
Podtytuł prezentacji

Magdalena Misiurek

Zastępca Dyrektora Departamentu Energii

Warszawa, 30.03.2021r.

Szkolenie dla Wnioskodawców konkursu nr:
POIS.01.01.01-IW.03-00-K07/21

Poddziałanie 1.1.1

Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania 

energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem 

tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

instalacje fotowoltaiczne - cały kraj



Agenda szkolenia

9.00 – 9.15 Otwarcie szkolenia – Magdalena Misiurek, Zastępca Dyrektora Departamentu Energii, NFOŚiGW

9.15 – 10:15 Ogólne założenia i wymagania konkursu, zakres dokumentacji aplikacyjnej, Metodologia wyliczenia

wskaźników rezultatu – Monika Żółkowska, Starszy Specjalista w Wydziale Niskoemisyjnej Energii

NFOŚIGW,

Dawid Karasek, Specjalista w Wydziale Niskoemisyjnej Energii, NFOŚiGW

10.30 – 11.15 Pomoc publiczna w kontekście wdrażania Poddziałania 1.1.1 - Iwona Kudła, Doradca w Wydziale

Pomocy Publicznej, NFOŚiGW

12.00 – 12.30 Metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania oraz załączniki finansowe do wniosku

dla Poddziałania 1.1.1 - Piotr Benedykciuk, Doradca w Departamencie Analiz Finansowych,

NFOŚiGW

12.45 – 13.45 Procedury zawierania umów oraz system monitorowania nieprawidłowości w realizacji projektów -

Piotr Makuch, Dyrektor Departamentu Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości, NFOŚiGW

13.45 – 14.30 Pytania i odpowiedzi



Poddziałanie 1.1.1 – informacje ogólne

• 5 konkursów zakończonych, podpisano umowy o dofinansowanie na 

kwotę rekomendowanego dofinansowania powyżej 297 mln zł

• Konkurs 6 w trakcie oceny merytorycznej, wnioski o dofinansowanie 

na kwotę dofinansowania powyżej 155 mln zł.

• Współfinansowanie POIiŚ 2014-2020 w ramach programu 

priorytetowego NFOŚiGW: nabór planowany na kwiecień 2021r. 



Ogólne założenia i wymagania konkursu

Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-007/21

• Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.03.2021 r. do 28.05.2021 r.

za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na

stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

• Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wytwarzania

energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących energię promieniowania

słonecznego (powyżej 2 MWe).

• Alokacja: 80 mln zł, w tym 30 mln zł dla projektów realizowanych na terenie woj.

Śląskiego i 50 mln zł dla projektów realizowanych w pozostałych województwach.

• Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej. Maksymalny udział dofinansowania w

wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami

pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.

https://gwd.nfosigw.gov.pl/


Założenia dofinansowania w formie pomocy 

zwrotnej i wymagane dokumenty

• Forma wsparcia (zgodnie z załącznikiem 8 Metodyka 1.1.1 do Regulaminu 

Konkursu):
• Maksymalna kwota pomocy zwrotnej: do 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem 

zasad ogólnych załącznika nr 8

• Okres finansowania: do 20 lat

• Oprocentowanie: 0%Karencja w spłatach rat kapitału pomocy zwrotnej : do 12 miesięcy od 

daty zakończenia realizacji

• Premia  inwestycyjna  udzielana  jest  w  formie  częściowego  umorzenia  udzielonej  

pomocy zwrotnej (umorzenie spłaty ostatnich rat kapitałowych pomocy zwrotnej) w 

wysokości 5 % kosztów kwalifikowanych lub 20 % kosztów kwalifikowanych 



Założenia dofinansowania w formie pomocy 

zwrotnej i wymagane dokumenty cd. 

• Wymagane dokumenty do wniosku o dofinansowanie (zgodnie z 

załącznikiem 4 do Regulaminu Konkursu), dostępne na stronie internetowej 

Poddziałania:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-

ogloszenia-i-wyniki-naborow-

wnioskow/fotowoltaika/art,2,poddzialanie-1-1-1-vii-nabor-

instalacje-fotowoltaiczne-caly-kraj.html

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/fotowoltaika/art,2,poddzialanie-1-1-1-vii-nabor-instalacje-fotowoltaiczne-caly-kraj.html


Metodologia wyliczenia wskaźników 

rezultatu 

• Wskaźniki produktu

• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych MWe

• Liczba wybudowanych/przebudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE

• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) 

• Wskaźniki rezultatu

• Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 

wykorzystujących OZE MWh/rok

• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) tony 

równoważnika CO2/rok



Metodologia wyliczenia wskaźników rezultatu -

Załącznik nr 4.1 do Regulaminu Konkursu

• Obliczenia unikniętej emisji dwutlenku węgla:

EE– wartość rocznej emisji dwutlenku węgla unikniętej (całkowite lub częściowe zastąpienie

energii elektrycznej z paliw kopalnych) w wyniku realizacji projektu w zakresie produkcji energii

elektrycznej [Mg/rok],

Eel- ilość energii elektrycznej netto (nowa/planowana do dostarczenia/zastąpiona przez energię

z odnawialnego źródła), w MWh, Wee– wskaźnik emisji dla energii elektrycznej wyprodukowanej

w instalacjach spalania za ostatni dostępny rok wyrażony w Mg CO2/MWh, publikowanych

przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).



Dziękuję za uwagę

Monika Żółkowska, Monika.Zolkowska@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-430

Dawid Karasek, Dawid.Karasek@nfosigw.gov.pl, telefon 22 45-90-328


