
Projekt z dnia 10 sierpnia 2016 r.  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  E N E R G I I 1) 

z dnia ……………………………… 

w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy 

lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania 

przedsiębiorcom w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

pomocy publicznej, zwanej dalej „pomocą”, na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub 

przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, zwane dalej 

„projektami inwestycyjnymi”, a także podmiot udzielający tej pomocy.     

2. Do udzielania pomocy mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”.  

§ 2.1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 41 ust. 5 

rozporządzenia nr 651/2014. 

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. 

c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c, ust. 5 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 2 - 

5 rozporządzenia nr 651/2014.  

§ 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

                                                           

1)  Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087). 
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1) mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca – odpowiednio 

mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 

załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014; 

2) odnawialne źródło energii − odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, 2365 

oraz z 2016 r., poz.925);  

3) przedsiębiorca – przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia 

nr 651/2014. 

 § 4. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży 

obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej 

taką pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym. 

§ 5. Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 

651/2014. 

§ 6. 1. Pomoc dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt inwestycyjny nie może 

przekroczyć kwoty pomocy 15 mln euro. 

2. W przypadku gdy łączna kwota pomocy przekracza równowartość kwoty 15 mln euro 

dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt inwestycyjny, pomoc wymaga notyfikacji 

Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. 

3. Kwotę pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote według średniego kursu 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia pomocy.  

§ 7. Pomoc jest udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, zwany dalej „podmiotem udzielającym pomocy”.  

§ 8. Pomoc jest udzielana w trybie konkursowym albo pozakonkursowym, o których 

mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020. 

§ 9. Pomoc jest udzielana w formach wskazanych w art. 5 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia 

nr 651/2014. 

§ 10. 1. Kosztami kwalifikowalnymi są wyłącznie koszty bezpośrednio związane z 

realizacją projektu inwestycyjnego. 
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2. Koszty kwalifikowalne ustala się w sposób określony w art. 41 ust. 6 lit. a albo lit. b 

rozporządzenia nr 651/2014. 

3. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione na: 

1) przygotowanie projektu inwestycyjnego;  

2) zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym na nadzór nad robotami budowlanymi; 

3) nabycie praw związanych z nieruchomościami; 

4) roboty budowlane wraz z materiałami, opłatami przyłączeniowymi, uruchomieniem i 

rozruchem urządzeń lub obiektów; 

5) sprzęt i wyposażenie; 

6) wartości niematerialne i prawne; 

7) podatek od towarów i usług, jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów 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.2)); 

8) inne opłaty i obciążenia bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego, z 

wyłączeniem kosztów poniesionych na działania informacyjne i promocyjne. 

4. Do obliczania intensywności pomocy oraz kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 

7 ust. 1 - 3 rozporządzenia nr 651/2014. 

§ 11. 1. Intensywność pomocy nie może przekroczyć 45 % kosztów kwalifikowalnych, 

obliczonych zgodnie z § 10. 

2. Intensywność pomocy ulega zwiększeniu o: 

1) 20 punktów procentowych – w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego 

przedsiębiorcy; 

2) 10 punktów procentowych – w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy. 

3. Do dnia 31 grudnia 2020 r. intensywność pomocy ulega także zwiększeniu o: 

1) 15 punktów procentowych – gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze 

województwa innego niż województwo mazowieckie;   

2) 5 punktów procentowych – gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze 

województwa mazowieckiego. 

                                                           

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 

1530, z 2013 r. poz. 35, 1027, 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662, z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 

1649 oraz z 2016 r. poz. 615, 846, 960 i 1052. 
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4. W przypadku, gdy spełnione są warunki wskazane w art. 41 ust. 10 rozporządzenia nr 

651/2014, intensywność pomocy może zostać zwiększona do 100 % kosztów 

kwalifikowalnych. 

§ 12. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa do podmiotu udzielającego 

pomocy wniosek o dofinansowanie, zwany dalej „wnioskiem”.  

2. W celu spełnienia efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia nr 

651/2014, wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 

rozporządzenia nr 651/2014. 

3. Wniosek zawiera: 

1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014; 

2) inne informacje i dokumenty niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez 

podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru.  

4. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.3)). 

5. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy na 

podstawie umowy o dofinansowanie projektu. 

