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Wsparcie w Programie Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Aktualne informacje o programie są dostępne na stronie internetowej:
www.pois.gov.pl

Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych
źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Typy projektów :
1. budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej
lądowych farm wiatrowych;

2. budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej
jednostek wykorzystujących biomasę;
3. budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej
jednostek wykorzystujących biogaz;
4. budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej
jednostek wykorzystujących wodę lub energię promieniowania słonecznego lub
energię geotermalną.

Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych
źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

W szczególności wsparcie będzie obejmować budowę lub przebudowę jednostek
wytwarzania energii wykorzystujących:
- energię wiatru (pow. 5 MWe),
- biomasę (pow. 5 MWth/MWe),
- biogaz (pow. 1 MWe),
- wodę (pow. 5 MWe),
- a także energię promieniowania słonecznego (pow. 2 MWe/MWth)
i energię geotermalną (pow. 2 MWth).

Wsparcie jednostek OZE wykorzystujących energię elektryczną z wody możliwe będzie
na już istniejących budowlach piętrzących, umożliwiających wyposażenie
w hydroelektrownie, przy zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń
fauny wodnej.

Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych
źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

 Ostateczni odbiorcy wsparcia:

Przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii
 Forma pomocy: wsparcie zwrotne
 Alokacja na poddziałanie: 150 mln euro
 Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Energii
 Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
W ramach działania wspierane są przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego
audytu energetycznego przedsiębiorstwa, m.in.:
1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;

2.
głęboka,
kompleksowa
w przedsiębiorstwach;

modernizacja

energetyczna

budynków

3. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji
technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych
4. budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła
na instalację OZE);
5. zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii
ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie
polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie
lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną
zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową,
energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną.
Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji,
klimatyzacji lub oświetlenia.
W przypadku tzw. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku
przedsiębiorstwa obligatoryjnym elementem projektu jest założenie licznika ciepła,
chłodu, ciepłej wody użytkowej. Stanowi to koszt kwalifikowany, a także termostatów i
zaworów podpionowych, które również stanowią koszt kwalifikowany.

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

W zakresie modernizacji energetycznej budynków:
- preferowane będą projekty, w których w wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost
efektywności energetycznej powyżej 60% (w przeliczeniu na energię końcową),
-

natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększające
w wyniku realizacji projektu efektywność energetyczną poniżej 25% (w przeliczeniu
na energię końcową) nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

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 i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie).

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Audyt energetyczny będzie wymagany, w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw
wydatki
związane
z
przeprowadzeniem
audytu
energetycznego
będą
niekwalifikowalne.

Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek jest podłączony do
sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym
jest jego podłączenie do ww. sieci

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

 Odbiorcy wsparcia:
Duże przedsiębiorstwa
 Forma pomocy: wsparcie zwrotne

 Alokacja na poddziałanie: 150 322 921 euro
 Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Energii
 Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Jakie rodzaje projektów będą wspierane:
1. Budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa
istniejących jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące
biomasę jako paliwo;
2. Budowa nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji o nominalnej mocy cieplnej
mniejsze lub równej 20 MW, w przypadku instalacji opartych o inne paliwa;
3. Realizacja kompleksowych projektów dotyczących budowy nowych lub przebudowy
istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub
sieciami chłodu.

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Beneficjenci:

o Przedsiębiorstwa;
o Jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki
organizacyjne;
o Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych
jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami;
o Spółdzielnie mieszkaniowe;
o Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy
2012/27/UE działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

 Forma wsparcia: dotacje
 Tryb wyboru projektów: konkursowy

 Alokacja na poddziałanie: 100 233 184 euro
 Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Energii
 Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konkurs będzie ogłoszony w II kwartale 2016 r.
Alokacja: 420 mln zł

Wsparcie w Programie Operacyjnym
Inteligentny Rozwój
na lata 2014-2020

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
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dostępne na
stronie
internetowej:
www.poir.gov.pl

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji
w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Na co można otrzymać wsparcie?

Wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych
poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie
i inną niezbędną infrastrukturę.

Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się niezbędne wydatki dotyczące
tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem
środka trwałego w postaci budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie
pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem, która
służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia
innowacyjnych produktów i usług.

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji
w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Kto może otrzymać wsparcie?

1.\ mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy
2.\ przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji
w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Warunki wsparcia

Termin naboru wniosków: od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.
Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu w dniu następującym po
dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (początek okresu kwalifikowalności
wydatków w projekcie).
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzi Ministerstwo Rozwoju.

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji
w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Jakie wydatki można ponieść?
(w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej)
1.\ Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania
wieczystego);

2.\ Nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w pkt 1) wraz z kosztem
instalacji i uruchomienia,
3.\ Nabycie robót i materiałów budowlanych,
4.\ Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz
innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki
5.\ Spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez
korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z
dnia zawarcia umowy leasingu
6.\ Spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4) poniesione
przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych
środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji
w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Wartość dofinansowania
(w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej)
- w województwie kujawsko-pomorskim
Rodzaj przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania

Mikroprzedsiębiorstwo

55 %

Małe przedsiębiorstwo

55 %

Średnie przedsiębiorstwo

45 %

Duże przedsiębiorstwo

35 %

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji
w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Jakie wydatki można ponieść?
(w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe)
Koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług
wykorzystywanych na potrzeby projektu

Wartość dofinansowania
(pomoc na projekty badawczo-rozwojowe
Rodzaj przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania

Mikroprzedsiębiorstwo

45 %

Małe przedsiębiorstwo

45 %

Średnie przedsiębiorstwo

35 %

Duże przedsiębiorstwo

25 %

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji
w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Jakie wydatki można ponieść?
(w ramach pomocy de minimis)
Koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu

Wartość dofinansowania
(pomoc de minimis)
Rodzaj przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania

Mikroprzedsiębiorstwo

45 %

Małe przedsiębiorstwo

45 %

Średnie przedsiębiorstwo

35 %

Duże przedsiębiorstwo

25 %

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne
usługi IOB dla MŚP

Na co można otrzymać wsparcie?

