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Członkowie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Poniższe przesłanie jest bardzo ważne dla otwarcia drogi na szerokie dofinansowanie transformacji
naszego ciepłownictwa systemowego!
W wyniku ustaleń nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (21 lipca 2020 r.) utworzony zostanie
specjalny instrument finansowy NEXT GENERATION EU, którego celem będzie zaradzenie
krótkoterminowym skutkom pandemii COVID-19. Finansowanie przedsięwzięć z tego instrumentu
będzie realizowane poprzez krajowe plany odbudowy. Polska otrzyma w ramach tego instrumentu
34,2 mld euro na wsparcie w formie pożyczek oraz 23 mld euro na dotacje.
Aktualnie administracja rządowa opracowuje Krajowy Plan Odbudowy 2021–2023 (KPO), który będzie
wspierał m.in. tworzenie miejsc pracy, zmiany w kierunku zielonej gospodarki, zmiany cyfrowe w
społeczeństwie i gospodarce. Jednym z kilku obszarów wsparcia będzie „Energia i środowisko”, w tym
transformacja energetyczna. Nie są jeszcze znane szczegóły dotyczące warunków i zakresu wsparcia
z KPO, jednak z dotychczasowych informacji z Komisji Europejskiej oraz polskich ministerstw wynika,
że w wyborze projektów będzie istotna neutralność klimatyczna, wartość publiczna, jaką tworzy
projekt i wykonalność projektu.
Jednocześnie kontynuowane są prace nad nową perspektywą finansową UE i nowym Programem
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2021-2027, który tak jak w tej perspektywie, wspierać
będzie też sektor energetyczny.
Zarówno w KPO 2021-2023, jak i w POIiŚ 2021-2027, zasady dofinansowania projektów sektora
energetycznego będą regulowane przez nowe rozporządzenie UE w sprawie Funduszu Spójności oraz
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027 oraz nowe przepisy dot. pomocy
publicznej (zmienione rozporządzenie GBER).
Bazując na dostępnych projektach zmian tych regulacji próbujemy określić przewidywane rodzaje
wspieranych projektów w KPO 2021-2023 i POIiŚ 2021-2027. W sektorze energetycznym
najprawdopodobniej będą to następujące rodzaje projektów:
 wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz magazyny energii,
 wytwarzanie w wysokosprawnej kogeneracji (trwają negocjacje w sprawie finansowania
wytwarzania energii z gazu),
 efektywność energetyczna (z wyłączeniem instalacji ETS),
 budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych (raczej pod warunkiem, że elementem
efektywnego systemu lub warunek będzie spełniony na zakończenie projektu),
 dystrybucja energii elektrycznej.

Rozpoczęcie realizacji projektu finansowanego z KPO powinno nastąpić w okresie 2021–2023,
a zakończenie i rozliczenie finansowania najpóźniej w 2026 roku. Natomiast projekt finansowany
w ramach POIiŚ może rozpocząć się pomiędzy 2021 a 2027 rokiem, a zakończyć w 2029 roku.
W lipcu i sierpniu br. ministerstwa oraz marszałkowie województw prowadzili wstępną identyfikację
projektów do wsparcia z KPO. W niektórych województwach przedsiębiorstwa energetyki cieplnej
miały możliwość zgłaszania swoich projektów do KPO, jednak prawdopodobnie lista projektów
kluczowych będzie obejmować tylko duże projekty o wartości pow. 100 mln zł.
Ale mamy też informacje, że na podstawie składanych przez IGCP wniosków na temat konieczności
wsparcia całej branży ciepła systemowego, które potwierdzone zostały również poprzez zgłoszone
projekty o mniejszej wartości, sformułowane zostaną dedykowane obszary wsparcia, w ramach
których prowadzone będą nabory wniosków o dofinansowanie (w trybie konkursowym).
Krajowy Plan Odbudowy powinien być zatwierdzony przez Komisję Europejską w czerwcu 2021 roku,
a uruchomienie programu nastąpi pod koniec 2021 roku. Jednocześnie, na początku 2022 roku
powinien być wdrożony nowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2021-2027, który
będzie finansował projekty w podobnym zakresie jak KPO.
W związku z tym rekomendujemy przedsiębiorstwom energetyki cieplnej, aby już przystąpiły do
planowania i przygotowania swoich inwestycji rozwojowych, tak aby być gotowym do aplikowania
o dofinansowanie pod koniec 2021 i na początku 2022 roku.
Zwracamy uwagę, aby przygotowując projekty, pamiętać o konieczności spełnienia efektu zachęty, co
oznacza, że projekt nie może być rozpoczęty, w rozumieniu rozporządzenia GBER1, przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie.
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„rozpoczęcie prac” oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące
zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie
od tego, co nastąpi najpierw (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, tzw. rozporządzenie GBER)

