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Informacja dotycząca możliwości pozyskania dotacji 

w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej 

 

w ramach 

 

 

Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 

 

  

OŚ PRIORYTETOWA IV 

 

REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 

  

 

Działanie 4.2 

Eko-Przedsiębiorstwa 

 



Dofinansowanie inwestycji  
w Województwie Małopolskim 

 

 

Strona 2 z 3 

Al. Wojska Polskiego 41 lok. 14, 01-503 Warszawa; tel. (+48) 22 252 83 09, fax (+48) 22 251 79 31 
www.funduszeunijne.waw.pl  

 

 

Termin: 
 
Nabór wniosków odbędzie się w dniach 31.05 – 28.08. 2018 r. 
 
 
Typy projektów: 
  
Celem działania jest umożliwienie zmniejszenia zapotrzebowania na energię i ciepło, jak również 
ograniczenie zużycia wody oraz zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego. Wsparciem 
objęte będą następujące typy projektów: 

 
A.  głęboka modernizacja energetyczna budynków (wymagany audyt energetyczny) 
B.   inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
C.  kompleksowy projekt obejmujący:  
      (a) modernizację energetyczną budynków,  

 (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, 

D. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego 
 
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy, przyjmując jako początek biegu tego 
okresu dzień zawarcia umowy o dofinansowanie. 
 
Wnioskodawca zobowiązuje się się do przeprowadzenia audytu (ex- post)/analizy po 

zrealizowaniu projektu, w której dokonana zostanie analiza efektów zrealizowanego 
przedsięwzięcia w porównaniu do zaplanowanych w audycie wykonanym przed realizacją 
inwestycji (ex-ante). 
 
W ramach konkursu wspierane będą projekty, zwiększające efektywność energetyczną 
przedsiębiorstwa na poziomie co najmniej 25% (w przeliczeniu na energię końcową). 

 
 
 
Beneficjenci: 
 

� mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 
 
 
Intensywność wsparcia: 
 
Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie 

projektu wynosi: 
• w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy inwestycyjnej na środki 

wspierające efektywność energetyczną 65% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 55% dla 
średnich przedsiębiorstw. 

• w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na inwestycje w układy 
wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych 80% dla 

mikro i małych przedsiębiorstw oraz 65% dla średnich przedsiębiorstw. 
• w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na badanie środowiska 70% 

dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw. 
• w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 

55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw. 
• w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis 80% dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw. 
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Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu 
realizowanego w typie A i B wynosi 200 000 zł. 
 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu 

realizowanego w typie A i B wynosi 10 000 000 zł. 
 
Nie przewidziano minimalnej i maksymalnej wartości wydatków 
kwalifikowanych w ramach projektu realizowanego w typie C Rozwój 
budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. 


