Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór II wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza drugi nabór wniosków o
dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”.
 Cel programu:
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych
na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.
 Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich
beneficjentów:
Lp.

Rodzaje przedsięwzięć

Beneficjenci

1

Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie
lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub
urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania
zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych
ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich
surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do
zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

1)Spółki kapitałowe, których
przedmiotem działalności jest
produkcja energii cieplnej na
cele komunalno – bytowe, a
udział w kapitale zakładowym
spółki jednostki samorządu
terytorialnego, w tym związku
jednostek samorządu
terytorialnego, jest większy niż
50 %. Jednocześnie całkowita
moc cieplna zamówiona
systemu ciepłowniczego, w
ramach którego prowadzona
jest przedmiotowa działalność,
wynosi nie więcej niż 50 MW
mocy zamówionej.

2

3

4

1

Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych
emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia
25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji
niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich
obiektów energetycznego spalania jako obiekty
energetycznego spalania (dalej Dyrektywa MCP).
Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza
poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania
paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co
najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla
instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z
konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł
określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub
wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub
instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych.
Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie
techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o
mocy w paliwie większej niż 1 MW.
Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza
poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z
działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze
źródłami spalania paliw).

2)

Spółki kapitałowe,
których przedmiotem
działalności jest produkcja
energii cieplnej na cele
komunalno – bytowe, a udział
w kapitale zakładowym spółki
jednostki samorządu
terytorialnego, w tym związku
jednostek samorządu
terytorialnego, jest większy niż
50 %. Jednocześnie jednostka
samorządu terytorialnego
ujęta jest na imiennej liście 139
miast średnich tracących
funkcje społeczno-gospodarcze
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W zakresie tym finansowane są przedsięwzięcia
ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji do
atmosfery niektórych substancji szkodliwych dla zdrowia i
życia ludzi, zwłaszcza do poziomów określonych w
przepisach krajowych lub wspólnotowych oraz
w dokumentach referencyjnych BAT np. modernizacja lub
wymiana elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania.
Efektem ekologicznym w ramach działania jest
ograniczenie emisji co najmniej jednego zanieczyszczenia
specyficznego dla danej technologii przemysłowej.
Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra
Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej” mające na celu poprawę
efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu
zmiany technologiczne w istniejących obiektach,
instalacjach i urządzeniach technicznych.
Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy
jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci
dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji
energii wykorzystuje się:
a) energię ze źródeł odnawialnych,
b) ciepło odpadowe,
c) ciepło pochodzące z kogeneracji,
d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz
syntetyczny lub wodór.
Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest
zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie
realizowane równolegle w ramach projektu.
Z grupy przedsięwzięć wyłącza się:
• inwestycje polegające na wykorzystaniu instalacji do
termicznego przekształcania odpadów komunalnych, z
wyłączeniem zastosowania frakcji nadsitowej (kod 19 12
12 i 19 12 10),
• inwestycje polegające na wykorzystaniu energii ze
źródeł geotermalnych,
• inwestycje w jednostki wytwórcze ciepła/chłodu, które
finalnie wykorzystywać będą paliwo o wyższym wskaźniku
emisyjności
niż
to
stosowane
dotychczas.

7

Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych

 Terminy i sposób składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r. – 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji
środków.
Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o
Dofinansowanie („GWD”) przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru
1
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wniosków. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na
skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji
Publicznej (ePUAP).
Wnioski, które wpłyną po terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone.
Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 Alokacja:
Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 155 844 827,00 złotych ;
Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 74 201 759,00 złotych;
 Formy dofinansowania:
Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki lub dotacji, zgodnie z programem
priorytetowym „Ciepłownictwo powiatowe”;
 Beneficjenci:
1) Spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele
komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu
terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, jest większy niż 50 %.
Jednocześnie całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego, w ramach którego
prowadzona jest przedmiotowa działalność, wynosi nie więcej niż 50 MW mocy zamówionej.
2) Spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele
komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu
terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, jest większy niż 50 %.
Jednocześnie jednostka samorządu terytorialnego ujęta jest na imiennej liście 139 miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
 Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:
Koordynator programu: Radosław Bujaśkiewicz , nr tel.: 22 45 90 259
Osoba do kontaktu w sprawie programu Wiesław Jamiołkowski, nr tel. 22 45 90 255
 Informacje o możliwości przeniesienia wniosku z pierwszego naboru do drugiego naboru:
1. Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej jednocześnie informuje, że
Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie do czasu zakończenia pierwszego
naboru (dalej zwanego naborem I) i jednocześnie:
 nie rozpoczęli realizacji przedsięwzięcia,
 nie zostały zatwierdzone przez organy statutowe NFOŚiGW warunki dofinansowania na
realizowane przedsięwzięcie,
 nie została zawarta umowa o dofinansowanie,
mogą ubiegać się o przeniesienie wniosku o dofinansowanie do II naboru z prawem do
zmodyfikowania i dostosowania do warunków programu dla drugiego naboru (dalej zwanego
naborem II).
2. Warunkiem skorzystania z możliwości modyfikacji i dostosowania do nowych warunków
programu jest złożenie1, deklaracji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
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Złożenie deklaracji następuje:
a) w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty upublicznienia ogłoszenia o rozpoczęciu naboru
II.
b) zgodnie z reprezentacją Wnioskodawcy
c) przed rozpoczęciem prac nad projektem rozumianych jako:
 rozpoczęcie budowy w rozumieniu art. 41 ust. 1 Prawa budowlanego;
 pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń;
 inne zobowiązanie, które czyniłoby inwestycję nieodwracalną.
Niedopuszczalna jest zmiana zakresu rzeczowego Projektu.
3. Po złożeniu ww. deklaracji, Wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania zaktualizowanego
wniosku o dofinansowanie dostosowanego do warunków nowego programu w ciągu 21 dni
roboczych licząc od dnia uzyskania potwierdzenia z NFOŚiGW o przeniesieniu w systemie GWD
wniosku o dofinansowanie z naboru I do naboru II. O konieczności złożenia aktualizacji
wniosku, wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej. Jeśli aktualizacja wniosku nie
zostanie przekazana we wskazanym wyżej terminie, wniosek o dofinansowanie będzie
rozpatrywany dalej w I naborze, bez ponownego prawa do wnioskowania o zmianę warunków
dofinansowania na zgodne z II naborem.
4. Jeśli dofinansowanie stanowi pomoc publiczną jego warunki po modyfikacji muszą pozostać
zgodne z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
5. W przypadku gdy deklaracja Wnioskodawcy zostanie złożona po terminie wskazanym
w pkt. 2, wniosek pozostaje w ramach naboru I.
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