§ 13. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 

58 ust. 4, w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

MINISTER ENERGII 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 

r. Nr 18, poz. 99, z 2011 r. Nr 233, poz. 1381 oraz z 2015 r. poz. 1830. 
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Uzasadnienie 

Rozporządzenie zostało przygotowane w związku z rozpoczęciem perspektywy 

finansowej na lata 2014-2020 i koniecznością zapewnienia podstawy prawnej do udzielania 

pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020). 

Zakres rozporządzenia zdeterminowany jest założeniami i zakresem PO IiŚ 2014-2020. 

Po wejściu w życie projektowanej regulacji poszczególne przypadki udzielenia wsparcia 

zgodnie z warunkami w niej zawartymi nie będą podlegały notyfikacji Komisji Europejskiej. 

 Podstawą do wydania rozporządzenia jest art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217).  

Przedmiotowa regulacja stanowi program pomocowy w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy  

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  

(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) i obejmuje zakresem Oś I PO IiŚ  

2014-2020 pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1  

PO IiŚ 2014-2020.  

Przedmiotowa regulacja, jako program pomocowy, uwzględnia przepisy rozporządzenia 

Komisji Europejskiej dotyczącego okresu nowej perspektywy finansowej i wyłączeń 

blokowych tj. rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu  

art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1, „rozporządzenie  

nr 651/2014”). Rozporządzenie to określa kategorie pomocy oraz warunki, na jakich 

przyznawana pomoc jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa 

w art. 108 Traktatu. 

W § 1 niniejszego projektu określony został zakres przedmiotowy regulacji oraz 

przywołany został unijny akt normatywny stanowiący podstawę prawną dla przyjęcia 

niniejszego programu pomocowego. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, 

warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020 pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub 
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przebudowy jednostek wytwarzających energię z OZE, do której zastosowanie mają przepisy 

rozporządzenia nr 651/2014. Pomoc ta podpada pod kategorię pomocy na ochronę 

środowiska, określoną w sekcji 7 rozporządzenia nr 651/2014, a konkretnie art. 41 tego 

rozporządzenia.  

W § 2 określono wyłączenia przedmiotowe z zakresu stosowania niniejszego 

rozporządzenia. Określenia zakresu wyłączeń dokonano przez odesłanie do przepisów 

rozporządzenia nr 651/2014, które wskazują wyłączenia w sposób szczegółowy.  

W § 3 zawarto słowniczek pojęć, które zdaniem projektodawcy wymagają wyjaśnienia. 

W § 4 wskazane zostało wyłączenie podmiotowe. Określono je zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. 

a rozporządzenia nr 651/2014. 

 W § 5 wskazano, że pomoc udzielana na mocy niniejszej regulacji podlega kumulacji, 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 rozporządzenia 651/2014. 

W § 6 zawarto przepisy dotyczące obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej pomocy 

przekraczającej równowartość kwoty 15 mln euro. Z uwagi na fakt, iż pomoc  

o znaczącej wartości wiąże się z większym ryzykiem zakłócenia konkurencji na rynku 

wewnętrznym, istnieje obowiązek notyfikacji takiej pomocy Komisji w celu oceny, czy 

korzyści wynikające z jej udzielenia przeważają nad zakłóceniem konkurencji. Kwoty 

wyrażone w euro będą przeliczane na polski złoty według średniego kursu ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia pomocy. 

W § 7 wskazano podmiot udzielający pomocy. Na mocy przepisów niniejszego 

programu pomocowego podmiotem udzielającym pomocy będzie Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W § 8 określono tryby udzielania pomocy publicznej. Na gruncie niniejszego 

rozporządzenia – będzie to tryb konkursowy albo pozakonkursowy, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

W § 9 przewidziano formy pomocy udzielanej na podstawie niniejszego programu 

pomocowego. Będą to formy zgodne z przepisami art. 5 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia nr 

651/2014. 
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W § 10 wskazane zostało, w stosunku do jakich kosztów kwalifikowalnych obliczana 

jest kwota pomocy oraz sposób ustalania kosztów kwalifikowalnych. W tej mierze przepisy 

są zgodne z przepisami rozporządzenia nr 651/2014. W ustępie 3. omawianego paragrafu 

wskazano ogólne kategorie kosztów, jakie będą uznawane za kwalifikowalne. Należy przy 

tym pamiętać, że oprócz katalogu kosztów wskazanych w programie pomocowym duże 

znaczenie będą także miały zasady obowiązujące w systemie realizacji PO IiŚ 2014-2020, 

oczywiście przy pierwszeństwie uznania zasad udzielania pomocy publicznej.  

