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Metodyka wyliczania maksymalnej 
wysokości dofinansowania



ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

I. Założenia instrumentu wsparcia dla Poddziałania 1.1.1 wg 
Metodyki

II. Ustalenie dofinansowania 
– jak postępować

III. Dla projektów obejmujących
produkcje energii elektrycznej 
lub energii elektrycznej i ciepła 
– warunki przyznania premii 
inwestycyjnej



Metodyka dla produkcji ciepła z OZE

Pomoc bezzwrotna: 

do 85% kosztów kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż faktyczna 
wysokość wsparcia uzależniona jest od:

• miejsca realizacji projektu

• wielkości przedsiębiorstwa

• przepisów pomocy publicznej

• luki finansowej (dla niektórych projektów)



Metodyka dla produkcji energii elektrycznej lub 
energii elektrycznej i ciepła z OZE

Pomoc zwrotna

• do 85% kosztów kwalifikowalnych

• oprocentowanie: WIBOR 3M – 200 punktów bazowych (nie 
mniej niż 2%) 

• obecnie WIBOR 3M ≈1,7%

• okres finansowania: do 20 lat (od pierwszej wypłaty do 
ostatniej spłaty)

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



Metodyka dla produkcji energii elektrycznej lub 
energii elektrycznej i ciepła z OZE

Premia inwestycyjna

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

• umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pomocy 
zwrotnej

• możliwa do uzyskania wysokość premii inwestycyjnej: 
maksymalnie do 15% - 50% udzielonego dofinansowania

• wysokość premii inwestycyjnej uzależniona od wielkości 
osiągniętej dyspozycyjności pracy instalacji



Dyspozycyjność pracy

Dyspozycyjność pracy instalacji

• Dyspozycyjność instalacji jest oparta o produkcję energii elektrycznej i jest 
obliczana wg poniższego wzoru:

𝐷 =
𝑃𝐸𝐸

𝑃𝑇𝐸𝐸
∗ 100%, gdzie

• D – dyspozycyjność instalacji (wyrażona w %)

• PEE – planowana produkcja energii elektrycznej w 
ciągu roku

• PTEE – teoretyczna produkcja energii elektrycznej 
przy 100% dyspozycyjności w ciągu roku = moc 
instalacji * 8760 h



Dyspozycyjność pracy dla instalacji 
hybrydowych

Przykład: instalacja PV (o dyspozycyjności 10%) i biogazowni (o dyspozycyjności 
90%)

• Oblicza się średnią ważoną w zależności od mocy instalacji wg wzoru

𝐷 =
𝑀𝐼1∗𝐷𝐼1 + 𝑀𝐼2∗𝐷𝐼2 +⋯+ 𝑀𝐼𝑛∗𝐷𝐼𝑛

𝑀𝐼1+𝑀𝐼2+⋯𝑀𝐼𝑛
, gdzie

• D – dyspozycyjność instalacji (wyrażona w %)

• MI – moc instalacji budowanych w ramach projektu od 1 do n

• DI – dyspozycyjność instalacji budowanych w ramach projektu obliczonych 

wg wzoru 𝐷 =
𝑃𝐸𝐸

𝑃𝑇𝐸𝐸
∗ 100%



Metodyka – struktura instrumentu wsparcia

Dyspozycyjność pracy 

instalacji (D) *

Wysokość wsparcia ze 

środków UE w formie 

pomocy zwrotnej (P) w 

trakcie realizacji projektu 

jako % kosztów 

kwalifikowalnych

Wysokość premii 

inwestycyjnej (PI) 

wyrażonej jako częściowe 

umorzenie kapitału 

podlegającego spłacie 

wyrażone w % 

dofinansowania 

80% ≤ D

85%

50%

50% ≤ D ˂ 80% 40%

30% ≤ D ˂ 50% 30%

20% ≤ D ˂ 30% 15%



Dofinansowanie

Struktura instrumentu wsparcia

Luka finansowaPomoc publiczna



Ustalenie dofinansowania 
produkcja wyłącznie ciepła

1. Wariant 1

a) koszty kwalifikowalne ≤ 1 mln euro 

b) wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim 
przedsiębiorcą niezależnie od wartości kosztu 
kwalifikowalnego

2. Wariant 2: koszty kwalifikowalne > 1 mln euro oraz 
wnioskodawca jest dużym przedsiębiorcą



Ustalenie dofinansowania 
produkcja wyłącznie ciepła

Słownik

maxEDB – maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna w ramach 
poddziałania 1.1.1 POIiŚ maxEDB = kwota dotacji

I – maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej w % (zgodnie z 
Kalkulatorem pomocy publicznej)

