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Poddziałanie 1.6.1

Beneficjenci 

Budżet

Forma finansowania

200 mln zł,:
w tym 100 mln zł – dla źródeł OZE

W tym 100 mln zł – dla pozostałych źródeł 

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

Bezzwrotna  

Przedsięwzięcia budowa źródeł wysokosprawnej kogeneracji 



Poddziałanie 1.6.1 konkursy

I Konkurs – nabór zakończony

II Konkurs – klastry nabór zakończony

III Konkurs – nabór zakończony

zawarto umowy

zawarto umowy

zawarto umowy

IV Konkurs – nabór zakończony

V Konkurs – ogłoszony, nabór 
w okresie od 30.04.2019 r. od dnia 28.06.2019 r.   

W trakcie oceny  
meryt.  I i II st.

ogłoszony



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; 

Typy projektów



2. w przypadku instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej 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; 

•

Typy projektów



Harmonogram konkursu

Zakończenie naboru – 28 czerwca 2019

Ocena projektów – planowana do 31 stycznia 2020

Zawarcie umów o dofinansowanie – do 31 maja 2020
(do 60 dni od poinformowania Wnioskodawcy)



Poddziałanie 1.6.1 ważne informacje 

w V konkursie nie ma ograniczenia dotyczącego 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, Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości 
dofinansowania ze środków UE dla podziałania 1.6.1



Poddziałanie 1.6.1 ważne informacje cd.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem 
następujących dokumentów:

 Regulaminu konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19

 Wzoru wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania

 Załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie oraz załączniki, które należy 
sporządzić wg wymaganych wzorów

 Kryteriów wyboru projektów

 Wzorów list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie

 Metodyką wyliczenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania

 Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów



Poddziałanie 1.6.1 ważne informacje cd.

 Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić przy użyciu Generatora Wniosków o 
Dofinansowanie (GWD), dostępnym pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl 

 Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem GWD 
zostały określone w Instrukcji składania wniosków o dofinansowanie za 
pośrednictwem GWD, która jest dostępna na stronie internetowej Instytucji 
Wdrażającej pod adresem: www.nfosigw.gov.pl. 

• Do podpisywania załączników trzeba mieć kwalifikowany podpis. Wynika to z tego, że 
nie ma technicznej możliwości podpisania plików (a załączniki są de facto plikami) przy 
pomocy Profilu Zaufanego ePUAP. Dodatkowo, należy też zwrócić uwagę, że tzw. 
„duże załączniki” czyli pliki o wielkości 20MB i więcej muszą być podpisane inaczej niż 
„mniejsze” – o czym też jest mowa w Instrukcji.

• Zestaw do składania podpisów jest niezbędny. Jeżeli wnioskodawca ma taki zestaw, to 
powinno być wystarczające.



Poddziałanie 1.6.1 ważne informacje cd.

 Wniosek o dofinansowanie należy uzupełnić zgodnie ze „Wzorem wniosku o 
dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie”, który  
stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

 Spis Załączników, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie znajduje się w 
złączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu



Poddziałanie 1.6.1 ważne informacje cd.

Wniosek o dofinansowanie Część B.3 OPIS PROJEKTU
 B.3.1 – należy przedstawić informacje zgodnie z instrukcją, pozwalające ocenić, czy 

przedsięwzięcie spełnia kryteria wyboru projektów obowiązujące w danym działaniu, tj. 
zakres:
• geograficzny  projektu m.in. dokładna lokalizacja miejsca realizacji projektu (co 

najmniej adres + województwo);
• przedmiotowy projektu - krótki opis projektu. Należy uwzględnić wszystkie 

kategorie wydatków kwalifikowalnych, które beneficjent planuje ponieść, zgodnie z 
"Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w załącznikiem nr 7 do SzOOP pn. 
Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów pośrednich, nadzoru nad robotami 
budowlanymi oraz wkładu niepieniężnego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020. 

WAŻNE: na etapie realizacji umowy o dofinansowanie tylko kategorie wydatków 
kwalifikowalnych wskazanych we wniosku o dofinansowanie



Poddziałanie 1.6.1 ważne informacje cd.

• podmiotowy projektu m. in. sposób i struktura zarządzania projektem w fazie jego 
realizacji i po jego zakończeniu, ze szczególnym uwzględnieniem struktury własności 
majątku powstałego w ramach projektu oraz opisu, w jaki sposób zostanie zapewniona 
trwałość projektu – vide art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013) - Kryterium merytoryczne II stopnia nr 9. Trwałość projektu

Ponadto,  w przypadku projektów składnych w ramach 1.6.1 należy w tym punkcie 
przedstawić informacje na temat spełnienia kryteriów formalnych nr 8, 9, 10:
• Kryterium formalne nr. 8 Czy projekt nie obejmuje inwestycji na rzecz redukcji emisji 

gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE, w tym instalacji energetycznego spalania o nominalnej mocy 
cieplnej przekraczającej 20 MW?