W § 11 ust. 1 określono maksymalną intensywność pomocy na projekty inwestycyjne 

objęte przedmiotowym programem pomocowym. Uregulowanie to pozostaje w zgodności z 

przepisami rozporządzenia nr 651/2014. Intensywność pomocy nie może przekraczać 45 % 

kosztów kwalifikowalnych. W ustępie 2. mowa jest o tym, iż w przypadku mikro, małych lub 

średnich przedsiębiorców (MŚP) maksymalną intensywność pomocy zwiększa się o tzw. 

premie (bonusy), tzn. jeżeli pomoc udzielana jest mikro lub małemu przedsiębiorstwu, 

bazową intensywność pomocy zostaje podwyższona o 20 punktów procentowych, z kolei  

w przypadku przedsiębiorstwa średniego – o 10 punktów procentowych.  

Uregulowanie, które zawarto w § 11 ust. 3 jest zgodne z art. 41 ust. 9 rozporządzenia  

nr 651/2014. Projektodawca zdecydował, że do dnia 31 grudnia 2020 r. intensywność 

pomocy ulegnie także zwiększeniu o 15 punktów procentowych w przypadku inwestycji 

prowadzonych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 

ust. 3 lit. a) Traktatu tj. na obszarach województw innych niż województwo mazowieckie, 

oraz o 5 punktów procentowych w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze objętym 

pomocą, który spełnia warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu,  

tj. na obszarze województwa mazowieckiego. Regulacja dotycząca obszarów objętych 

pomocą jest skorelowana z przepisami Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 

2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 23.7.2013, str. 1, dalej: „Wytyczne RAG”) dotyczącymi 

kategorii regionów spełniających warunki określone w 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE. Zgodnie  

z załącznikiem I do Wytycznych RAG, pod kategorie obszarów „a” (obszarów 

kwalifikujących się do pomocy regionalnej zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE, czyli 

obszarów, które znajdują się w bardziej niekorzystnym położeniu w Unii pod względem 

rozwoju gospodarczego) i obszarów „c” (obszarów kwalifikujących się do pomocy 

regionalnej zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE, czyli obszarów, które także znajdują się w 

niekorzystnym położeniu, lecz w mniejszym stopniu) podpadają wszystkie regiony NTS 2 
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(województwa) w Polsce. Podział na regiony NTS 2 znalazł odzwierciedlenie  

w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy 

pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 878). W związku z powyższym, 

w latach 2014-2020 obszary „a” tj. obszary, na których inwestycje wspierane na mocy 

niniejszego programu pomocowego mogą otrzymać premię w wysokości 15 punktów 

procentowych, stanowią województwa: łódzkie, małopolskie, śląskie, lubelskie, 

podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, 

dolnośląskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz pomorskie. Z kolei 

obszar „c” (były obszar „a”), na którego obszarze przysługuje inwestycji 5 punktów 

procentowych premii regionalnej, stanowi województwo mazowieckie. Należy zwrócić 

uwagę, że bonus regionalny będzie mógł być przyznany tylko w okresie obowiązywania 

mapy pomocy regionalnej ustanowionej na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata  

2014-2020, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. Jeśli więc pomoc będzie udzielana po tej dacie, 

bonus regionalny nie będzie uwzględniany. 

W ustępie 4. omawianego paragrafu wskazano, że w przypadku, gdy pomoc jest 

przyznawana w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji w oparciu o 

jasne, przejrzyste i niedyskryminujące kryteria, intensywność pomocy może wynieść 100 % 

kosztów kwalifikowalnych, co jest zgodne z art. 41 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014. 

Wspomniana procedura przetargowa ma mieć charakter niedyskryminujący i przewidywać 

udział wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw. Budżet związany z procedurą 

przetargową jest wiążącym ograniczeniem w takim sensie, iż nie wszyscy uczestnicy mogą 

otrzymać pomoc. Pomoc jest przyznawana na podstawie wstępnej oferty złożonej przez 

oferenta, wykluczając tym samym późniejsze negocjacje.  

W § 12 opisano proces udzielenia pomocy na gruncie niniejszego rozporządzenia. 

