
Załącznik nr 4.2a do Regulaminu naboru i oceny projektów  

 
 
 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 
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Oś priorytetowa I 

Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

 

Działanie 1.6 

Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 

elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 

 

Poddziałanie 1.6.1 

Źródła wysokosprawnej kogeneracji 

 



 

Instrukcja do kalkulatora pomocy publicznej dla poddziałania 1.6.1 Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

Arkusz „koszty” 

W arkuszu „koszty” użytkownik wpisuje koszty inwestycji planowanej w podziale na koszty 

kwalifikowalne, zgodnie z § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 

2015r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub 

przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 lub § 11 ust. 3 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 – w zależności od tego, które 

rozporządzenie w danym przypadku ma zastosowanie, oraz na koszty niekwalifikowalne. Wartość 

kosztów kwalifikowalnych z komórki C5 jest przenoszona automatycznie do komórki F12 w arkuszu 

"interface". 

Arkusz „interface” 

Arkusz ten służy do obliczenia maksymalnej kwoty pomocy publicznej. W tym celu koszty 

kwalifikowalne instalacji planowanej są pomniejszane o koszt tzw. instalacji referencyjnej, tj. 

ciepłowni gazowej o mocy takiej samej jak moc cieplna instalacji  kogeneracyjnej. Tak pomniejszony 

koszt jest następnie mnożony przez maksymalną intensywność pomocy zależną od wielkości 

przedsiębiorcy oraz lokalizacji inwestycji. 

W arkuszu „interface” użytkownik podaje następujące informacje: 

DANE IDENTYFIKACYJNE:  

 Nazwa wnioskodawcy, 

 Nazwa projektu 

DANE DLA INSTALACJI PLANOWANEJ:  

 Nakłady inwestycyjne (kwalifikowalne) dla instalacji planowanej - uzupełniane są automatycznie, 

 Informacja, czy wnioskodawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą – wybór z listy rozwijanej,  

 Województwo lokalizacji inwestycji – wybór z listy rozwijanej,  

 Dane techniczne: 

a) Obszar (rodzaj) instalacji planowanej – „wysokosprawna kogeneracja” (wybór jest 

zablokowany), 

b) Technologia – wybór z listy rozwijanej, 



c) Moc instalacji (pomniejszona o zużycie na potrzeby własne instalacji), 

d) Dla instalacji wysokosprawnej kogeneracji na paliwa kopalne – moc w paliwie. 

Uwaga: w zakresie wysokosprawnej kogeneracji na paliwa kopalne wsparcie otrzymać mogą 

jedynie instalacje o mocy co najwyżej 20 MW w paliwie. 

 Informacja czy dla inwestycji planowanej istnieje inwestycja referencyjna – wybór z listy 

rozwijanej. 

Odpowiedź  „NIE” należy zaznaczyć w przypadku gdy wniosek dotyczy modernizacji instalacji 

kogeneracyjnej, która obecnie spełnia już wymóg wysokiej sprawności. Wówczas do objęcia 

pomocą kwalifikują się koszty ściśle związane z uzyskaniem jeszcze wyższej sprawności instalacji 

(bez odejmowania inwestycji referencyjnej). Koszty te należy wpisać w Kalkulatorze pomocy 

publicznej w arkuszu „koszty”.  

W arkuszu „interface”, po wypełnieniu danych dla instalacji, użytkownik otrzymuje informacje 

wynikowe: 

 maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy w %, 

 nakłady jednostkowe na instalację planowaną 

 nakłady jednostkowe na instalację referencyjną (jeśli istnieje) 

 nakłady inwestycyjne na instalację referencyjną, 

 różnica nakładów pomiędzy instalacją planowaną a instalacją referencyjną, 

 maksymalna potencjalna kwota pomocy publicznej (wynikająca z warunków ograniczających  

w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej). 

Wyliczona maksymalna kwota pomocy publicznej nie musi być faktycznie przyznaną kwotą pomocy, 

ponieważ w przypadku gdy poza wnioskowaną dotacją ze środków UE projekt korzysta także z innych 

źródeł pomocy publicznej, maksymalna kwota dotacji w ramach POIŚ ulega odpowiedniemu 

pomniejszeniu. 

 

 


