
 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 3.1 ROZWÓJ OZE – 

KONKURS OGÓLNY i KONKURS DEDYKOWANY DLA MOF 

I. Informacja dotycząca wskaźników emisji jednostkowej 

CO2 dla projektów OZE 

W celu ujednolicenia zasad określania redukcji emisji gazów cieplarnianych zaleca się 

przyjęcie następujących wartości emisji jednostkowej: 

 

a) w zakresie wytwarzania  energii cieplnej należy uwzględnić: 

Rodzaj paliwa 
Wskaźniki emisji [Mg 

CO2/MWh] 

Wskaźniki emisji 

[Mg CO2/GJ] 

Benzyna silnikowa 0,249 0,0692 

Olej napędowy 0,267 0,0742 

Olej opałowy 0,279 0,0775 

Antracyt 0,354 0,0983 

Pozostały węgiel bitumiczny 0,341 0,0947 

Węgiel podbitumiczny 0,346 0,0961 

Węgiel brunatny 0,364 0,1011 

Gaz ziemny 0,202 0,0561 

Odpady (oprócz biomasy) 0,330 0,0917 

Drewno (biomasa) 0,000 0,0000 

Olej roślinny 0,000 0,0000 

Biodiesel 0,000 0,0000 

Bioetanol 0,000 0,0000 

Energia słoneczna 0,000 0,0000 

Energia geotermalna 0,000 0,0000 

 

Wartości ww. wskaźników są zgodne z Poradnikiem „Jak opracować plan działań na rzecz 

zrównoważonej energii (SEAP)?” – Tabela 6. Standardowe wskaźniki emisji, s. 114 (emisja 

standardowa).  

W przypadku budynków, dla których trudno ustalić emisję dotychczasowych źródeł 

ciepła, można wykorzystać emisję CO2eq dla węgla podbitumicznego (o wartości 

energetycznej < 24 GJ/Mg: emisja według Podręcznika SEAP=0,346 tCO2eq/MWh). 

Emisja CO2 ze spalania biomasy nie wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw. Podejście 

to jest równoważne stosowaniu zerowego wskaźnika emisji dla biomasy. 

 

b) W zakresie wytwarzania energii elektrycznej wskaźnik emisji jednostkowej CO2/1MWh 

energii elektrycznej z uwzględnieniem strat (czyli u odbiorcy końcowego) wynosi 0,825 

Mg CO2/MWh. 
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Wartość wskaźnika podano według publikacji KOBIZE „WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2 

DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH na podstawie informacji 

zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 

rok” (16.06.2016 r.). 

Wyżej wymienione wartości wskaźników jednostkowej emisji zaleca się stosować podczas 

obliczeń wartości wskaźników rezultatu, w tym związanych z kryteriami oceny merytorycznej 

jakościowej, dla projektów z zakresu OZE. 

 

II. Na jakiej podstawie może być udzielone wsparcie na 

budowę biogazowni w ramach RPO WP 2014-2020? 

 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rozwoju przyjmuje się, że koszt paliwa lub koszt instalacji 

do produkowania paliwa nie może zostać uznany za kwalifikowalny w ramach pomocy na 

inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji (art. 40 rozporządzenia nr 651/2014), gdyż 

nie są to dodatkowe koszty inwestycji w urządzenia niezbędne do tego, by instalacja mogła 

funkcjonować jako wysokosprawna instalacja kogeneracyjna. Jednak na budowę biogazowni 

pomoc może zostać udzielona w oparciu o art. 41 rozporządzenia nr 651/2014 (pomoc 

inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych). 

W tym kontekście należy wyjaśnić, że rozporządzenie nr 651/2014 nie wprowadza 

ograniczeń co do rodzaju energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł (może to być zarówno 

energia cieplna jaki i elektryczna). Oznacza to, że nie ma przeciwskazań, żeby w oparciu o 

art. 41 tego rozporządzenia udzielić pomocy na instalację do produkcji biogazu oraz 

instalację kogeneracyjną, w której w całości wykorzystuje się wyprodukowane w ten sposób 

paliwo. W innym przypadku, tj. gdy instalacja kogeneracyjna wykorzystuje również inne 

paliwa (konwencjonalne), wskazany mechanizm nie mógłby zostać wykorzystany i konieczne 

byłoby proporcjonalne wydzielenie kosztów kwalifikowalnych. 

Dodatkowo, w przypadku udzielenia wsparcia na instalacje kogeneracyjne, w których 

produkowana w skojarzeniu energia w całości pochodzi ze źródeł odnawialnych, nie ma 

konieczności zapewnienia, a nawet badania, czy instalacja ta jest instalacją wysokosprawną. 

Konieczne jest natomiast zapewnienie spełniania wszystkich warunków wynikających z art. 

41 rozporządzenia nr 651/2014, w tym w szczególności prawidłowe określenie instalacji 

referencyjnej. 

III. Czy, aby skorzystać z dofinansowania w ramach działania 

3.1 RPO, wymagane jest posiadanie przez wnioskodawcę 

planu gospodarki niskoemisyjnej? 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) nie będzie warunkował wsparcia w ramach Działania 

3.1 Rozwój OZE, natomiast zgodność projektu z PGN będzie premiowana na etapie oceny 

merytorycznej jakościowej. 

Projekt otrzyma dodatkowo 5 punktów, jeśli będzie wynikał z Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej gminy, na terenie której będzie realizowany.  

Powyższe oznacza, że projekt powinien być ujęty w zadaniach zaplanowanych do realizacji 

w ramach PGN-u. 

http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/160616_WSKAZNIKI_CO2.pdf
http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/160616_WSKAZNIKI_CO2.pdf
http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/160616_WSKAZNIKI_CO2.pdf
http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/160616_WSKAZNIKI_CO2.pdf
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IV. Czy Wnioskodawcy korzystający z usług PEC w celu 

ogrzewania budynku oraz/lub przygotowywania ciepłej 

wody użytkowej mogą starać się o udział w programie i 

skorzystać z dofinansowania na montaż kolektorów 

słonecznych? 

Celem działania 3.1 Rozwój OZE jest wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 

zatem interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu produkcji energii 

elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych. W związku z powyższym, w 

ramach niniejszego działania nie występują ograniczenia w zakresie możliwości instalacji 

źródeł OZE służących do wytwarzania energii cieplnej w przypadku budynków podłączonych 

do sieci ciepłowniczej. Wnioskodawcy korzystający z usług PEC mogą ubiegać się o 

wsparcie na montaż instalacji kolektorów słonecznych. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że ze względu na fakt, iż ciepło sieciowe jest preferowane 

przez Komisję Europejską w perspektywie 2014-2020 niedopuszczalne jest odłączenie 

budynków od sieci ciepłowniczej, celem instalacji innego źródła energii. 

 

V. Czy podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego mające 

siedzibę na terenie ROF, będą uprawnione do składania 

wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w 

ramach działania 3.1 RPO? 

Podmioty podległe jednostkom samorządu terytorialnego tworzącym Stowarzyszenie ROF, 

tj. w których większość udziałów lub akcji posiadają te jednostki samorządu terytorialnego 

lub ich związki i stowarzyszenia, mające siedzibę na obszarze ROF należą do beneficjentów 

działania 3.4 Rozwój OZE – ZIT.  

W związku z powyższym nie są uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie 

projektu w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny. 

 