Odnosi się on między innymi do konieczności złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

przedstawieniu odpowiednich informacji i dokumentów.  Złożenie wniosku o dofinansowanie 

jest kluczowym momentem dla spełnienia efektu zachęty, który stanowi jeden z głównych 

warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej wyłączonej „blokowo”, i określony 

został w art. 6 rozporządzenia 651/2014. Po złożeniu do podmiotu udzielającego pomocy 

wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, nastąpi jego 
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ocena. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy na 

podstawie umowy o dofinansowanie projektu.  

W § 13 określono okres, w jakim pomoc będzie mogła być udzielana. Regulacja w tym 

kształcie jest zgodna z terminem obowiązywania rozporządzenia nr 651/2014 określonym  

w art. 59 oraz art. 58 ust. 4 zdanie 1. tego rozporządzenia.   

W § 14 określono termin wejścia w życie niniejszej regulacji, tj. dzień następujący po 

dniu ogłoszenia rozporządzenia. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 296) okres vacatio legis powinien wynosić 14 dni. W ocenie projektodawcy uzasadnione 

jest skrócenie terminu wejścia w życie przedmiotowego aktu normatywnego z uwagi na fakt, 

iż regulacja ta nie nakłada na przedsiębiorców objętych jej oddziaływaniem obowiązków, a 

jedynie daje możliwość skorzystania z otrzymania pomocy inwestycyjnej, która będzie mogła 

być przyznana przez organ udzielający pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020. Można więc 

stwierdzić, że wejście w życie projektowanej regulacji w dniu następującym po dniu 

ogłoszenia jest uzasadnione, wziąwszy pod uwagę zarówno jednostki (przedsiębiorców, 

którzy będą mogli ubiegać się o pomoc), jak i interes publiczny (udzielanie pomocy wiąże się 

z dystrybucją środków unijnych, co przyniesie korzyści dla podmiotu otrzymującego pomoc, 

obszaru, na którym działa wsparty przedsiębiorca, jak i obszaru całego kraju, poprzez m.in. 

zatrudnianie mieszkańców danego obszaru, odprowadzanie podatków, budowanie systemu 

produkcji energii z OZE, przyczynianie się do zwiększenia udziału OZE w miksie 

energetycznym kraju). Wejście w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia jest ponadto 

uzasadnione stworzeniem możliwości efektywnego wdrażania PO IiŚ. 

Przedmiotowa regulacja nie nakłada na podmioty objęte jej oddziaływaniem żadnych 

dodatkowych obowiązków, a jedynie reguluje warunki przyznawania wsparcia ze środków 

publicznych na projekty przez nie realizowane. W wyniku wprowadzenia regulacji w życie, 

adresaci norm aktu prawnego nie będą zobowiązani do dostosowania prowadzonej 

działalności do wymagań prawa, gdyż niniejsze rozporządzenie takich wymagań nie nakłada. 

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.) i nie 

podlega notyfikacji Komisji Europejskiej w tym zakresie. 
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Rozporządzenie nie będzie także wymagało notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej, gdyż stanowi program pomocowy w ramach tzw. wyłączeń grupowych, jakie 

statuuje rozporządzenie nr 651/2014.  

Przedmiotowe rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga 

przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo 

uzgodnienia.  

Z uwagi na nowy obowiązek wynikający z art. 1 ust. 2 lit a rozporządzenia  

nr 651/2014, zgodnie z którym dla programów pomocowych o średniej rocznej wielkości 

pomocy państwa (state aid budget) wynoszącej 150 mln euro państwo członkowskie 

zobowiązane jest przedłożyć Komisji Europejskiej w ciągu 20 dni roboczych od dnia wejścia 

w życie danego aktu normatywnego plan ewaluacji programu pomocowego, projektodawca 

oszacował roczny budżet przedmiotowego rozporządzenia (szczegółowe dane zawarto w 

Ocenie Skutków Regulacji). Z danych wynika, iż łączna alokacja, planowana w ramach 

przedmiotowego rozporządzenia na udzielenie pomocy inwestycyjnej w okresie jego 

obowiązywania w średnim ujęciu rocznym nie przekroczy kwoty 150 mln euro, co skutkuje 

brakiem konieczności sporządzania planu ewaluacji, który miałby być notyfikowany Komisji 

Europejskiej w ramach przedmiotowego rozporządzenia.  

Rozporządzenie, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia  

29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z późn. zm.) 

zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia… w sprawie 

udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w 

zakresie budowy lub przebudowy jednostek 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014-2020 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 

Ministerstwo Energii 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Pan Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Monika.Chojnacka@me.gov.pl, 22 693 48 20 

Marcin.Janiak@me.gov.pl, 22 693 48 25 

Data sporządzenia: 10 sierpnia 2016 r. 

