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             OFERTA DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW  

1.2 POIiŚ – Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z 

odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 

 

Termin naboru: 

od 31 stycznia do 30 marca 2018 r. 

 

Wsparcie na przebudowę lub wymianę urządzeń i instalacji technologicznych, energetycznych oraz 

oświetlenia budynków przedsiębiorstwa, hal produkcyjnych i terenu przedsiębiorstwa, a także elementów 

(lub całych) ciągów transportowych mediów (ciepło, chłód, woda, gaz ziemny, sprężone powietrze, 

powietrze wentylacyjne, energia elektryczna) oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych skutkujących 

oszczędnością w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło lub chłód. 

 

Beneficjenci: 

Duże przedsiębiorstwa lub podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 

2012/27/UE działające na rzecz dużych przedsiębiorstw. 

 

Poziom dofinansowania: 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie więcej niż 75% z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia 

maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE. 

 

Dodatkowe wymagania 

 Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego 

przedsiębiorstwa, 

 wymagane aby projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększały efektywność 

energetyczną w wyniku realizacji projektu powyżej 25%, 

 przedsięwzięcie nie może służyć wyłącznie redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

http://www.gwarancja.com.pl/
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1.1.1 POIR  -„Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw.  

 

Termin naboru: 

od 1 marca do 29 czerwca 2018r. 

od 3 września do 30 listopada 2018r. 

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na 

celu opracowania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (projekty, w których nie 

przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być również 

prace przedwdrożeniowe. 

Beneficjenci: 

Duże przedsiębiorstwa i konsorcja  

 

Maksymalna poziom dofinansowania: 

na badania przemysłowe – 65% kosztów kwalifikowanych, 

na prace rozwojowe – 40% kosztów kwalifikowanych. 

na prace przedwdrożeniowe w ramach: 

pomocy de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych – 90% 

kosztów kwalifikowalnych, 

pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych. 

  

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 

od 5 mln zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę, 

od 10 mln zł – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.  

Wartość otrzymanego wsparcia nie może być wyższa od 20 mln euro. 

 

  

Pozostałe warunki konkursu: 

 projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację, 

http://www.gwarancja.com.pl/
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 możliwość sfinansowania w ramach projektu tzw. prac przedwdrożeniowych takich jak: opracowanie 

dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku. 

Wysokość kosztów kwalifikowalnych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 

20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 koszty podwykonawstwa nie mogą wynosić więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku 

projektu realizowanego samodzielnie. W przypadku projektów realizowanych w konsorcjach próg 

podwykonawstwa wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. W zakresie prac przedwdrożeniowych 

(pomoc de minims) limit wydatków związanych z podwykonawstwem wynosi 70% kosztów 

kwalifikowalnych tych prac. 

 stawka ryczałtu dla całego projektu (25%) na koszty pośrednie tj. taki sam procent kosztów 

pośrednich dla badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych 

finansowanych w ramach pomocy de minimis. 

 ocena wniosków w ramach Pre-panelu w miejscu realizacji projektu/siedzibie Wnioskodawcy przez 

minimum 2 Ekspertów dziedzinowych i 1 przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej (NCBiR). 

 

WSPÓŁPRACA (EPI) 

 

Termin naboru: wrzesień 2018r. 

 

Nowe działanie PROW będzie wspierało tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI na rzecz 

wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. 

Pomoc w ramach powyższego działania będzie przyznawana Grupie Operacyjnej EPI, składającej się 

co najmniej dwóch różnych podmiotów (niepowiązanych ze sobą osobowo lub kapitałowo) należących do 

następujących różnych kategorii: 

 rolnicy; 

 właściciele lasów; 

 jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260) oraz uczelnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260), 

 przedsiębiorcy; 

http://www.gwarancja.com.pl/
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 podmioty świadczące usługi doradcze. 

 Rezultatem projektu będzie wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub nowych 

lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu 

dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w 

Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 

Poziomy dofinansowania: 

koszty ogólne i bieżące funkcjonowanie grupy operacyjnej – 100% kosztów kwalifikowalnych, 

prac badawczo-rozwojowe – 90% kosztów kwalifikowalnych, 

pozostałe wydatki – 50% kosztów kwalifikowanych, 

max. 12 mln zł: w tym do 10 mln w przypadku budowy oraz zakupu maszyn i urządzeń i przeprowadzonych 

badań, a do 2 mln zł w przypadku kosztów ogólnych i bieżących. 

  

Minimalna wysokość pomocy:  

100 tys. zł. 

   

W ramach działania możliwa będzie refundacja kosztów: 

 budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu (połączonych z modernizacją obiektów), 

 zakupu wraz z instalacją i transportem maszyn i urządzeń lub aparatury do wykonywania badań 

stosowanych lub prac rozwojowych, materiału lub sprzętu laboratoryjnego, WNiP, 

 bieżących związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, 

 prac badawczych, 

 ogólnych. 

