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SŁOWNIK 

EDB – 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.). 

koszty kwalifikowalne POIS (KKPOIS) – koszty kwalifikowalne określone zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 
pomniejszone proporcjonalnie do udziału powierzchni budynku przeznaczonej na prowadzenie 
działalności gospodarczej (w tym wynajmowanej) w całkowitej powierzchni budynku. 

koszty kwalifikowalne PP (KKPP) – koszty kwalifikowalne określone zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie 
efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020  pomniejszone proporcjonalnie do udziału powierzchni budynku przeznaczonej na prowadzenie 
działalności gospodarczej (w tym wynajmowanej) w całkowitej powierzchni budynku. 

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 (Dz. Urz. UE. L 347, 
20.12.2013, s. 320) 

wytyczne MR – opublikowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Wytyczne w zakresie 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym generujących dochodów 
i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” z dn. 18 marca 2015 r. 

ZASADY OGÓLNE 

W ramach poddziałania 1.3.2 wnioskodawcy uzyskać mogą dotację oraz pożyczkę z premią 
inwestycyjną. 

Ustalenie ostatecznej wielkości dofinansowania wymaga przeprowadzenia kilku weryfikacji 
(szczegółowe zasady weryfikacji opisano poniżej), których łączne wyniki pozwalają na określenie 
maksymalnej dopuszczalnej wysokości dotacji, pożyczki i premii inwestycyjnej.  

Weryfikacji podlegać będzie: 

I. Wysokość dotacji, pożyczki i umorzenia zgodnie ze schematem instrumentu wsparcia 
przewidzianego dla Poddziałania 1.3.2 

II. Wskaźnik luki w finansowaniu (jeśli dotyczy) 

III. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) 
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W ramach weryfikacji należy uwzględnić również, m.in. zasady opisane w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 (dalej: SzOOP) oraz rozporządzeniu nr 1303/2013. Najważniejsze 
zasady to:  

Zgodnie z SzOOP dla Poddziałania 1.3.2 maksymalny poziom dofinansowania wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (MaxCRpa) ze środków UE określa się zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy publicznej, nie więcej jednak niż 85%.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż zgodnie z SzOOP dla Poddziałania 1.3.2 kwalifikowane 
mogą być tylko koszty związane z modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, tj. budynków przeznaczonych na cele mieszkalne zajętych tylko przez lokale 
mieszkalne. Dlatego w każdym przypadku gdy w budynku znajdują się lokale użytkowe, koszty 
kwalifikowane nie mogą ich dotyczyć. A zatem wydatki dotyczące powierzchni niemieszkalnej (lokale 
usługowe, np. sklep spożywczy, pralnia, bank czy też lokale mieszkalne w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza np. kancelaria adwokacka, biuro tłumacza, architektoniczne, krawcowa), 
pomniejszają wartość kosztów kwalifikowanych proporcjonalnie do udziału procentowego 
powierzchni, na której jest ona prowadzona w całkowitej powierzchni budynku.  

Zgodnie z art. 61 ust. 7 rozporządzenia 1303/2013 nie stosuje się przepisów dotyczących projektów 
generujących dochód w przypadku: 

 operacji, których całkowity kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem przepisów dotyczących 
projektów generujących dochód, nie przekracza 1 000 000 euro.  

Zgodnie zaś z art. 61 ust. 8 rozporządzenia 1303/2013 przepisów tych nie stosuje się również  
do operacji, dla których wsparcie w ramach programu stanowi: 

 (w przypadku MŚP) zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa, gdy stosuje się limit 
w zakresie dopuszczalnej intensywności lub kwoty pomocy państwa; 

 (w przypadku dużych przedsiębiorstw) zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa, gdy 
przeprowadzono indywidualną weryfikację potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy państwa. 