Źródło: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1);  

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 

217). 

 

Nr w wykazie prac: 14.1.16 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Problemy z dostępem do źródeł finansowania inwestycji stanowią jedną z przyczyn ograniczających rozwój 

podmiotów gospodarczych. W związku z tym w perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: „PO IiŚ 2014-2020”) planowane jest wsparcie 

kierowane do przedsiębiorców realizujących projekty inwestycyjne dotyczące energii z odnawialnych źródeł 

energii (OZE). Podstawą prawną dla udzielania pomocy publicznej na ww. cel będzie niniejsza regulacja. 

Projektowana krajowa podstawa prawna uwzględnia przepisy unijnej regulacji – rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str.1, dalej: 

„rozporządzenie nr 651/2014”). Przepisy rozporządzenia nr 651/2014 pozwalają na utworzenie programu 

pomocowego, który będzie stanowił krajową podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej na projekty 

inwestycyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem obowiązku notyfikacji takiej pomocy 

mailto:Monika.Chojnacka@me.gov.pl
mailto:Marcin.Janiak@me.gov.pl
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przy nieprzekroczeniu progu 15 mln euro pomocy dla przedsiębiorcy na jeden projekt inwestycyjny. 

Ponadto, na gruncie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, dla właściwego ministra istnieje 

upoważnienie do uregulowania, w drodze rozporządzenia, szczegółowych zasad udzielania pomocy publicznej 

w przypadku, gdy odrębne przepisy nie określają szczegółowo tych kwestii. Pomimo tego, iż upoważnienie to 

jest fakultatywne, niewydanie przedmiotowego rozporządzenia Ministra Energii, które będzie stanowić 

program pomocowy dla udzielania pomocy publicznej w ramach PO IiŚ 2014-2020, spowoduje niemożność 

udzielania tej pomocy podmiotom określonym w PO IiŚ i niewykorzystanie alokowanych na lata 2014-2020 

środków unijnych. 

Projektodawca zdecydował o stworzeniu podstawy udzielania pomocy w formie programu pomocowego,  

w odróżnieniu od możliwości udzielania pomocy indywidualnej bez konieczności wydania takiego aktu,  

z uwagi na chęć zapewnienia jednolitych warunków udzielania wsparcia dla wszystkich beneficjentów 

programu oraz ich przejrzystości. 

Zakres przedmiotowy projektowanej regulacji jest jednoaspektowy - problem rozwiązywany przez 

projektowany akt dotyczy udzielania pomocy publicznej dla sektora energetyki w obszarze OZE. 

Zakres podmiotowy regulacji w ujęciu bezpośrednim obejmuje przedsiębiorców, instytucje systemu realizacji 

PO IiŚ 2014-2020, m.in. Instytucję Zarządzającą, Pośredniczącą, Wdrażającą, jak również instytucje systemu 

kontroli wydatkowania środków publicznych. Natomiast w ujęciu pośrednim udzielana pomoc publiczna może 

wpłynąć także na inne podmioty, np. producentów części do instalacji OZE, wykonawców robót budowlanych.  

Źródłami informacji dla ww. kwestii są w szczególności:  

1) Umowa Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury  

i Rozwoju, 23 maja 2014 r.; 

2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zaakceptowany Decyzją Wykonawczą 

Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Infrastruktura  

i Środowisko na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu 

Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce, CCI 2014PL16M1OP001, 

C(2014) 10025 final; 

3) Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, przyjęty przez Radę Ministrów  

z dnia 7 grudnia 2010 r. Warszawa 2010 r., uzupełniony dokumentem „Uzupełnienie do Krajowego Planu 

Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” przyjętego przez Rade Ministrów dnia 2 grudnia 2011 r. 
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4) Polityka energetyczna Polski do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady 

Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.; 

5) Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2050 roku, KAPE S.A. na zlecenie Ministerstwa 

Gospodarki, Warszawa grudzień 2013 r. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Celem bezpośrednim, jaki projektowana regulacja pomoże osiągnąć, jest stworzenie możliwości udzielania 

pomocy publicznej podmiotom z sektora energetyki i skorzystania przez te podmioty ze środków unijnych, 

jakie będzie gwarantował PO IiŚ 2014-2020, bez konieczności każdorazowego zgłaszania takiej pomocy.  

