
 

Szanowni Państwo, 

30 września 2016 r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  ogłosiła konkurs o dofinansowanie projektów w 

ramach Działania 3.1. „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny” . 

Schemat 3.1.C 

Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji 

energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) 

polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z 

OZE. 

Grantowy konkurs na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych 

Ponad 29,4 mln zł w ramach polityki i budżetu unijnego przeznaczonego na gospodarkę niskoemisyjną, będzie 
można uzyskać na projekty grantowe. Jest to konkurs w ramach schematu 3.1.C na projekty dotyczące 
produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ 
przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących 
wytwarzaniu energii z OZE. 

Celem projektów jest udzielanie „grantów”, tj.  środków finansowych na produkcję energii z OZE w 
mikroinstalacji w budynkach jednorodzinnych lub w budynkach użyteczności publicznej. Grantobiorca  pełni 
rolę partnera wspierającego Program, uczestniczącego w procesie pozyskania środków na jego realizację we 
współpracy z innymi gminami oraz partnerami zewnętrznymi. 

Będzie to  wsparcie inwestycji produkujących energię z OZE zarówno dla budynków użyteczności publicznej jak i  
dla mieszkańców gminy, planujących montaż domowych instalacji energetyki odnawialnej na cele 
gospodarstwa domowego. Pomoc przyznawana jest wyłącznie na nowe instalacje. 

Kto może pozyskać środki? 

O dofinansowanie projektów „grantowych” mogą ubiegać się beneficjenci zwani „Grantodawcami”, tj.  
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, jednostki sektora 
finansów publicznych czy organizacje pozarządowe. Na podstawie umowy Grantodawca będzie mógł przekazać 
środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
podmiotowi publicznemu albo prywatnemu wybranemu w drodze ogłoszonego naboru. 

Ograniczenie emisji 

Realizacja projektów wpłynie na ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększy udział odnawialnych źródeł energii w 
bilansie energetycznym na określonym obszarze Dolnego Śląska (z wyłączeniem energii opartej na spadku 
wody). Projekt musi być realizowany na obszarze województwa dolnośląskiego. 

Pomoc przyznawana jest wyłącznie na nowe instalacje. Preferowane będą projekty zgodne z planami 
gospodarki niskoemisyjnej. 

Zasady finansowania projektu 

Minimalna całkowita wartość projektu to 50.000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie 
projektów wynosi do 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl Termin składania wniosków o 

dofinansowanie  od 2.11.2016 r. do 13.12.2016 r. 