Mając na uwadze powyższe zasady, w poddziałaniu 1.3.2 możemy wyróżnić następujące przypadki: 

1. Brak pomocy publicznej / koszty kwalifikowane ≤ 1 mln euro 

2. Brak pomocy publicznej / koszty kwalifikowane> 1 mln euro 

3. Pomoc publiczna / koszty kwalifikowane ≤ 1 mln euro (lub > 1 mln euro ale wnioskodawcą jest 
MŚP) 

4. Pomoc publiczna / koszty kwalifikowane > 1 mln euro (wnioskodawcą jest duże 
przedsiębiorstwo) 
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Ad. 1 Brak pomocy publicznej / koszty kwalifikowane POIS ≤ 1 mln euro 

W przypadku, gdy nie występuje pomoc publiczna, kwalifikowalność kosztów ustala się zgodnie  
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 bez uwzględniania zasad pomocy publicznej.  

W tym przypadku wielkość dofinansowania liczymy wyłącznie w oparciu o schemat instrumentu 
wsparcia dla Poddziałania 1.3.2. 

 

Ad. 2 Brak pomocy publicznej / koszty kwalifikowane> 1 mln euro 

W tym przypadku obliczamy lukę w finansowaniu, ale nie stosujemy zasad dotyczących pomocy 
publicznej. 

Aby określić maksymalne dofinansowanie należy przeprowadzić następujące działania: 

a) określić max poziom dofinansowania zgodnie z zasadą:  

85% KK POIS x wskaźnik luki w finansowaniu 

b) określić kwotę dotacji, pożyczki i premii inwestycyjnej zgodnie ze schematem instrumentu 
wsparcia przewidzianego dla Poddziałania 1.3.2 (max 75%) 

c) wyliczyć EDB dotacji, pożyczki i premii inwestycyjnej (wnioskodawca ustala harmonogram 
wypłat dotacji oraz wypłat i spłat pożyczki) 

d) zweryfikować czy łączne EDB dotacji, pożyczki i premii inwestycyjnej nie przekracza wartości 
wyliczonej w pkt a). Jeżeli następuje przekroczenie, wówczas należy odpowiednio 
dostosować wnioskowaną dotację i/lub premię inwestycyjną. 

Zauważyć należy, iż mimo braku pomocy publicznej w tym wariancie należy wyliczyć EDB zgodnie  
z kalkulatorem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej (wyłącznie zakładka EDB). 

 

Ad. 3 Pomoc publiczna / koszty kwalifikowane ≤ 1 mln euro (lub > 1 mln euro ale wnioskodawcą 
jest MŚP) 

W tym przypadku nie obliczamy luki w finansowaniu, ale stosujemy zasady dotyczące pomocy 
publicznej. 

Aby określić maksymalne dofinansowanie należy przeprowadzić następujące działania: 

a) określić max poziom dofinansowania zgodnie z zasadą:  

85% x KK PP 

b) określić kwotę dotacji, pożyczki i premii inwestycyjnej zgodnie ze schematem instrumentu 
wsparcia przewidzianego dla Poddziałania 1.3.2 (max 75%) 

c) wyliczyć EDB dotacji, pożyczki i premii inwestycyjnej w Kalkulatorze pomocy publicznej 
stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej (wnioskodawca ustala samodzielnie 
harmonogram wypłat dotacji oraz wypłat i spłat pożyczki, z zastrzeżeniem schematu 
instrumentu wsparcia),  
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d) wyliczyć EDB innej ewentualnej pomocy publicznej przewidzianej na projekt (na te same 
koszty kwalifikowalne – KKPP), 

e) zweryfikować, czy łączne EDB dotacji, pożyczki i premii inwestycyjnej nie przekracza wartości 
wyliczonej w lit. a), 

f) zweryfikować czy łączne EDB dotacji, pożyczki i premii inwestycyjnej oraz innej ewentualnej 
pomocy publicznej nie przekracza dopuszczalnej maksymalnej wartości pomocy publicznej 
wyliczonej w Kalkulatorze pomocy publicznej stanowiącym załącznik do dokumentacji 
konkursowej (w ramach zakładki pn: Koszty), 

g) Jeżeli w lit. e) lub f) następuje przekroczenie, wówczas należy odpowiednio dostosować 
kwotę dotacji i/lub premii inwestycyjnej (jeżeli dodatkowa pomoc poza POIiŚ nie jest 
jeszcze udzielona, wówczas aby spełnić warunek lit. f) można dostosować tę dodatkową 
pomoc). 
 

