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Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 

Działanie 3.4 „Efektywność energetyczna w MŚP” 

 

Termin naboru wniosków: 9 grudnia – 16 grudnia 2016 

 
Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: 

• zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) 
technologii produkcji i użytkowania energii; 

• zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii 
ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów 
zarządzania energią; 

• zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach; 
• głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; 
• instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu 

energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu; 
• audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.  

Beneficjenci: 

• mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Pula środków przeznaczona na wsparcie: 

• 15,952 mln PLN.  

Maksymalna kwota dofinansowania: 

• 2 mln PLN. 

Minimalna kwota dofinansowania: 

• 100 tys. PLN. 

Maksymalny poziom wsparcia: 

• Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65 % 
• Średnie przedsiębiorstwa: 55 % 

Koszty kwalifikowalne: 

• Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu; 
• Koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

niezbędnych do realizacji projektu o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie 
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uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych, niezbędnych do realizacji projektu, z zastosowaniem 
najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing 
itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg dotyczy wyłącznie 
środków trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 PLN netto: 

− Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; 
− Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; 
− Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące przeniesienia prawa 

własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności; 
 płatność zasadnicza poniesiona w okresie kwalifikowalności 

wydatków w projekcie w ramach umowy IRU; 
 Inne techniki finansowania pod warunkiem spełnienia następujących 

warunków: 
o wydatki związane z zastosowaniem technik finansowania zostaną 

wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zostaną 
odpowiednio udokumentowane w toku realizacji projektu, 

o zastosowanie tych technik finansowania jest najbardziej efektywną 
metodą pozyskania danego dobra; 

• Podatki, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne opłaty w 
sytuacji gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania; 

• Wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi; 
• Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS: 

− Koszty administracyjne związane z obsługą projektu: 
 Koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu 

bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego 
rozliczanie o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji 
projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich 
delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem 
polityki równych szans przez te osoby, 

 koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do 
reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są 
przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki), 

 koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, 
administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby 
funkcjonowania jednostki, 
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 koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących 
wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi 
księgowej projektu biuru rachunkowemu), 

 koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty 
administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu, 

 wydatki związane z otworzeniem/prowadzeniem wyodrębnionego na 
rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego 
rachunku bankowego, 

 działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów 
promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych), 

 amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby personelu, 

 opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty 
przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym 
z obsługą administracyjną projektu, 

 koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich 
związanych z obsługą administracyjną projektu, 

 koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą 
administracyjną projektu, 

 koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych 
z obsługą administracyjną projektu, 

 koszty ubezpieczeń majątkowych, 
 koszty ochrony, 
 koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną 

projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, 
dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeń, 

 koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy; 
• Koszty związane z angażowaniem personelu, tj. wynagrodzenie na podstawie: 

o umowy o pracę,  
o umowy zlecenie, umowy o dzieło, kontrakt menadżerski, 
o kwalifikowalne jest również wynagrodzenie w ramach samozatrudnienia 

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wykonującej osobiście 
zadania w ramach projektu, którego jest beneficjentem pod warunkiem 
wyraźnego wskazania tej formy zaangażowania oraz określenia zakresu 
obowiązków tej osoby w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, 
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o kwalifikowalne są ponadto inne formy angażowania personelu projektu tj. 
wynagrodzenie osoby zatrudnionej za pośrednictwem m.in. agencji pracy 
tymczasowej o ile wydatki związane z wynagrodzeniem tej osoby: 

a) są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności 
zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.), 

b) nie są zawyżone w stosunku do stawek rynkowych; 
Kwalifikowalne jest wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie innych 
form zatrudnienia pod warunkiem ich zgodności z założeniami projektu 
wskazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wkład niepieniężny polegający na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) 
nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, 
ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy (wydatki poniesione na 
wycenę wkładu niepieniężnego) są kwalifikowalne i są traktowane jako wkład własny. W 
przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do projektu, współfinansowanie z funduszy 
strukturalnych lub FS oraz innych środków publicznych (krajowych) nie będących wkładem 
własnym beneficjenta, nie może przekroczyć wartości całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego. 

W ramach poddziałania 2.1.2 przewidziano wykorzystanie mechanizmu cross-financing 
jednak może on dotyczyć wyłącznie takich wydatków, których poniesienie wynika z 
potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO. 
Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% 
finansowania unijnego osi priorytetowej PO. 