   

Preferowane będą projekty: 

 w skład grupy operacyjnej będzie wchodziła jednostka naukowa. 

 grupa operacyjna zostanie utworzona z:  

 – 4 podmiotów należących do różnych kategorii tj. rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe oraz 

uczelnie, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze;  

 – co najmniej 5 podmiotów należących do różnych kategorii wskazanych wyżej, przy czym jeżeli w 

skład grupy operacyjnej wejdzie dodatkowo co najmniej jeden podmiot inny niż wymieniony powyżej. 

http://www.gwarancja.com.pl/
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 wszyscy przedsiębiorcy, wchodzący w skład grupy operacyjnej, działają jako przedsiębiorcy 

prowadzący MŚP. 

 realizacja projektu będzie dotyczyła 2 a najlepiej 3 zakresów np. wdrożenia nowych lub znacznie 

udoskonalonych produktów, wdrożenia nowych lub znacznie udoskonalonych procesów i nowych lub 

znacznie udoskonalonych metod organizacji lub marketingu. 

 w projekcie przewidziano krótszy okres realizacji projektu np. 12 miesięcy (przy max. 36 miesięcy lub 

60 miesięcy w wyjątkowych sytuacjach). 

 potrzeba realizacji projektu zostanie uzasadniona wynikami badań naukowych. 

 w ramach projektu konieczne będzie wykonanie prac rozwojowych. 

 projekt dotyczył będzie innowacji dotychczas niestosowanej w kraju. 

 rezultaty projektu przyczynią się do ochrony środowiska lub łagodzenia zmian klimatu. 

  

1.2 POIiŚ - Promowane efektywności energetycznej i korzystania z 

odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach  

 

Termin naborów: 31.01.2018 -30.03.2018 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

W ramach Działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego 

audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 

listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej (M. P. z 2016 r. poz. 1184), mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a 

także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i 

urządzeniach technicznych, w tym m.in.: 

1)    przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; 

2)    głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; 

3)  zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę 

lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi 

transportowe linii produkcyjnych; 

4)    budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE); 

http://www.gwarancja.com.pl/


 

        Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, Tel.  (61) 855 24 19  

e-mail :gwarancja@gwarancja.com.pl 

www.gwarancja.com.pl 

Biuro Consultingowo- Handlowe Gwarancja                                                                                                                          

Rok  założenia 1993r. 

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych   2.30/00221/2005                                                                                                     
    

 

5)    zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła 

odpadowego w ramach przedsiębiorstwa. 

 

Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią 

w przedsiębiorstwie (o ile: beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym 

komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, jest to uzasadnione ekonomicznie i wynika z 

audytu energetycznego). 

 

Projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększające efektywność energetyczną w 

wyniku realizacji projektu poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie będą kwalifikowały się do 

dofinansowania. 

Wnioskodawca nie może ubiegać o dofinansowanie projektu w ramach postępowania konkursowego, 

jeśli projekt ten w momencie ogłoszenia Konkursu widnieje w wykazie projektów zidentyfikowanych POIiŚ 

lub aplikuje bądź uzyskał dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego. 

 

Beneficjenci: 

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom lub podmiotom będącymi 

dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz dużych 

przedsiębiorstw (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 

121, kod 124, kod 140). 

 

Poziomy dofinansowania: 

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych w formie pomocy zwrotnej 

na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 

75%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE. 

 

1.5. POIIŚ – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 

 

Planowany termin rozpoczęcia naborów: maj 2018 

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.5. 

http://www.gwarancja.com.pl/
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 przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na 

przesyle i dystrybucji; 

 budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca 

likwidacją węzłów grupowych; 

 budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu 

likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym; 

 podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i 

zbiorowych źródeł niskiej emisji. 

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: 

 przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 

120, kod 121, kod 124), 

 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne 

(forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431), 

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek 

samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115), 

 spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140). 

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany 

zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85% 

 

Firm zainteresowane uzyskanie dotacji prosimy o nawiązanie kontaktu. 

 Nasza oferta obejmuję: 

• opracowania wniosków o dofinansowanie projektów wraz z dokumentacją towarzyszącą 

• wykonania ewentualnych poprawek na etapie oceny formalnej 

• uczestnictwo w negocjacjach na etapie podpisywania umów o dofinansowanie 

• aktualizacji dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie 

• rozliczania realizowanych projektów 

• opracowywania dokumentów strategicznych 

Jeżeli macie Państwo w planach inwestycję w OZE,  również z chęcią pomożemy. 

 

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Consultingowym GWARANCJA: 

http://www.gwarancja.com.pl/
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