Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja - Śląskie
Konkurs planowany, jeszcze nie ogłoszony.
Nazwa i numer konkursu

Tryb konkursowy

Cel projektów

Zwiększony udział produkcji energii w
wysokosprawnej kogeneracji
75 200 000 zł

Kwota przeznaczona na
konkurs
Terminy składania wniosków
Przewidywany termin
rozstrzygnięcia konkursu

Nabór planowany, brak szczegółów.
lipiec - sierpień
-

Sposób składania wniosków

-

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
2. Podmioty, w których większość udziałów lub
akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego
lub ich związki i stowarzyszenia;
3. Jednostki zaliczane do sektora finansów
publicznych (nie wymienione wyżej);
4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w
rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
posiadające osobowość prawną lub zdolność
prawną;
5. Szkoły wyższe;
6. Organizacje pozarządowe;
7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
8. Towarzystwa budownictwa społecznego;
9. Przedsiębiorcy.

Rodzaje podmiotów, które
mogą ubiegać się o
dofinansowanie

Przykładowe rodzaje
projektów podlegające
dofinansowaniu

Budowa i modernizacja instalacji do produkcji
energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Poziom dofinansowania

85%

Minimalna wartość
dofinansowania

-

Najważniejsze elementy
regulaminu konkursu

Limity i ograniczenia w realizacji projektów:
Brak wsparcia dla:
1. Projektów, których moc zainstalowana energii
elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.
2. W przypadku nowych instalacji dla projektów w
których nie zostanie osiągnięte co najmniej 10%
efektywności energetycznej w porównaniu do
rozdzielonej produkcji energii cieplnej i
elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych
dostępnych technologii.
3. W przypadku wszelkiej przebudowy istniejących
instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz
innych małych obiektów i urządzeń energetycznego
spalania dla projektów nie skutkujących redukcją
CO₂ o co najmniej 30% w porównaniu do
istniejących instalacji.
Opis działania i dodatkowe wyjaśnienia:
Wspierane będą działania polegające na produkcji
energii poprzez wykorzystanie (budowę)
wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych,
opartych o źródła energii inne aniżeli OZE, węgiel
kamienny i brunatny (np. gaz ziemny, olej).
Przewiduje się możliwość wsparcia zabudowy
układów energetycznych wykorzystujących metan
z odmetanowania kopalń jako wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań wynikających z RIS
WSL 2013-2020.
Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod
względem ekonomicznym, nowych instalacji
wysokosprawnej kogeneracji oraz innych małych
obiektów i urządzeń energetycznego spalania (tj.

lokalne kotłownie) o jak najmniejszej z możliwych
emisji CO₂ oraz innych zanieczyszczeń powietrza
(tj. PM 10). W przypadku nowych instalacji
powinno zostać osiągnięte co najmniej 10%
efektywności energetycznej w porównaniu do
rozdzielonej produkcji energii cieplnej i
elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych
dostępnych technologii. Dodatkowo, wszelka
przebudowa istniejących instalacji na
wysokosprawną kogenerację oraz innych małych
obiektów i urządzeń energetycznego spalania musi
skutkować redukcją CO₂ o co najmniej 30% w
porównaniu do istniejących instalacji.
Ponadto, dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla
wysokosprawnych instalacji spalających paliwa
kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie
zastępują urządzeń o niskiej emisji CO₂, a inne
alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i
bardziej emisyjne.
Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą
realizować przedsięwzięcia w ramach projektów
partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020, jak również
w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu
art. 34 ww. ustawy.