Ad. 4 Pomoc publiczna / koszty kwalifikowane > 1 mln euro (gdy wnioskodawcą jest duże 
przedsiębiorstwo) 

W tym przypadku obliczamy lukę w finansowaniu oraz stosujemy zasady dotyczące pomocy 
publicznej. 

Aby określić maksymalne dofinansowanie należy przeprowadzić następujące działania: 

a) określić max poziom dofinansowania zgodnie z zasadą:  

85% x KK PP x wskaźnik luki w finansowaniu 

b) określić kwotę dotacji, pożyczki oraz premii inwestycyjnej zgodnie ze schematem 
instrumentu wsparcia przewidzianego dla Poddziałania 1.3.2 (max 75%) 

c) wyliczyć EDB dotacji, pożyczki i premii inwestycyjnej Kalkulatorze pomocy publicznej 
stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej (wnioskodawca ustala samodzielnie 
harmonogram wypłat dotacji oraz wypłat i spłat pożyczki, z zastrzeżeniem schematu 
instrumentu wsparcia),  

d) wyliczyć EDB innej ewentualnej pomocy publicznej przewidzianej na projekt (na te same 
koszty kwalifikowalne – KKPP), 

e) zweryfikować, czy łączne EDB dotacji, pożyczki i premii inwestycyjnej nie przekracza wartości 
wyliczonej w lit. a), 

f) zweryfikować czy łączne EDB dotacji, pożyczki i premii inwestycyjnej oraz innej ewentualnej 
pomocy publicznej nie przekracza dopuszczalnej maksymalnej wartości pomocy publicznej 
wyliczonej w Kalkulatorze pomocy publicznej stanowiącym załącznik do dokumentacji 
konkursowej (w ramach zakładki pn: Koszty), 

g) Jeżeli w lit. e) lub f) następuje przekroczenie, wówczas należy odpowiednio dostosować 
kwotę dotacji i/lub premii inwestycyjnej (jeżeli dodatkowa pomoc poza POIiŚ nie jest jeszcze 
udzielona, wówczas aby spełnić warunek lit. f) można dostosować tę dodatkową pomoc). 
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ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

 

I. Schemat instrumentu wsparcia przewidzianego dla Poddziałania 1.3.2 

1. Forma wsparcia  
 

- Instrument mieszany1 w postaci połączenia pomocy zwrotnej2 (z możliwością uzyskania premii 
inwestycyjnej3) oraz dotacji4 
 
 
2. Założenia i warunki finansowania  

 

Pożyczka (P): 

- wartość pożyczki dla projektu przyjmuje stalą wartość determinowaną przez maksymalną 

przysługującą wysokość dotacji oraz ewentualnej premii inwestycyjnej 

- okres finansowania: do 20 lat5  

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

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

- odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata 

na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacano pierwszą 

transzę środków.  
 

Premia inwestycyjna (PI): 