Celami pośrednimi projektowanej regulacji są, poprzez udzielanie pomocy inwestycyjnej, przyczynienie się 

wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł, jak i 

stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych 

surowcach. W efekcie wprowadzenia regulacji przewiduje się, że wzrost udziału energii wyprodukowanej z 

OZE przyczyni się do obniżenia emisji dwutlenku węgla i wypełnienia przyznanych Polsce limitów, a także do 

zwiększenia stopnia dywersyfikacji źródeł energii.  

Aktualnie brak jest krajowej podstawy prawnej do udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne 

dotyczące odnawialnych źródeł energii w latach 2014-2020 ze środków PO IiŚ, która nie musiałaby być 

notyfikowana Komisji Europejskiej – brak jest bowiem rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, a inne odrębne przepisy nie 

regulują tych kwestii. Zatem w świetle planowanej alokacji dla osi I PO IiŚ 2014-2020 na Priorytet 

Inwestycyjny 4.i, działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1, tj. ok. 150 000 000 euro, niewprowadzenie projektowanej 

regulacji spowoduje niemożność wykorzystania ww. środków unijnych.  

Skorzystanie przez podmioty sektora energetyki z pomocy publicznej przewidzianej w PO IiŚ 2014-2020 na 

podstawie projektowanej regulacji będzie dla nich wsparciem w procesie inwestycyjnym. W związku z 

powyższym niewprowadzenie projektowanej regulacji spowoduje spowolnienie realizacji inwestycji w tym 

obszarze, i tym samym założonych w polityce energetycznej celów. W takiej sytuacji również środki unijne 

alokowane dla Polski w ramach PO IiŚ 2014-2020 nie zostałyby wykorzystane. Brak jest zatem 

alternatywnych wariantów rozwiązania problemu. 

Brak jest także pozalegislacyjnego wariantu interwencji, ponieważ zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, właściwy minister jest 

uprawniony do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu 
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udzielania pomocy. Powyższe wskazuje na brak alternatywnego rozwiązania dla wskazanego powyżej 

problemu.  

W związku z powyższym, po analizie potencjalnych wariantów rozwiązania problemu, jedynym możliwym 

wariantem dla stworzenia prawnej możliwości udzielania pomocy publicznej na ww. działanie ze środków  

PO IiŚ 2014-2020, bez konieczności każdorazowego zgłaszania pomocy, jest wydanie rozporządzenia  

– programu pomocowego. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Wymóg dostosowania krajowych programów pomocowych do przepisów prawa unijnego w sprawie 

udzielania pomocy publicznej w ramach tzw. wyłączeń blokowych jest jednolity dla wszystkich krajów 

członkowskich UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Przedsiębiorcy  Zakres podmiotowy 

regulacji: przedsiębiorcy; 

Wielkość: MŚP oraz inni 

niż MŚP. 

Sprawozdawczość PO IiŚ Stworzenie 

możliwości uzyskania 

pomocy publicznej w 

ramach PO IiŚ  

2014-2020. 

Instytucje systemu 

realizacji PO IiŚ 2014-

2020, m.in. Instytucja 

Zarządzająca, 

Pośrednicząca, 

Wdrażająca. 

Instytucje publiczne, 

instytucje administracji 

publicznej – m.in. 

Ministerstwo Rozwoju, 

Ministerstwo Energii, 

NFOŚiGW. 

 

System instytucjonalny PO 

IiŚ. 

Stworzenie 

możliwości udzielania 

pomocy publicznej  

w ramach PO IiŚ  

2014-2020. 

Instytucje systemu 

kontroli wydatkowania 

środków publicznych 

Instytucje administracji 

publicznej – m.in. urzędy 

kontroli skarbowej, 

Ministerstwo Finansów 

Ustawa o finansach 

publicznych, system 

instytucjonalny PO IiŚ 

Kontrola 

prawidłowości 

wydatkowania 

środków publicznych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
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Projekt rozporządzenia został przekazany w celu zaopiniowania organom administracji oraz następującym 

przedstawicielom organizacji społeczno-gospodarczych: 

1) Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

2) Instytutowi Energetyki Odnawialnej 

3) Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. 