KK – koszty kwalifikowalne projektu określone we wniosku oraz w 
Kalkulatorze pomocy publicznej

IREF – wartość inwestycji referencyjnej (zgodnie z Kalkulatorem pomocy 
publicznej)

PP – wartość EDB innej pomocy publicznej przewidzianej na projekt

R – wskaźnik luki finansowej liczony zgodnie z Wytycznymi MRiF



Ustalenie dofinansowania 
produkcja wyłącznie ciepła

Wariant 1

maxEDB = I * (KK – IREF) – PP



Ustalenie dofinansowania 
produkcja wyłącznie ciepła

Wariant 2

maxEDB = min ( maxEDB1 ; maxEDB2 ), gdzie

maxEDB1 = 85% * KK * R

maxEDB2 = I * (KK – IREF) – PP



1. Obliczenie wartości kosztów kwalifikowalnych wg Rozporządzenia 
ME Dz. U. 2016 poz. 1941 i instrukcji do wypełniania wniosku

2. Wypełnienie kalkulatora pomocy 
publicznej – wyliczenie EDB instrumentu 
wsparcia

3. Weryfikacja zgodności otrzymanych 
wartości z metodyką

Ustalenie dofinansowania 
produkcja energii elektrycznej lub energii 

elektrycznej i ciepła



Słownik

D – dofinansowanie (w formie pomocy zwrotnej)

KKPP – koszty kwalifikowalne obliczone wg Rozporządzenia ME

EDBIW – ekwiwalent dotacji brutto instrumentu wsparcia

EDBIP – ekwiwalent dotacji brutto innej pomocy na projekt

EDBT – łączny ekwiwalent dotacji brutto instrumentu wsparcia i
innej pomocy  (EDBT = EDBIW + EDBIP)

EDBMAX – maksymalne EDB (kalkulator pomocy publicznej)

Ustalenie dofinansowania 
produkcja energii elektrycznej lub energii 

elektrycznej i ciepła



D = KK * 85%

EDBIW + EDBIP ≤ EDBMAX

Ustalenie dofinansowania 
produkcja energii elektrycznej lub energii 

elektrycznej i ciepła



Przyznanie premii zależne jest od:

• potwierdzenia faktycznej dyspozycyjności pracy instalacji na 
podstawie danych za drugi 12-sto miesięczny okres pracy instalacji

• zgodności z przepisami pomocy publicznej

• dla projektów spełniających łącznie poniższe 
warunki:

• o koszcie > 1 mln EUR 

• realizowanych przez dużych 
przedsiębiorców 

• przynoszących dochód

- wartości luki finansowej

Warunki faktycznego przyznania 
premii inwestycyjnej



Warunki faktycznego przyznania 
premii inwestycyjnej – dochód w projekcie

Dochód w projekcie występuje gdy spełnione jest poniższe 
równanie

NPV > (NPVKO + NPVNO)

gdzie

NPV - zdyskontowane przychody (oszczędności)

NPVKO - zdyskontowane koszty operacyjne

NPVNO - zdyskontowane koszty odtworzeniowe



Warunki faktycznego przyznania 
premii inwestycyjnej

Dla projektów

a) o koszcie kwalifikowalnym ≤ 1 mln euro, lub gdy

b) beneficjent jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą niezależnie 
od wartości kosztu kwalifikowalnego

Gdy spełnione są łącznie poniższe warunki:

1. osiągnięta dyspozycyjność mieści się w przedziale zakładanym we 
wniosku o dofinansowanie

2. EDBIW + EDBIP ≤ EDBMAX

premia inwestycyjna będzie przyznana w wysokości założonej w umowie o 
dofinansowanie.

Gdy dyspozycyjność będzie w przedziale niższym niż zakładany we wniosku, 
lub nie będzie spełniony warunek 2 premia będzie przyznana w niższej 
wysokości.



Warunki faktycznego przyznania 
premii inwestycyjnej

Dla projektów o koszcie kwalifikowalnym > 1 mln euro gdy beneficjent jest 
dużym przedsiębiorcą

Gdy spełnione są łącznie poniższe warunki

1. osiągnięta dyspozycyjność mieści się w przedziale zakładanym we 
wniosku o dofinansowanie.

2. Luka finansowa (R) > 0

3. EDBIW ≤ 85%*KK*R

premia inwestycyjna będzie przyznana w wysokości założonej w umowie o 
dofinansowanie.

Gdy dyspozycyjność będzie w przedziale niższym niż zakładany we wniosku i 
spełnione będą warunki 2 i 3, lub nie będzie spełniony warunek 3 premia 
będzie przyznana w niższej wysokości.
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