- premia inwestycyjna: w formie częściowego umorzenia udzielonej pożyczki   

- umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pożyczki 

- możliwa wysokość premii inwestycyjnej: 10% - 20% kosztów kwalifikowalnych  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zgodnie z Artykułem 67 ust 3. Rozporządzenia UE 1303/2013. 
2 Pomoc zwrotna zgodna z Artykułem 66 Rozporządzenia UE 1303/2013 oraz Wytycznych dla państw 
członkowskich dotyczących definicji i wykorzystania pomocy zwrotnej na tle instrumentów finansowych  
i grantów (EGESIF_15-0005-01 15/04/2015). W przypadku poddziałania 1.3.2 jest to pożyczka z możliwością 
częściowego umorzenia uzależnionego od osiągnięcia zakładanego efektu (zmniejszenia zużycia energii). 
3 Premia inwestycyjna rozumiana jako rabat kapitałowy uzależniony od osiągnięcia określonych wskaźników 
efektywności (zgodnie z Wytycznymi dla państw członkowskich dotyczących definicji i wykorzystania pomocy 
zwrotnej na tle instrumentów finansowych i grantów - EGESIF_15-0005-01 15/04/2015). W przypadku 
poddziałania 1.3.2 jest to częściowe umorzenie udzielonej pożyczki po osiągnięciu zakładanego efektu 
(zmniejszenia zużycia energii).  
4 Dotacja zgodna z Artykułem 66 Rozporządzenia UE 1303/2013. 
5 W uzasadnionych przypadkach, w szczególności odnoszących się do projektów bardziej kompleksowych  
i ambitnych, gwarantujących wyższą oszczędność energii, Instytucja Wdrażająca, na wniosek wnioskodawcy, 
może wydłużyć okres finansowania do 25 lat. 
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- wysokość premii inwestycyjnej uzależniona od wielkości osiągniętego w wyniku realizacji 

inwestycji standardu energetycznego modernizowanego budynku6 zgodnie ze schematem:  

 

Zużycie energii pierwotnej7  Premia inwestycyjna (PI) 

> 120 kWh/m2/rok brak 

120-85 kWh/m2/rok do 10 % 

< 85 kWh/m2/rok do 20 % 
 

Dotacja (D): 

- możliwa do uzyskania dotacja: 15% - 25% kosztów kwalifikowalnych  

- intensywność dotacji uzależniona od wielkości osiągniętej w wyniku realizacji inwestycji 

oszczędności energii zgodnie z poniższym schematem: 

 
 

Oszczędność energii 

pierwotnej8 

Dotacja (D) 

> 25% do 15% 

40% - 60% do 20% 

>60% do 25% 

 

Maksymalna wysokość wparcia ze środków UE:  

Maksymalna wysokość wsparcia ze środków UE: 75% kosztów kwalifikowanych  

Wysokość pożyczki (P) dla dofinansowywanego projektu należy wyznaczyć wg wzoru: 

P = 75% * KK – (PI + D)  

P – wysokość pożyczki 

PI – wysokość premii inwestycyjnej 

D - wysokość dotacji 

KK – koszty kwalifikowalne (w zależności od wariantu: KKPP lub KKPOIS) 
 

 

 

 

 

                                                           
6 Standardy energetyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
7 Energii pierwotnej w zakresie energii na cele grzewcze oraz CWU. Zużycie energii potwierdzone audytem  
ex-post. 
8 Energii pierwotnej w zakresie energii na cele grzewcze oraz CWU. Oszczędność energii potwierdzona audytem 
ex-post.  
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Poniższy schemat przedstawia możliwe zależności pomiędzy pożyczką, premią inwestycyjna oraz 

dotacją.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Określanie wskaźnika luki w finansowaniu 

Poniższa metodyka zakłada uproszczone podejście do obliczania luki w finansowaniu opisanej  
w podrozdziale 7.7 Wytycznych MR, wynikające z charakteru projektów Poddziałania 1.3.2,  
dla których zasadniczą korzyścią będzie oszczędność kosztów traktowana zgodnie z w/w 
Wytycznymi jako dochód generowany przez projekt. W związku z uproszczeniami nie ma 
zastosowania metoda przyporządkowania pro rata dochodu do kwalifikowalnych 
i niekwalifikowalnych części kosztu inwestycji o której mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dn. 17.12.2013 r. 