4) Krajowej Izbie Biopaliw 

5) Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska 

6) Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 

7) Polskiemu Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej 

8) Polskiemu Komitetowi Energii Elektrycznej 

9) Polskiemu Towarzystwu Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 

10) Fundacji WWF Polska 

11) Krajowej Izbie Gospodarczej 

12) Konfederacji Lewiatan 

13) Konfederacji Pracodawcy RP 

14) Związkowi Rzemiosła Polskiego 

15) Ogólnopolskiego Porozumieniu Związków Zawodowych 

16) NSZZ „Solidarność” 

17) Forum Związków Zawodowych 

18) Business Centre Club 

19) Związkowi Banków Polskich 

20)  Krajowemu Związkowi Banków Spółdzielczych 

21) Polskiemu Związkowi Funduszy Pożyczkowych 

 6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 



– 16 – 

r.) 
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jednostki 

(oddzielnie) 

0,02 0,01 0,0

1 

1 0,0

1 

0,0

1 

Źródła finansowania  
Maksymalny udział środków UE (Fundusz Spójności) w wydatkach 

kwalifikowalnych – 85% 

Dodatkowe informacje, w 

tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Koszty zarządzania instrumentem finansowym poniesione będą w ramach ww. 

alokacji. Koszty administracyjne ponoszone po stronie Instytucji Pośredniczącej i 

Instytucji Wdrażającej planowane są do poniesienia w ramach pomocy 

technicznej PO IiŚ (85% pochodzić będzie z Funduszu Spójności, natomiast 15% 

ze środków budżetu państwa oraz środków własnych Instytucji Wdrażającej). 

W „dochodach i wydatkach” została wskazana alokacja przewidziana na 

realizację priorytetów inwestycyjnych, których dotyczy rozporządzenie, 

przeliczona po kursie 4,3636 zł obowiązującym w sierpnia 2016 r. Alokację 

stanowią środki przyznane w ramach PO IiŚ na realizację priorytetów 

inwestycyjnych, które po ich poświadczeniu do Komisję Europejską zostaną 

przez nią zrefundowane. Dochody i wydatki w zakresie budżetu środków 

europejskich będą się bilansować. 

W pozycji „budżet państwa” zostały wykazane wartości dotyczące Instytucji 

Pośredniczącej. Celem wydatkowania środków w tej pozycji jest zapewnienie 

utrzymania niezbędnych warunków pracy i potencjału instytucji realizujących PO 

IiŚ w sektorze energetyka, co gwarantuje skuteczne wykonywanie obowiązków 

związanych z realizacją programu operacyjnego, zapewnienie sprawnego systemu 

realizacji programu operacyjnego oraz skuteczną i efektywną informację i 

promocję PO IiŚ 2014-2020. Wydatki na zatrudnienie będą pokrywane w 85 % ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020. Pozostałe wydatki takie jak wsparcie merytoryczne, 

kontrole, audyty, podnoszenie kwalifikacji, zakupy, delegacje służbowe krajowe i 

zagraniczne, ewaluacja, działania informacyjno-promocyjne będą pokrywane w 

85% ze środków FS w ramach pomocy technicznej PO IiŚ 2014-2020. Pozostałe 

15% (pokrycie planowanego niedoboru) będzie pokrywane ze środków budżetu 

państwa. 

Jeśli chodzi o wpływ na budżet środków europejskich pod kątem finansowania, 
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nastąpi ono w ramach kwot zaplanowanych w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020 

oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze 

środków budżetu środków europejskich pozostających w dyspozycji instytucji 

pośredniczącej – dysponenta środków budżetowych. Płatności na rzecz 

przyszłych beneficjentów będą dokonywane z budżetu środków europejskich, a 

dopiero po ich certyfikacji przez Komisję Europejską refundowane z budżetu UE. 

Środki te będą przewidziane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia przyniesie dla budżetu środków 

europejskich skutki założone w PO IiŚ 2014-2020, polegające na tym, że 

planowana kwota alokacji będzie mogła zostać rozdysponowana w okresie 

obowiązywania programu pomocowego (kwota wynosi ok. 150 mln euro ze 

środków FS, priorytet inwestycyjny 4.i PO IiŚ 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. 

PO IiŚ 2014-2020). 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w 

życie zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z …… 

r.) 

duże 

przedsiębi

orstwa 

- - - - - - - 

sektor 

mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębi

orstw 

- - - - - - - 

rodzina, 

obywatele 

oraz 

- - - - - - - 
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gospodarst

wa 

domowe 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębi

orstwa 

W ujęciu pieniężnym wpływ jest trudny do oszacowania – zależy od liczby 

przedsiębiorców, którzy rzeczywiście będą wnioskować  

o wsparcie pomocą publiczną. 

