektów o 
wartości powyżej 1 mln EUR i generujących dochód 
niezbędne jest zweryfikowanie wartości luki finansowej



Przyznanie premii inwestycyjnej warunki
dla projektów o końcowej wartości poniżej 1 mln EUR lub nie generujących dochodu

Dla projektów o końcowej wartości poniżej 1 mln EUR lub nie 
generujących dochodu:

• potwierdzenie wartości oszczędności energii wskazanej we 
wniosku o dofinansowanie lub większej

• potwierdzenie zgodności zaktualizowanego EDB z przepisami 
pomocy publicznej

• jeśli któryś z powyższych warunków nie będzie spełniony 
premia będzie przyznana w mniejszej wysokości



Przyznanie premii inwestycyjnej warunki
dla projektów o końcowej wartości powyżej 1 mln EUR i generujących dochód



Przyznanie premii inwestycyjnej warunki
dla projektów o końcowej wartości powyżej 1 mln EUR i generujących dochód

• premia nie będzie przyznana, jeśli R < 0

• premia będzie przyznana w mniejszej wysokości gdy:

• równanie EDB ≤ 85%*KK*R nie będzie spełnione

• osiągnięta oszczędność energii będzie w niższym 
przedziale niż założona we wniosku o dofinansowanie



Dziękuję za uwagę


