Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP” – województwo
dolnośląskie

Nazwa i numer konkursu

„Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs
horyzontalny”

Cel projektów

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w
największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia
celów RPO WD oraz celów Działania 3.2 określonych w
SZOOP RPO WD, do których należy w szczególności
poprawa efektywności energetycznej w MŚP.

Kwota przeznaczona na konkurs

20 086 445 zł

Terminy składania wniosków

Opublikowanie konkursu 30 czerwiec 2016 r.
Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków 25
lipiec2016r

Przewidywany termin
rozstrzygnięcia konkursu

-

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane
będą w wersji elektronicznej i wersji papierowej w
jednym egzemplarzu.

Miejsce składania wniosków

W Punkcie Przyjęć Wniosków (Sekretariat) do
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – Wrocław, ul.
Strzegomska 2-4,

Rodzaje podmiotów, które mogą
ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać
się następujące typy beneficjentów:
1) MŚP;
2) grupy producentów rolnych;
3) przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.

Przykładowe rodzaje projektów
podlegające dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania
projektów w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka
niskoemisyjna RPO WD 2014-2020 określone dla
Działania 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP.
Dofinansowanie można otrzymać na następujące
rodzaje projektów:
(3.2A ) Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,
w tym wymiana lub modernizacja źródła energii,
mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej
poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie
zużycia energii elektrycznej z ewentualnym
uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie
wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).
(3.2B ) Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło
odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie
2012/27/UE.
(3.2C) Zastosowanie technologii efektywnych
energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym
modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na
bardziej efektywne energetycznie).

Poziom dofinansowania

Intensywność pomocy przyznawanej na inwestycje
umożliwiające przedsiębiorcom osiągnięcie
efektywności energetycznej:
Mikro, Małe przedsiębiorstwo – 65%
Średnie przedsiębiorstwo – 55%
Duże przedsiębiorstwo – 45%

Intensywność pomocy przyznawanej na badania, w tym
na audyty energetyczne, bezpośrednio związane z
inwestycjami:
Mikro, Małe przedsiębiorstwo – 70%
Średnie przedsiębiorstwo – 60%
Duże przedsiębiorstwo – 50%

Minimalna wartość
dofinansowania

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN

Maksymalna wartość
dofinansowania

Maksymalna wartość projektu: 10 000 000 PLN

Najważniejsze elementy
regulaminu konkursu

W załączniku

