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Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 

Działanie 5.1 „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw” 

 

Termin naboru wniosków: 18 listopada 2016 – 31 stycznia 2017. 

 
Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: 

• Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach. 
• Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła 

odpadowego w ramach przedsiębiorstwa. 
• Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym 

przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje 
technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych. 

• Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów 
grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z 
przeprowadzonego audytu energetycznego). 

• Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. 

W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej 
możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 
wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to 
z przeprowadzonego audytu energetycznego). 

Ponadto jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania 
energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego). 

Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań 
zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego 
wykorzystania w procesie produkcyjnym. 

Beneficjenci: 

• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  
• Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. 

Środki przeznaczone na konkurs: 

• 118 mln PLN. 
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Maksymalna kwota dofinansowania: 

• dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 1,3 mln PLN. 
• dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 mln PLN. 

Maksymalna wartość projektu: 

• dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: brak ograniczeń kwotowych, 
• dla dużych przedsiębiorstw, w których większość udziałów lub akcji posiada 

jednostka samorządu terytorialnego: 2 mln EUR. 

Minimalna wartość projektu:  

• Brak ograniczeń kwotowych. 

Minimalna kwota dofinansowania: 

• Brak ograniczeń kwotowych. 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 

• Brak ograniczeń kwotowych. 

Maksymalny poziom dofinansowania: 

• Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%, 
• Średnie przedsiębiorstwa: 55%, 
• Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki: 45%, 
• Projekty generujące dochód, w których wartość wydatków kwalifikowalnych 

przekracza 1 mln EUR: zgodnie z luką w finansowaniu. 

Katalog kosztów kwalifikowalnych: 

W ramach Działania 5.1 za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji 
niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej. Ustala się je w 
następujący sposób: 

1. Jeżeli koszty inwestycji w efektywność energetyczną można wyodrębnić z 
całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję za koszty kwalifikowalne 
uznaje się koszty związane z efektywnością energetyczną. 

2. W innych przypadkach koszty inwestycji w efektywność energetyczną określa się 
poprzez odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie inwestycji, która 
prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy. Różnica 
między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z efektywnością 
energetyczną i stanowi koszty kwalifikowalne. 
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Kosztów, nie związanych bezpośrednio z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności 
energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne. 

• Koszty prac przygotowawczych pod warunkiem, że zostały poniesione nie wcześniej 
niż 1 stycznia 2014 r. W ramach prac przygotowawczych kwalifikowalne są koszty 
opracowania audytu energetycznego. Maksymalna kwota refundacji kosztów 
sporządzenia audytu energetycznego wynosi 5 tys. PLN.  
Maksymalna intensywność pomocy na koszty zakupu audytu energetycznego: 

− dla mikro i małych przedsiębiorstw: 70%, 
− dla średnich przedsiębiorstw: 60%, 

W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty sporządzenia audytu energetycznego 
stanowią koszt niekwalifikowalny. 

• Koszty materiałów i robót budowlanych pod warunkiem, że: 
− są niezbędnym elementem projektu, 
− zostały skalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym  

− zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie. 
• Zakup środka trwałego (uznany jest za wydatek kwalifikowalny jedynie w sytuacji 

gdy beneficjent nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym który mógłby zostać 
użyty zamiennie). 

• Raty spłat wartości początkowej środka trwałego (z wyłączeniem środków 
transportu) przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu 
finansowego, prowadzące do przeniesienia własności tych środków na 
korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia 
umowy leasingu. 
Kwalifikowalne z tego tytułu są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu, czyli 
dotyczące rat kapitałowych przypadających do zapłaty do dnia zakończenia 
finansowego realizacji projektu. Maksymalna kwota kwalifikująca się do 
współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych 
aktywów.  
Aby raty leasingu finansowego mogły być kwalifikowalne w okresie realizacji 
projektu beneficjent, musi stać się właścicielem leasingowanego dobra do 
zakończenia okresu trwałości, co oznacza, iż wszystkie raty leasingu muszą zostać 
spłacone do dnia zakończenia okresu trwałości projektu. 
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• Zakup wartości niematerialnych i prawnych, pod warunkiem że spełniają 
następujące warunki: 

− będą wykorzystywane wyłącznie przez beneficjenta otrzymującego pomoc 
tylko w zakresie prowadzonej przez niego działalności; 

− muszą podlegać amortyzacji; 
− należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z 

nabywcą; 
− muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc  

i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co 
najmniej 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz 
beneficjenta. 

W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty zakupu wartości niematerialnych i 
prawnych kwalifikowalne są wyłącznie do wysokości 50% kosztów 
kwalifikowalnych projektu 

• Podatek od towarów i usług (VAT) – może być uznany za wydatek kwalifikowalny 
wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem 
krajowym, nie przysługuje prawo (czyli beneficjent nie ma prawnych możliwości) do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się 
o zwrot VAT. Posiadanie ww. prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza 
uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze 
względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji 
tego prawa.  

Pomoc de minimis: 

• Pomoc udzielana na koszty niezwiązane bezpośrednio z poprawą efektywności 
energetycznej (koszty prac przygotowawczych oraz koszty dotyczące zastosowania 
odnawialnych źródeł energii) ma charakter pomocy de minimis. 

• Wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może 
przekroczyć 200 tys. EUR w okresie trzech lat. Całkowita kwota pomocy de minimis 
przyznana w okresie trzech lat oznacza wartość pomocy de minimis uzyskaną przez 
„jedno przedsiębiorstwo” w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch 
poprzedzających lat podatkowych oraz wartość wnioskowanego dofinansowania w 
formie pomocy de minimis w projekcie. 
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Limity i ograniczenia: 

• Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 
• Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej oraz 

projekty kompleksowe obejmujące zarówno termomodernizację jak i instalacje 
wytwarzania energii z OZE zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie 
będą kwalifikowały się do dofinansowania. 

• Projekty z zakresu budowy wyłącznie nowych instalacji kogeneracji zwiększające 
efektywność energetyczną poniżej 10% nie będą kwalifikowały się do 
dofinansowania. Warunek ten będzie spełniony, gdy Wnioskodawca wykaże, że 
osiągnięty zostanie wzrost efektywności energetycznej o co najmniej 10% w 
porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy 
zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. 
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