 
Wydatki niekwalifikowalne: 

• prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut, 
• odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na subsydiowanie 
• odsetek lub na dotacje na opłaty gwarancyjne w przypadku udzielania wsparcia na te cele, 
• koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji, 
• kary i grzywny, 
• świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), 
• odpisy dokonywane na ZFŚS w projektach realizowanych ze środków Pomocy Technicznej, 
• rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością beneficjenta lub 
• prawa przysługującego beneficjentowi, 
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), 
• wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych, wydatki związane 
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• ze sprawami sądowymi (w tym wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw 
sądowych) oraz koszty realizacji ewentualnych orzeczeń wydanych przez sąd bądź komisje 
rozjemcze, z wyjątkiem: 

a) wydatków związanych z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie 
ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ PO, 

b) ponoszonych przez IZ PO/IP PO/IWPO wydatków wynikających z zastosowania procedur 
odwoławczych, 

c) wydatków wynikających z zastosowania mechanizmu waloryzacji ceny,* 
d) wydatków wynikających ze zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy dokonanego w 

drodze porozumienia, ugody sądowej oraz orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 3571 
Kodeksu cywilnego,* 

e) wydatków wynikających ze zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego na mocy wyroku 
sądu, o którym mowa w art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.* 

* Zwiększenie wynagrodzenia, o których mowa w podpunktach c), d), e),  nie powoduje automatycznego zwiększenia 
kwoty dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie. IZ PO może w wytycznych programowych określić 
szczegółowe wymogi dotyczące kwalifikowania wydatków opisanych w podpunkcie c), d), e). 

• wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w 
przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji 
krajowych, 

• podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. 
zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, z zastrzeżeniem 
pkt 6 sekcji 6.19.1, 

• wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów 
opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%, a w przypadku 
instrumentów finansowych skierowanych na wspieranie rozwoju obszarów miejskich lub 
rewitalizację obszarów miejskich, limit ten na poziomie inwestycji ostatecznego odbiorcy 
wynosi 20% (w przypadku gwarancji procent ten ma zastosowanie do kwoty pożyczki lub 
innych instrumentów podziału ryzyka, objętych gwarancją). Podniesienie wysokości 
przedmiotowego limitu może mieć miejsce także w przypadku projektów związanych z 
ochroną środowiska naturalnego - decyzja w przedmiotowej kwestii należy do IZ PO/IP 
PO/IW PO i podejmowana jest nie później niż na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, 

• zakup lokali mieszkalnych, 
• inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu, 
• transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza równowartość 15 tys. EUR 

przeliczonych na PLN według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano 
transakcji – bez względu na liczbę wynikających z danej transakcji płatności, 
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• wydatki związane z czynnością techniczną polegającą na wypełnieniu formularza wniosku o 
dofinansowanie projektu w przypadku wszystkich projektów, lub formularza wniosku o 
potwierdzenie wkładu finansowego w przypadku dużych projektów, 

• premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium 
wykonalności, naliczana jako procent wnioskowanej/uzyskanej kwoty dofinansowania i 
wypłacana przez beneficjenta (ang. success fee), 

• w przypadku projektów współfinansowanych z EFS – wydatki związane z zakupem 
nieruchomości i infrastruktury oraz z dostosowaniem lub adaptacją budynków i 
pomieszczeń, za wyjątkiem wydatków ponoszonych jako cross-financing, 

• w przypadku projektów współfinansowanych z EFRR, wydatki na rzecz:  
− likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych,  
− inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
− wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów 

tytoniowych, 
− beneficjentów będących przedsiębiorstwami w trudnej sytuacji w rozumieniu 

unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej, 
− inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną 

środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia 
ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 

• w przypadku projektów współfinansowanych z FS, wydatki na rzecz: 
− likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych, 
− inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
− inwestycji w budynki mieszkalne, chyba że są one związane z promowaniem 

efektywności energetycznej lub korzystaniem z odnawialnych źródeł energii, 
− wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów 

tytoniowych, 
− przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących 

pomocy publicznej, 
− inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną 

środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia 
ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 

• w przypadku instrumentów finansowych – wkłady rzeczowe, za wyjątkiem: 
− płatności dokonane na rzecz ostatecznych odbiorców, 
− zasoby zaangażowane w ramach umów gwarancyjnych, zaległych lub takich, 

których termin zapadalności już upłynął, w celu pokrycia ewentualnych strat 
wynikających z żądania wypłaty środków z gwarancji, 

− dotacje, dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne stosowane w 
połączeniu z instrumentami finansowymi w ramach tego samego projektu, 

− koszty zarządzania lub opłaty za zarządzanie poniesione do wysokości limitów 
określonych w art. 13 rozporządzenia delegowanego KE (UE) nr 480/2014 z dnia 
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− 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013, 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 (Dz. Urz. UE L 138 z 13.5.2014, str. 5). 

Limity i ograniczenia: 

• Instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu 
energii ze źródeł odnawialnych, mogą stanowić uzupełniający element projektu tj. 
nie mogą przekroczyć 40 % kosztów kwalifikowanych projektu. 

• Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu 
efektywności energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne 

• Preferencje uzyskają projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność 
energii na poziomie co najmniej 60%, natomiast do dofinansowania nie będą 
kwalifikowały się przedsięwzięcia zakładające oszczędność energii poniżej 25%. 

• Działania z zakresu zwiększenia efektywności muszą być prowadzone w powiązaniu 
z głęboką modernizacją energetyczną budynków. 

• W ramach działania 3.4 przewidziano wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, 
jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej analizy każdego 
przypadku oraz musi być uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub 
efektywności osiągania założonych celów. Dopuszczalny poziom cross-financingu: 
10% wydatków kwalifikowalnych projektu 
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