W ramach Poddziałania 1.3.2. dla I Osi Priorytetowej należy uwzględnić następujące założenia  
do sporządzenia analizy finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu: 

- założenia makroekonomiczne: zgodnie z dokumentem: Zaktualizowane warianty rozwoju 
gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 
Założenia do analizy finansowej – Wytycznych w zakresie 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód  
i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (wersja z dn. 
11.08.2015 r. lub nowsza – obowiązująca w dniu ogłoszenia 
Konkursu) 

- ceny w analizie finansowej: ceny stałe, 

- stopa dyskontowa: 4 %, 
- wartość rezydualna inwestycji: równa zero - zakłada się użytkowanie w tym samym celu 

budynków mieszkalnych po zakończeniu okresu odniesienia 
i brak uzyskania korzyści w wyniku np. sprzedaży obiektu, 

 



Strona 9 z 10 
 

- odtworzenia aktywów projektu: zakłada się, iż okres przydatności aktywów projektu 
wykracza poza okres odniesienia, w związku z tym nie 
uwzględnia się odtworzeń, 

- okres rachunku dyskonta: równy okresowi odniesienia/analizy finansowej, 

- maksymalna powierzchnia 
budynku wynajmowana na cele 
służące prowadzeniu 
działalności gospodarczej: 

bez ograniczeń, przy czym koszty kwalifikowane należy 
pomniejszyć proporcjonalnie do udziału powierzchni 
budynku przeznaczonej na prowadzenie działalności 
gospodarczej (w tym wynajmowanej) w całkowitej 
powierzchni budynku; 

koszty przypadające na powierzchnię przeznaczoną  
na prowadzenie działalności gospodarczej należy włączyć 
do kosztów niekwalifikowanych. 

 

Obliczenie wskaźnika luki w finansowaniu zgodnie z następującym wzorem: 

R= (1 –(ZKP-ZKO)/ZKI)*100% 

gdzie: 

R – wskaźnik luki w finansowaniu (%), 

ZKP – zdyskontowane korzyści pieniężne z projektu (zł) zgodnie z audytem energetycznym, 

ZKO – zdyskontowane koszty operacyjne, jeżeli występują w projekcie (zł), 

ZKI – zdyskontowany całkowity koszt inwestycyjny netto (zł). 

Do dalszych obliczeń:  

 w przypadku, gdy wskaźnik luki R jest większy lub równy 100% należy przyjąć, że R wynosi 100%, 

 w pozostałych przypadkach należy przyjąć wyliczoną wartość wskaźnika luki R. 

Użycie w obliczeniach maksymalnej wysokości dofinansowania obliczonego w powyższy sposób 
wskaźnika R pozwala na pomniejszenie wydatków kwalifikowanych o dochód generowany przez 
projekt zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013, którym 
dla projektów Poddziałania 1.3.2 są korzyści w postaci zidentyfikowanych oszczędności kosztów. 

 

Załączniki: 
 
Załącznik 7.1 - Przykład liczbowy - wyliczenie kwoty dofinansowania zgodnie z opisem zawartym 
w dokumencie: "Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla 
Poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym" - format 
Excel. 
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III. Zasady dotyczące pomocy publicznej 
 

W przypadku występowania pomocy udzielana będzie ona na zasadach określonych  
w rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne 
służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020. 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). 

Intensywność pomocy nie może przekroczyć 30 % kosztów kwalifikowalnych PP  

Intensywność pomocy ulega zwiększeniu o: 

1) 20 punktów procentowych – w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego 
przedsiębiorcy; 

2) 10 punktów procentowych – w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy. 

Przy wyliczeniu wartości pomocy należy skorzystać z kalkulatora do wyliczania pomocy publicznej 
stanowiącego załącznik do dokumentacji konkursowej. 

Wydatki poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie są wydatkami niekwalifikowalnymi. 
Również wydatki poniesione na informację i promocję, szkolenie personelu oraz na studium 
wykonalności, koncepcje, analizy itp. są wydatkami niekwalifikowalnymi. 

W przypadku, gdy pomoc publiczna na projekt przekracza równowartość 15 mln euro, może ona 
zostać udzielona wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej  
(po przeprowadzeniu procesu notyfikacji). 
 
 


