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OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI
RPO WM 2014-2020
•

Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń - ponad 78 mln euro
1) 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT – kwota wsparcia 28 mln euro
- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i
paliwa gazowe) na obszarze ZIT
2) 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR – kwota wsparcia ponad 34,2 mln
euro
- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i
paliwa gazowe) oraz rozwój sieci ciepłowniczej w pięciu małopolskich
subregionach
3) 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR – kwota ponad 15,7
mln euro
- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa
stałe). Kotły na paliwo stałe muszą spełniać wymogi tzw. ekoprojektu (kotły 5
klasy)

PODDZIAŁANIE 4.4.1 OBNIŻENIE POZIOMU
NISKIEJ EMISJI – ZIT

•

16 zadań pozakonkursowych wskazanych przez Stowarzyszenie Metropolia
Krakowska

•

Łączna wartość projektów 117,3 mln zł, liczba wymienianych źródeł ciepła ponad
11,3 tys. szt.

•

Gmina Miejska Kraków na program ograniczania niskiej emisji otrzymała 74,8 mln zł,
co umożliwi wymianę 8 000 szt. źródeł niskiej emisji

PODDZIAŁANIE 4.4.2 OBNIŻENIE
POZIOMU NISKIEJ EMISJI – SPR
•

W dniach 29 sierpnia i 8 września 2017 r. ZWM zdecydował o dofinansowaniu
91 projektów na łączną kwotę 136,8 mln zł. W ramach w/w projektów zostaną
wymienione 9 803 źródła niskiej emisji.

Liczba projektów

Łączna wartość
dofinansowania
projektów (w mln zł)

Liczba planowanych do
wymiany źródeł ciepła
(w szt.)

Podhalański

15

26,9

1 585

Sądecki

21

32,5

2 421

Małopolska Zachodnia

18

16,7

1 198

KOM

20

28,3

2 150

Tarnowski

17

32,3

2 449

Subregion

PODDZIAŁANIE 4.4.3 OBNIŻENIE POZIOMU
NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) – SPR
•

W dniach 12 i 21 września 2017 r. ZWM zdecydował o dofinansowaniu 75 projektów
na łączną kwotę 67,5 mln zł. W ramach w/w projektów zostaną wymienione 7 739
źródła niskiej emisji.

Liczba projektów

Łączna wartość
dofinansowania
projektów (w mln zł)

Liczba planowanych do
wymiany źródeł ciepła
(w szt.)

Podhalański

11

10,7

1 280

Sądecki

17

17,2

1 879

Małopolska Zachodnia

15

16,5

1 957

KOM

19

8,4

945

Tarnowski

13

14,6

1 678

Subregion

Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach Działania 4.4
Redukcja emisji zanieczyszczeń wybrał do dofinansowania:

179 projektów
o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej 295

mln zł

Realizacja przedmiotowych projektów umożliwi wymianę

26 695 źródeł ciepła

Zasady rozliczania projektów w ramach Osi
Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna,
Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do
powietrza RPO WM na lata 2014-2020

Specyficzne warunki dotyczące Projektu
Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałań:

•

•

4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – zit;

•

4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr;

4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr
zawierają specyficzne warunki dotyczące Projektu,
których wypełnienie warunkuje przekazanie dofinansowania.

Zgodnie z warunkami specyficznymi w projektach polegających na wymianie źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych do współfinansowania kwalifikuje się wydatki,
w przypadku których faktury wystawiane są na odbiorcę końcowego projektu,
z którym Beneficjent podpisał stosowne porozumienie/umowę.

DOFINANSOWANIE DO URZĄDZEŃ
GRZEWCZYCH
•

550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w
ocenie energetycznej

•

500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie)
wyznaczonej w ocenie energetycznej

•

450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie)
wyznaczonej w ocenie energetycznej

•

400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie
energetycznej

MAKSYMALNA WIELKOŚĆ
DOFINANSOWANIA NA INSTALACJE
WEWNĘTRZNE

•

Maksymalna wielkość dofinansowania na instalacje wewnętrzne, niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego:
1) Maksymalnie do 6 tys. zł (Poddziałanie 4.4.2) i do 1 tys. zł (Poddziałanie 4.4.3) w
przypadku budynku jednorodzinnego
2) Do wielokrotności 6 tys. zł (Poddziałanie 4.4.2) i do 1 tys. zł (Poddziałanie 4.4.3)
zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie
więcej niż 80zł/m² ogrzewanej powierzchni

