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Poddziałanie 1.6.1

Beneficjenci 

Alokacja  

Forma finansowania

862,85 mln zł 

Przedsiębiorcy, JST, podmioty świadczące usł. publ., 
spółdzielnie  

Bezzwrotna  

Przedsięwzięcia  budowa źródeł wysokosprawnej kogeneracji 
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Poddziałanie 1.6.1 konkursy

I Konkurs – nabór zakończony

II Konkurs – klastry nabór zakończony

III Konkurs – nabór zakończony

zawarto umowy

zakończony

zakończony

IV Konkurs – trwa nabór: do 28.12.2018 r.  

V Konkurs – planowany na I kwartał 2019 r.   
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Typy projektów

1. w przypadku instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej powyżej
20 MW: budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz
przebudowa istniejących jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji
wykorzystujące biomasę jako paliwo;
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Typy projektów

2. w przypadku instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejsze lub równej 20
MW:
 budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych jednostek

wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych
zanieczyszczeń powietrza (w przypadku paliw pochodzących z OZE lub paliw kopalnych).
W przypadku nowych jednostek kogeneracji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10%
uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii
cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii

 przebudowa istniejących instalacji na instalacje wykorzystujące jednostki
wysokosprawnej kogeneracji skutkująca redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu
do strumienia ciepła w istniejącej instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla
jednostek wysokosprawnej kogeneracji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że
jednostki te nie zastępują urządzeń o niższej emisji, a inne alternatywne rozwiązania
byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne;
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Harmonogram konkursu

Zakończenie naboru – 28 grudnia 2018

oOcena projektów – planowana do 30 sierpnia 2018

Zawarcie umów o dofinansowanie – listopad 2018
(do 60 dni od poinformowania Wnioskodawcy)
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Poddziałanie 1.6.1 ważne informacje 
w IV konkursie zniesione zostało ograniczenie dotyczące nominalnej mocy elektrycznej 

do wsparcia w ramach działania nie kwalifikują się projekty z terenu województwa śląskiego, 
ponieważ projekty takie mogą otrzymać wsparcie w ramach poddziałania 1.7.3. 

w przypadku instalacji wykorzystujących odpady komunalne i paliwa pochodzące 
z odpadów komunalnych, do wsparcia kwalifikują się wyłącznie inwestycje uwzględnione 
w planach inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami, o których mowa w art. 34 ust. 9 i art. 
35a ustawy o odpadach. Plany te muszą być załącznikiem do wojewódzkich planów gospodarki 

odpadami, które zostały uchwalone zgodnie z art. 36 ust. 2 ww. ustawy 

w związku z wejściem w życie w dniu 2 sierpnia 2018 r. rozporządzenia nr 2018/1046 oraz 
nowelizacją zapisów art. 61 rozporządzenia 1303/2013, dotyczącego projektów generujących 
dochód, zmianie uległ Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Metodyka wyliczenia 
maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE (…)
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Poddziałanie 1.6.1 ważne informacje cd.

 W przypadku braku 100% gotowości do realizacji projektu Wnioskodawca
powinien złożyć oświadczenie, w którym zobowiązuje się rozpocząć projekt w
terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy o dofinansowanie

 Wnioskodawca powinien przedstawić harmonogram uzyskiwania
decyzji/dokumentów niezbędnych do uzyskania pełnej gotowości technicznej

 Wzór ww. oświadczenia oraz innych wymaganych oświadczeń stanowią
załącznik do Wniosku o dofinansowanie

 Oświadczenie dotyczące trwałości odnosi się nie tylko do wnioskodawcy, ale
również właściciela/właścicieli wnioskodawcy

 W przypadku złożenia oświadczenia o przedłożeniu dokumentów OOŚ oraz
wewnętrznych procedur zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych
projektem, przed końcem oceny merytorycznej II stopnia nie później niż do
dnia 29.07.2019 r., należy je dosłać w wersji papierowej bez wezwania



Dziękuję za uwagę

Magdalena Misiurek

Magdalena.Misiurek@nfosigw.gov.pl

Monika.Mordarska@nfosigw.gov.pl

mailto:Magdalena.Misiurek@nfosigw.gov.pl
mailto:Monika.Mordarska@nfosigw.gov.pl