• Kryterium formalne nr. 9 Czy instalacja spełnia warunki definicji wysokosprawnej 
kogeneracji określone w załączniku II do dyrektywy 2012/27/UE? (należy podać wartość 
wskaźnika PES)

• Kryterium formalne nr. 10 W przypadku przebudowanych instalacji wysokosprawnej 
kogeneracji, czy instalacja przyczynia się do redukcji emisji CO2 o co najmniej 30%?

•



Poddziałanie 1.6.1 ważne informacje cd.
Wniosek o dofinansowanie Część B.4 Cele projektu i jego spójność z odpowiednimi osiami 
priorytetowymi programu operacyjnego lub programów operacyjnych oraz jego 
przewidywany wkład w realizację szczegółowych celów i rezultatów tych osi 
priorytetowych, oraz przewidywany wkład w rozwój społeczno-gospodarczy obszaru 
objętego danym programem operacyjnym 

 W punkcie nr  B.4.3 należy co najmniej odnieść się do:
• Kryterium merytorycznego I stopnia nr 7. Zgodność projektu ze Strategią Unii 

Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) (należy m. in. odnieść się do 
komplementarności projektu z celami ww. Strategii UE) 

• Kryterium merytoryczne II stopnia nr 10. Zasada zapobiegania dyskryminacji i równość 
szans kobiet i mężczyzn (należy określić czy i w jaki sposób projekt przyczynia się do 
realizacji polityk wspólnotowych dotyczących równości szans mężczyzn i kobiet oraz 
niedyskryminacji, w szczególności zapewnienia dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami, o których mowa w przepisie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013). 

•
 B.4.5 – Kryterium merytoryczne I stopnia nr 6. Ponadregionalność projektu

•



Poddziałanie 1.6.1 ważne informacje cd.

Wniosek o dofinansowanie C. KOSZT CAŁKOWITY I KOSZT KWALIFIKOWALNY:  
• VAT jest kosztem niekwalifikowalnym
• Należy pamiętać o takiej kategorii jak Informacja i promocja – również koszt 

niekwalifikowalny ( należy uzupełnić I.1)

Wniosek o dofinansowanie H. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU :
• H.2.3 Udzielanie zamówień publicznych – należy wpisać planowane postepowania wyboru 

wykonawcy/wykonawców

Ponadto, zwracamy uwagę, że należy zadbać o spójność danych we wszystkich częściach 
wniosku np.:
• dane finansowe: WOD  punkt C, B, G.1.1, HRP, SW. 
• Wskaźniki: WOD punkt G i załącznik ekologiczno – techniczny, SW

•



Poddziałanie 1.6.1 ważne informacje cd.

Wszystkie wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie w punktach 1-5, 7-22, 24-27
w załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu należy złożyć razem z wnioskiem o
dofinansowanie w terminie do 28.06.2019 r.

Jedynie załączniki:
• nr 6. Kopia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w

sprawie oceny oddziaływania na środowisko
• nr 23. Wewnętrzne procedury Wnioskodawcy/podmiotu upoważnionego do

ponoszenia wydatków uwzględniające zasady zawierania umów, do których nie
stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Należy dostarczyć w terminie do 31.10.2019 r.

Niektóre załączniki w zależności od stopnia przygotowania dokumentacji technicznej mogą
być składane w formie oświadczeń np. Załącznik nr 18, Załącznik nr 21

Składane przez Państwa oświadczenia muszą zawierać co najmniej nazwę beneficjenta,
tytuł projektu.
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Zalecamy jak najszybsze pozyskiwanie załączników, które wymagają więcej czasu na
przygotowanie, a należy je dołączyć do wniosku o dofinansowanie w terminie do dnia
28.06.2019 r. w szczególności:

• Załącznik nr 1. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów
NATURA 2000

• Załącznik nr 24. „Zbiór Oświadczeń Wnioskodawcy” w skład którego wchodzi oddzielne
„Oświadczenie dotyczące trwałości”, którego wzór stanowi Załącznik 4 Wzór 6.
Dokument ten powinien być podpisany przez Wnioskodawcę i podmiot kontrolujący
Wnioskodawcę (właściciel/ właściciele wnioskodawcy)
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Ocena merytoryczna I stopnia: Kryterium merytoryczne nr 1.  Gotowość do realizacji 
projektu

Punkty przyznaje się za kolejne etapy przygotowania projektu:

• projekt posiada prawomocną decyzję środowiskową obejmującą całą inwestycję

• projekt posiada projekt budowlany (może być niezatwierdzony) dla 100% zakresu 
rzeczowego przedsięwzięcia

• projekt uzyskał pozwolenie na budowę

• inwestor posiada zapewnione środki na sfinansowanie wkładu własnego



Dziękuję za uwagę

Monika Mordarska
Monika.Mordarska@nfosigw.gov.pl

Magdalena Misiurek
Magdalena.Misiurek@nfosigw.gov.pl

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

