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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 

 

 

 

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania 

ze środków UE dla Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji 

dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz 

z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej 

 

 

 

Oś priorytetowa I 

Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych 

 

Poddziałanie 1.1.1 

Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych 

źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej 
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SŁOWNIK 

KK – koszty kwalifikowalne w zakresie odnawialnych źródeł energii określone zgodnie z Wytyczne 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  i zgodne 
z przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy 
publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 (Dz. U. poz. 1941). Wartość tych kosztów jest podawana w Kalkulatorze pomocy publicznej. 

IREF – koszt inwestycji referencyjnej, tj. konwencjonalnej instalacji o takiej samej zdolności do produkcji 
energii cieplnej, jaką ma instalacja objęta wnioskiem. Koszt takiej inwestycji jest obliczany 
w Kalkulatorze pomocy publicznej.  

EDB – wartość pomocy publicznej wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto liczony zgodnie  
z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 z późn. 
zm.).  

Wytyczne MRiF – opublikowane przez Ministra Rozwoju i Finansów „Wytyczne w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym generujących dochodów  
i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” z dn. 17 lutego 2017 r. 

R – wskaźnik luki w finansowaniu, o którym mowa w Wytycznych MRiF w podrozdziale 8.2 „Metoda 
luki w finansowaniu”, 

Rozporządzenie nr 1303/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
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ZASADY OGÓLNE 

Metodyka przedstawia zasady, którymi powinni kierować się wnioskodawcy ustalając ostateczną 
wielkość dofinansowania, o które zamierzają się ubiegać. Dokument powstał w oparciu o:  Szczegółowy 
opis osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 (zwany dalej: SzOOP), art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
zasady regulujące udzielanie pomocy publicznej oraz Wytyczne w zakresie zagadnień związanych 
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-2020. 

Zgodnie z niniejszą metodyką maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 
na poziomie projektu ze środków UE określa się zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, przy 
czym nie może on przekroczyć poziomu 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe źródła finansowania 
stanowiące pomoc publiczną dla projektu, w tym uzyskane ze środków krajowych NFOŚiGW mogą 
uzupełnić dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem zgodności 
dofinansowania z zasadami pomocy publicznej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule 
„project finance” powinien zostać zapewniony udział środków własnych Wnioskodawcy w wysokości 
min. 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: 
kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne 
podmioty itp.) wniesiony w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym. 

Weryfikacji podlegać będzie: 

a) Wysokość dofinansowania zgodnie ze schematem instrumentu wsparcia przewidzianego 
dla poddziałania 1.1.1 

b) Pomoc publiczna 
c) Wskaźnik luki w finansowaniu (jeśli dotyczy) 

Pomoc publiczna: 

Dofinansowanie udzielane będzie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia  
23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie 
budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii  w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz. U. poz. 1941).  

Rozporządzenie to należy czytać łącznie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1, z późn. zm.). 

Dopuszczalna maksymalna wartość (EDB) całkowitej pomocy publicznej (ze wszystkich źródeł) 
na projekt objęty wnioskiem wynosi:  

1) na obszarze województwa mazowieckiego: 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia 
pomocą na OZE (tj. KK pomniejszonych o IREF), 

2) poza województwem mazowieckim: 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą 
na OZE (tj. KK pomniejszonych o IREF). 

Powyższe intensywności ulegają zwiększeniu o 20 pkt proc. w przypadku mikro/małych 
przedsiębiorców i o 10 pkt proc. w przypadku średnich przedsiębiorców. 
 

  



Strona 5 z 6 
 

Wytyczne i założenia ogólne do analizy finansowej. 

W ramach Działania 1.1 i Poddziałania 1.1.1. dla I Osi Priorytetowej należy uwzględnić następujące 

założenia do sporządzenia analizy finansowej: 

 

1. Forma wsparcia 
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji. 

2. Wyliczenie maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE. 
UWAGA: Łączna wartość pomocy publicznej (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na 
jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro. 

2.1. Sposób wyliczenia kwoty dofinansowania gdy KK ≤ 1 mln EUR lub wnioskodawca jest mikro, 

małym lub średnim przedsiębiorstwem 

max D = I * (KK – IREF) – PP 
gdzie 
max D – maksymalna kwota dotacji w ramach poddziałania 1.1.1 POIiŚ 
I – maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej w % (zgodnie z Kalkulatorem 
pomocy publicznej) 
KK – koszty kwalifikowalne projektu (zgodnie z Kalkulatorem pomocy publicznej)  
IREF – wartość inwestycji referencyjnej (zgodnie z Kalkulatorem pomocy publicznej) 
PP – wartość (EDB) innej pomocy publicznej przewidzianej na projekt 
 
Uwaga: 
W tym przypadku akceptacja wniosku nie jest uzależniona od wskaźników: 
- FNPV/C (bez dofinansowania) < 0 
- FRR/C (bez dofinansowania) < stopa dyskonta 
 

2.2. Sposób wyliczenia kwoty dofinansowania gdy KK > 1 mln EUR i wnioskodawca jest dużym 

przedsiębiorstwem 

max D = min (85% * KK * R; I * (KK – IREF) – PP) 
gdzie 

max D – maksymalna kwota dotacji w ramach poddziałania 1.1.1 POIiŚ 

KK – koszty kwalifikowalne projektu (zgodnie z Kalkulatorem pomocy publicznej) 

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

 założenia 
makroekonomiczne: 

zgodnie z dokumentem „Warianty rozwoju gospodarczego 
Polski” - publikacja Ministerstwa Gospodarki (wersja z dn. 
08.08.2017 r. lub nowsza – o ile zostanie wydana przed 
złożeniem Wniosku), 

 okres odniesienia (analizy): 20 lat (od złożenia wniosku - jeśli inwestycja została rozpoczęta 
przed jego złożeniem lub od planowanego momentu rozpoczęcia 
inwestycji – tj. np. rozpoczęcia robót budowlanych), 

 ceny w analizie finansowej:  ceny stałe, 

 stopa dyskontowa 4% 

 wartość rezydualna: liczona zgodnie z Wytycznymi MRiF (zaleca się stosowanie 
metody wyceny wartości aktywów trwałych netto), 
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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, 

R = (DIC – DNR) / DIC 
gdzie: 

 DIC – suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu, bez 
 rezerw na nieprzewidziane wydatki, 

 DNR – suma zdyskontowanych dochodów powiększonych o wartość rezydualną 
 
Sposób wyliczenia: 
Krok 1 
Należy wyliczyć  85% * KK * R 
Krok 2 
Należy wyliczyć  I * (KK – IREF) – PP 
Krok 3 
Należy wybrać niższą wartość spośród wyliczonych w kroku 1 i w kroku 2 
 
Uwaga: 

W tym przypadku akceptacja wniosku jest uzależniona od uzyskania przez wskaźniki 

efektywności finansowej wartości: 

 FNPV/C (bez dofinansowania) < 0 

 FRR/C (bez dofinansowania) < stopa dyskonta 

 FNPV/K ≤ 0 (dla dużych projektów) 

 FRR/K ≤ stopa dyskonta (dla dużych projektów) 

 
 