W ujęciu niepieniężnym – pomoc inwestycyjna udzielana w ramach 

niniejszego rozporządzenia będzie miała pozytywny wpływ na 

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki ze względu na cel, 

jakiemu służy. Pomoc publiczna udzielana na podstawie regulacji będzie 

stanowić korzyść w ujęciu praktycznym – pula środków przeznaczona na 

wsparcie trafi do beneficjentów, wpływając w sposób bezpośredni na ich 

rozwój. Przedmiotowa regulacja ułatwi pozyskiwanie środków na rozwój 

przedsiębiorstw w omawianym zakresie m.in. skróci czas ich pozyskania 

dzięki ustanowieniu programu pomocowego wyłączonego spod obowiązku 

notyfikacji. 

sektor 

mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębi

orstw 

j.w. 

rodzina, 

obywatele 

oraz 

gospodarst

wa 

domowe  

Skorzystanie z pomocy publicznej w ramach projektowanej regulacji 

oznaczać będzie większą liczbę inwestycji w omawianym zakresie, dzięki 

czemu zwiększy się np. liczba gospodarstw domowych wykorzystujących 

energię z OZE. 

Niemierzalne  Nie dotyczy. 
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Dodatkowe informacje, w 

tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Nie dotyczy. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

x nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

x nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

X  nie dotyczy 

Komentarz: 

Projektowane rozporządzenie co do zasady nie wprowadza żadnych dodatkowych obciążeń regulacyjnych, 

m.in. nie powoduje zwiększenia liczby procedur, gdyż udzielanie pomocy publicznej ze środków unijnych 

wiąże się z reżimem wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych.  

Regulacja nakłada jedynie obowiązek informacyjny nałożony na beneficjentów pomocy – t.j. złożenie wniosku  

o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi, postępowanie zgodnie z umową  

o dofinansowanie.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Przyjęcie projektowanej regulacji pośrednio może wpłynąć pozytywnie na rynek pracy w wyniku wsparcia 

przedsiębiorców i ich rozwoju, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy w ramach planowanych do 

realizacji projektów, zarówno na etapie realizacji inwestycji (np. zwiększenie zatrudnienia w 
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przedsiębiorstwach budowlanych), jak i po ich zakończeniu (np. zwiększenie zatrudnienia w 

przedsiębiorstwach wytwarzających energię elektryczną lub ciepło). 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

x środowisko naturalne 

x sytuacja i rozwój regionalny 

x inne: energetyka 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Przedmiotowy program pomocowy będzie stanowić podstawę prawną udzielania 

przedsiębiorcom pomocy inwestycyjnej na OZE. Przyczyni się to do 

maksymalizacji wydatkowania środków przeznaczonych na realizację działań 

wynikających z dokumentów programowych PO IiŚ. Udzielanie pomocy 

inwestycyjnej w ramach rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na 

rozwój gospodarczy i społeczny całego kraju.  

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów projektowanej regulacji, po ich wejściu w życie, nastąpi w korelacji z uregulowaniami 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i odnośnymi dokumentami programowymi. 

Udzielanie pomocy inwestycyjnej w oparciu o projektowane przepisy pozwoli na rozwiązanie 

zidentyfikowanego problemu tj. umożliwi realizację potrzeby wsparcia przedsiębiorców dokonujących 

inwestycji w sektorze energetyki odnawialnej. 

 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Efekty projektu regulacji zostaną zbadane przy pomocy ewaluacji ex-post w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewaluacja ex-post PO IiŚ 2014-2020 będzie przeprowadzona zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
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1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), tzn. do dnia 31 grudnia 2024 r. (art. 57 ww. 

rozporządzenia). 

Zastosowanie będą miały mierniki w postaci osiągniętych wskaźników monitoringowych. Przewiduje się, że 

ewaluacja obejmie następujące mierniki (wskaźniki rezultatu), takie jak produkcja energii elektrycznej z nowo 

wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE, produkcja energii cieplnej  

z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE, spadek emisji gazów 

cieplarnianych. Pod uwagę może też być brana liczba podmiotów, jakie skorzystają ze środków PO IiŚ  

2014-2020, czy wartość środków przeznaczonych na wsparcie.  

Powyższe wskaźniki stanowią propozycję Ministerstwa Energii, podlegającą na późniejszym etapie akceptacji 

Ministerstwa Rozwoju, jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak 

 

  

 

 