DZIAŁANIE 4.4 REDUKCJA EMISJI
ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA
WARUNKI SPECYFICZNE (1)
1) Podpisanie porozumienia/umowy pomiędzy Beneficjentem a odbiorcami końcowymi
2) Przedstawienie przez Beneficjenta wykazu poniesionych wydatków
3) Możliwość poproszenia przez IZ RPO WM o przedstawienie faktur/rachunków i
innych dokumentów
4) Staranność, celowość, rzetelność, racjonalność i oszczędność ponoszenia wydatków
5) Poddanie się ocenie energetycznej budynku przed realizacją projektu przez odbiorcę
końcowego
6) W przypadku nie spełnienia minimalnych standardów efektywności energetycznej
budynków - przeprowadzenie modernizacji energetycznej w okresie realizacji
projektu w zakresie wynikającym z oceny energetycznej budynku
7) Stosowanie urządzeń grzewczych o parametrach spełniających wymogi opisane w
dokumentacji konkursowej

DZIAŁANIE 4.4 REDUKCJA EMISJI
ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA
WARUNKI SPECYFICZNE (2)
1) Utrzymanie trwałości projektu
2) Używanie wyłącznie paliwa o właściwych parametrach
3) Zapewnienie prawidłowych warunków składowania opału
4) Poddanie się kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji projektu
5) Zapewnienie przez Beneficjenta odpowiedniego systemu kontroli: urządzeń, wyników
modernizacji energetycznej budynku, przestrzegania używania paliwa o parametrach
dopuszczalnych przez producenta, warunków składowania opału oraz wypełnienia
pozostałych warunków umowy zawartej z odbiorcą końcowym
6) Najpóźniej w momencie składania końcowego wniosku o płatność Beneficjent
zobowiązany jest przedłożyć do IZ RPO WM dokumenty potwierdzające wypełnienie
przez niego i odbiorcę końcowego zobowiązań w zakresie termomodernizacji.

Zasady rozliczania projektów

Rozliczenie projektu odbywa poprzez przedstawienie wniosku o płatność,
w którym wydatki dotyczące wymiany źródeł ciepła w indywidualnych
gospodarstwach domowych udokumentowane są za pomocą:
• zestawienia faktur i rachunków dokumentujących wymianę
urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach
domowych (zgodnie ze wzorem)
•

dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na rzecz
odbiorcy końcowego (wyciągi bankowe, raporty kasowe).

Zestawienia faktur i rachunków dokumentujących wymianę urządzeń grzewczych
w indywidualnych gospodarstwach domowych (wzór)
*Zestawienie faktur i rachunków dokumentujących wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych w projekcie Numer:……………..Tytuł projektu:…….

L.p.

Data zapłaty za
Liczba
Nowe ogrzewanie fakturę / dokument
Liczba
Moc nowych
Numer faktury / rachunku / innego
Kwota BRUTTO
rodzaj paliwa
księgowy przez
Rodzaj budynku np.
zainstalowanych Liczba wykonanych
Data wystawienia
urządzeń grzewczych dokumentu księgowego stanowiący
Nazwisko i imię
zlikwidowanych
faktury /
jednorodzinny /
nowych urządzeń nowych instalacji
np.węgiel, gaz,
faktury / dokumentu beneficjenta do
odbiorcy końcowego
kotłów węglowych
zgodna z audytem podstawę do wypłaty refundacji
dokumentu
odbiorcy końcowego
wielorodzinny
grzewczych (kocioł / wewnętrznych** biomasa, pompa
księgowego
[szt]
energetycznym [kW]
odbiorcy końcowemu
księgowego [zł]
ciepła
(refundacja dla
pompa ciepła)
odbiorcy końcowego)

Kwota NETTO Wysokość kosztów kwalifikowalnych w ramach Dofinansowanie w ramach RPO WM
RPO WM
faktury /
dokumentu
księgowegoy [zł]
w tym na urządzenie
grzewcze

1

2

SUMA

-

3

4

Sporządził:

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

12

13

w tym na instalacje w tym z zaliczki w tym z refundacji
wewnętrzne
RPO WM
RPO WM

14

15

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym

Data sporządzenia:
Podpis Skarbnika:

zestawienie zawiera dane niezbędne do prawidłowego rozliczania poniesionych wydatków,
dlatego do wniosku o płatność nie należy przedstawiać faktur/rachunków wystawionych
na odbiorców końcowych, porozumień/umów pomiędzy Beneficjentem a odbiorcą
końcowym, audytów energetycznych i innych dokumentów

Zasady rozliczania projektów
•

Zestawienie faktur i rachunków dokumentujących wymianę urządzeń należy złożyć w
formie pliku Excel oraz wydruk z opisem jak dla pozostałych dokumentów
księgowych;

•

Każe zestawienie winno być numerowane i wykazywane w oddzielnej pozycji
wniosku o płatność;

•

Beneficjent ponosi odpowiedzialność za wykazaną kwotę podatku VAT
kwalifikowanego;

•

Jako kwotę wydatków ogółem we wniosku o płatność należy wykazywać kwotę
wydatków kwalifikowalnych, gdyż zgodnie z zapisami SzOOP w ramach montażu
finansowego wkład własny w projekcie powinien pochodzić z budżetu Beneficjenta,
co oznacza, iż środki mieszkańców (odbiorców końcowych) nie powinny być
ujmowane w budżecie projektu;

•

Zestawienie faktur i rachunków dokumentujących wymianę urządzeń grzewczych w
indywidualnych gospodarstwach domowych powinno zostać podpisane zgodnie ze
sposobem reprezentacji Beneficjenta przy kontrasygnacie Skarbnika;

Specyficzne warunki dotyczące Projektu

•

Na etapie rozliczenia projektu Beneficjent zobowiązany będzie do złożenia
Oświadczeń potwierdzających realizację projektu w zgodności z
zasadami
określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu/ SzOOP RPO WM na lata
2014-2020 (w szczególności z zachowaniem zasad dofinansowania dla działania
4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza) oraz
zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym przepisami dotyczącymi zasad
udzielania pomocy de minimis oraz/lub pomocy publicznej.

•

Wzory stosownych oświadczeń stanowić będą załączniki do umów o dofinansowanie
projektu.

Specyficzne warunki dotyczące Projektu
Wypełnienie warunków specyficznych przez Beneficjenta zostanie również
zweryfikowane na etapie kontroli projektu m.in. poprzez weryfikację przyjętych
procedur, wdrożenia mechanizmów kontrolnych w stosunku do odbiorców
końcowych w celu zapewnienia, że przedłożone wydatki spełniają wymogi i są
kwalifikowalne. Kontrolowane będzie wywiązywanie się z zapisów umów/
porozumień zwieranych pomiędzy Beneficjentem a odbiorcami końcowymi zgodnie
z zapisami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz umowie
o dofinansowanie.

WAŻNE
Wraz z przedstawicielami Beneficjenta IZ RPO WM przeprowadzi
wyrywkowe wizyty monitoringowe u odbiorców końcowych, podczas
których nastąpi weryfikacja stanu faktycznego oraz weryfikacja
dokumentów źródłowych nie przedkładanych na etapie rozliczenia.

Wniosek o płatność
Wskaźniki
Wskaźniki produktu - Beneficjent wskazuje liczbę wytworzonych produktów w
odniesieniu do danego okresu rozliczeniowego. System prezentuje informacje i
wartości dotyczące wskaźników produktu zgodnie ze stanem zapisanym
w umowie/decyzji o dofinansowaniu (np. liczba zmodernizowanych źródeł ciepła
w okresie za jaki składany jest wniosek o płatność);
Wskaźniki rezultatu - Beneficjent określa efekty działań osiągnięte wskutek
realizacji projektu, które nastąpiły po jego zakończeniu (i w wyniku realizowania
projektu) oraz które wpływają bezpośrednio na otoczenie społeczno-ekonomiczne.
System prezentuje informacje i wartości dotyczące zakładanych rezultatów
zgodnie ze stanem zapisanym w umowie/decyzji o dofinansowaniu.

Ważne
aby na etapie realizacji projektu Beneficjenci monitorowali wskaźniki
rezultatu oraz przedstawiali dane we wniosku o płatność

