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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

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 

 

Termin naboru wniosków:  31 lipca – 29 września 2017 

 
Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: 

Dofinansowanie można uzyskać na projekty dotyczące inwestycji w instalacje OZE, 
realizowanych w ramach porozumień klastrowych w zakresie: 

1) produkcji ciepła z OZE,  

2) produkcji energii elektrycznej z OZE, w tym produkcji energii w kogeneracji z OZE (w 
tym w instalacjach hybrydowych). 

Dotację można uzyskać na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii 
wykorzystujących: 

 energię wiatru (powyżej 5 MWe), 

 biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), 

 biogaz (powyżej 1 MWe), 

 wodę (powyżej 5 MWe), 

 energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth), 

 energię geotermalną (powyżej 2 MWth). 

Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej 
należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii). 

 

Beneficjenci: 

Przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii będącemu 
koordynatorem lub członkiem klastra energii. 
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Środki przeznaczone na dofinansowanie: 

300 mln PLN, w tym: 

 dla projektów związanych wyłącznie z produkcją energii cieplnej 100 mln PLN, 

 dla projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii 
elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych) 200 mln PLN. 

 

Maksymalna intensywność pomocy: 

do 85% wydatków kwalifikowalnych. 

 

Dofinansowanie udzielane jest w formie: 

 dotacji – w przypadku projektów związanych tylko z produkcją energii cieplnej 

 pomocy zwrotnej – w przypadków projektów związanych z produkcją energii 
elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w   
instalacjach hybrydowych). 

 

Limity i ograniczenia: 

 Forma prawna przedsiębiorstw: 

o kod 115 - spółki partnerskie,  

o kod 116- spółki akcyjne, 

o  kod 117 - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

o kod 118 - spółki jawne, 

o kod 019 - spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy 
zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym, 

o kod 120 - spółki komandytowe, 

o kod 121- spółki komandytowo-akcyjne, 

o kod 023 - spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek 
handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się 
przepisy o spółkach 

o kod 124 - przedsiębiorstwa państwowe, 

 będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii. 
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 Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania 
energii w wysokosprawnej kogeneracji.   

 W przypadku projektów związanych z budową lub przebudową instalacji 
hybrydowych, warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest spełnienie przez co 
najmniej jedną z instalacji wchodzących w skład instalacji hybrydowej wartości 
minimalnych mocy progowych.  

 Obszar klastra energii zgodnie z brzmieniem definicji w art. 1 ust.2) lit. g) nie 
powinien przekraczać granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) lub 5 gmin w 
rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446). 

 W skład klastra energii mogą wchodzić: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 
naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące 
wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z 
odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw. Katalog ten nie ma 
charakteru zamkniętego. 

 

 

 