Usługi proinnowacyjne, które mają prowadzić do wdrożenia
w przedsiębiorstwie wnioskodawcy innowacji produktowej lub procesowej
o charakterze technologicznym.
Sfinansowany może być koszt zakupu od akredytowanych IOB wydatków takich jak:
- doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony
wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm
i regulacji, w których są one osadzone;
- udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych,
badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu
opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne
usługi IOB dla MŚP

Kto może otrzymać wsparcie?

1.\ mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne
usługi IOB dla MŚP
Warunki wsparcia

Termin naboru wniosków: od 18 stycznia 2016 r. do 18 marca 2016 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00)

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 50 tys. zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 420 tys. zł
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzi Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości.

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne
usługi IOB dla MŚP
Warunki wsparcia

Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu w dniu następującym po
dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (początek okresu kwalifikowalności
wydatków w projekcie).
Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 70% kosztów
kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na
usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim
okresie, i do 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP
w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Na co można otrzymać wsparcie?

Projekty dotyczące zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania
dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł
finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym

Kto może otrzymać wsparcie?

mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy

Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP
w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Dofinansowanie na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania
dokumentów obejmuje:
- w przypadku regulowanego rynku GPW:
procedura obiegu informacji poufnych, polityka informacyjna spółki,
raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań
finansowych, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser
inwestycyjny, prezentacja inwestorska.
- w przypadku NewConnect: raport due dilligence, wycena spółki, raport
z audytu sprawozdań finansowych, dokument informacyjny,
memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny,
prezentacja inwestorska, dokument ofertowy.

Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP
w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Dofinansowanie na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania
dokumentów obejmuje:
-

w przypadku wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst:
raport due dilligence, raport z audytu sprawozdań finansowych,
dokument informacyjny lub nota informacyjna, memorandum
informacyjne, prospekt emisyjny, warunki emisji, wydatki związane z
ratingiem (emisji oraz emitenta).

- w przypadku zagranicznego rynku regulowanego:
a. dokumentacja i analizy niezbędne do pozyskania zewnętrznego
finansowania z danego rynku.

Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP
w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Termin naboru wniosków: od 12 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00)
Maksymalna kwota dofinansowania: do 800 tys. zł (zależnie od rynku)
Maksymalny poziom dofinansowania: 50 % wydatków kwalifikowalnych
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzi Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości.

Nabory wniosków planowane
do połowy 2016 r.

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa
 Ogłoszenie konkursu: 1 marca 2016 r.
 Nabór: od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r.
 Odbiorcy: MŚP

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa
 Ogłoszenie konkursu: 28 kwietnia 2016 r.
 Nabór: od 1 czerwca do 11 lipca 2016 r.
 Odbiorcy: duże przedsiębiorstwa

Nabory wniosków planowane
do połowy 2016 r.

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej
 Ogłoszenie konkursu: 6 czerwca 2016 r.
 Nabór: od 6 lipca do 12 sierpnia 2016 r.
 Odbiorcy: duże przedsiębiorstwa

Nabory wniosków planowane
do połowy 2016 r.

Poddziałanie 1.2 Sektorowe programy B+R
Sektor włókienniczy (INNOTEXTILE)
o Ogłoszenie: 15 marca 2016 r.
o Nabór: 15 kwietnia – 16 maja 2016 r.

Systemy bezzałogowe (InnoSBZ)
o Ogłoszenie: 9 maja 2016 r.
o Nabór: 10 czerwca – 11 lipca 2016 r.
Sektor stalowy (INNOSTAL)
o Ogłoszenie: 28 kwietnia 2016 r.
o Nabór: 1 – 29 czerwca 2016 r.

Sektor gier wideo (GameINN)
o Ogłoszenie: 28 kwietnia 2016 r.
o Nabór: 1 – 29 czerwca 2016 r.

Nabory wniosków planowane
do połowy 2016 r.
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed
przez fundusze typu proof of concept -BRIdgeAlfa
o Ogłoszenie: 4 kwietnia 2016 r.
o Nabór: 4 – 19 maja 2016 r.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
o Ogłoszenie: 5 maja 2016 r.
o Nabór: 6 czerwca 2016 r. – 30 stycznia 2017 r.

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
o Ogłoszenie: 15 czerwca 2016 r.
o Nabór: 18 lipca 2016 r. – 20 stycznia 2017 r.
o Odbiorcy: MŚP

Nabory wniosków planowane
do połowy 2016 r.

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
o Ogłoszenie: 27 kwietnia 2016 r.
o Nabór: 1 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
o Ogłoszenie: 1 czerwca 2016 r.
o Nabór: lipiec-wrzesień 2016 r.

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
o Ogłoszenie: 16 maja 2016 r.
o Nabór: 24 czerwca 2016 r. – 5 sierpnia 2016 r.

Nabory wniosków planowane
do połowy 2016 r.

Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
o Ogłoszenie: 19 maja 2016 r.
o Nabór: 20 czerwca – 20 lipca 2016 r.

Dziękujemy za uwagę
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Toruniu

