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Europejskie Fundusze Strukturalne
i Inwestycyjne jako narzędzie realizacji
celów rozwojowych kraju
EFSI będą realizowały cele rozwojowe określone
w Strategii Rozwoju Kraju w ramach 3 obszarów:

Zwiększanie
konkurencyjności
gospodarki

Poprawa spójności
społecznej
i terytorialnej

Podnoszenie
sprawności
i efektywności państwa

przez wszystkie 11 celów tematycznych
wskazanych w rozporządzeniach UE

Podział alokacji z Funduszy Spójności na
programy operacyjne 2014 - 2020
W przyjętych na perspektywę 2014-2020 celach tematycznych został określony cel
tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach, w ramach którego wsparcie będzie skierowane m.in. na sektor OZE.
Na CT4 została przeznaczona kwota ponad 9 mld euro.

Podział alokacji z Funduszy Spójności na
programy operacyjne 2014 - 2020
Jednym z głównych miejsc koncentracji środków dostępnych dla OZE będzie Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ponadto, projekty w obszarze OZE
będą również wdrażane poprzez regionalne programy operacyjne. Łączne dofinansowanie ze
środków UE wyniesie ok. 1,2 mld euro.

Zakres wsparcia
w poszczególnych
Zakres wsparcia
OZE
Priorytetach Inwestycyjnych (PI)
PI 4a(i) Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Przykłady projektów kwalifikujących się do wsparcia:
 wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej (en. wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy),
 budowa oraz przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
(projekty realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego i przesyłowego),
 budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw (w wybranych RPO).

Alokacja POIiŚ
300 mln euro

Alokacja 16 RPO:
897 mln euro
Cel: Zwiększenie poziomu produkcji energii ze
źródeł odnawialnych oraz rozwój sieci OZE

5

Zakres wsparcia OZE – podział interwencji
pomiędzy poziom krajowy i regionalny
Planuje się, że energetyka prosumencka będzie wspierana w ramach RPO, natomiast w ramach
POIiŚ będą wspierane projekty o większej mocy wytwórczej (o znaczeniu ponad regionalnym –
demarkacja w oparciu o moc instalowanej jednostki).

Podział kraj/region (poniżej wartości - RPO, powyżej - POIiŚ)
en. wodna (5 MWe)
en. wiatru (5 MWe)
en. słoneczna (2 MWe/MWth)
en. geotermalna (2 MWth)
en. biogazu (1 MWe)
en. biomasy (5 MWth/MWe)

Zakres wsparcia OZE w innych Priorytetach
Inwestycyjnych
Dodatkowo, wsparcie OZE będzie możliwe w ograniczonym zakresie również w ramach
priorytetów inwestycyjnych:
 4b/4ii Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa, gdzie
wsparcie będzie skierowane głównie na budowę własnych instalacji OZE, które będą stanowiły
integralną część systemu produkcji czy funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 4c/iii Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
w sektorze publicznym i mieszkaniowym, gdzie wsparcie skierowane będzie głównie na
kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budynków
mieszkalnych (instalacje OZE w termomodernizowanych budynkach);
 4e/v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla
obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań
adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu – możliwe wsparcie dla OZE
w ramach projektów dotyczących sieci ciepłowniczych i domów jednorodzinnych.
 4g/4vi Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na
użytkową energię cieplną, gdzie wsparcie będzie skierowane na projekty polegające na budowie lub
rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej
kogeneracji, również z wykorzystaniem OZE.

Struktura alokacji dla OZE

Kwoty wsparcia dla poszczególnych OZE w PI 4i/4a

Na podstawie kwot przypisanych do kodów kategorii interwencji wskazanych w programach operacyjnych.

Najważniejsze zasady wdrażania projektów OZE:
 Kryterium opłacalności, czyli najlepszego stosunku wielkości środków unijnych przeznaczonych na
uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy danej instalacji.
 Kryterium ekologiczne (wielkość redukcji CO2).
 Szczegółowe kryteria dla niektórych OZE w zakresie wymagań środowiskowych i technologicznych.
 Preferencje dla instrumentów finansowych.
 Brak kolizji z obszarami Natura 2000 i szlakami migracyjnymi zwierząt.

Pomoc publiczna dla OZE
 W zakresie pomocy publicznej dla odnawialnych źródeł energii nastąpią pewne zmiany wynikające z
treści nowych europejskich podstaw prawnych przewidywanych na perspektywę UE 2014-2020.
 W sektorze energetycznym (w tym w OZE) nie będzie już możliwości wykorzystywania regionalnej
pomocy inwestycyjnej.
 W nowej perspektywie będą to programy pomocowe przyjmowane w państwie członkowskim na podstawie
Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 20142020, bądź na podstawie przepisów właściwej sekcji rozporządzenia GBER (innej niż pomoc regionalna).
Programy pomocowe przyjęte na podstawie Rozporządzenia GBER nie będą wymagały notyfikacji KE.
 W Ministerstwie Infrastruktury Rozwoju oraz Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad programami
pomocowymi w zakresie wsparcia dla OZE w ramach RPO oraz POIiŚ
W zakresie OZE dla RPO będzie to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania
pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł
odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (przewidywany termin
przyjęcia – II kwartał 2015 r.).
W zakresie OZE dla POIiŚ będzie to Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy
publicznej na inwestycje w zakresie jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych
źródeł energii - (przewidywany termin przyjęcia – II półrocze 2015 r.).
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