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Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
dzi´ki przesuni´ciom niewykorzystanych Êrodków z innych dzia∏aƒ
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko (POIiÂ), mo˝e
zwi´kszyç intensywnoÊç dofinansowania przedsi´wzi´ç termomodernizacyjnych, realizowanych
g∏ównie przez polskie samorzàdy,
z 50% do 85%. To dodatkowe
150 mln z∏, które zostanà przeznaczone na ten cel.

Z unijnego dofinansowania w ramach konkursu Termomodernizacja
obiektów u˝ytecznoÊci publicznej
POIiÂ korzysta 37 podmiotów. Ca∏kowity koszt tych projektów wynosi
niemal 650 mln z∏, z czego ∏àczna
kwota ich dofinansowania pochodzàcego z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego wyniesie
395,5 mln z∏. Jak wynika z danych
NFOÂiGW, prawie wszyscy beneficjenci otrzymajà zwi´kszone dofinansowanie.
Obecnie dzia∏ajàca perspektywa
finansowa Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Ârodowisko na lata
2007-2013 przewiduje, ˝e unijne
dofinansowanie pokryje koszty kwalifikowane poniesione do koƒca
2015 roku. Dodatkowy rok beneficjenci majà na z∏o˝enie raportu
z osiàgni´cia zak∏adanych efektów
ekologicznych.
Dzi´ki kompleksowej termomodernizacji budynków znaczàco wzroÊnie efektywnoÊç wykorzystania
energii, co pozwoli na obni˝enie rachunków za energi´ nawet o 70%.
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Szanowni
Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià przekazuj´
w Paƒstwa r´ce grudniowy numer serwisu informacyjno-doradczego „Op∏aty
i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
W aktualnoÊciach informujemy o dodatkowych 150 mln z∏ na dofinansowanie przedsi´wzi´ç termomodernizacyjnych.
31 grudnia 2012 r. wchodzi w ˝ycie rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu obowiàzków uzyskania i przedstawie-
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Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz Nowego Roku
naszym Czytelnikom i Autorom sk∏adamy najserdeczniejsze ˝yczenia
wszelkiej pomyÊlnoÊci, szcz´Êcia w ˝yciu osobistym oraz sukcesów
w pracy zawodowej!
Redakcja miesi´cznika „Op∏aty i fundusze w ochronie Êrodowiska”.
nia do umorzenia Êwiadectw pochodzenia,
uiszczenia op∏aty zast´pczej, zakupu energii
elektrycznej i ciep∏a wytwarzanych w odnawialnych êród∏ach energii (OZE). Przeczytajà o tym Paƒstwo w dziale Porady prawne.
Tematem numeru jest zaproponowana przez
KE reforma europejskiego rynku emisji,
która ma rozwiàzaç problem nierównowagi
poda˝y i popytu uprawnieƒ w ramach
unijnego systemu handlu uprawnieniami
do emisji (EU ETS).
W dziale Finanse informujemy o konkursach
dotacyjnych organizowanych w ramach
II edycji funduszy norweskich i EOG 2009-2014.

Zach´cam do zapoznania si´ z pozosta∏ymi
artyku∏ami. Wierz´, ˝e informacje zawarte
w tym numerze spe∏nià Paƒstwa oczekiwania i oka˝à si´ pomocne w pracy.
Z wyrazami szacunku,
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Anna Podgórska
Redaktor odpowiedzialny
e-mail: podgorska@dashofer.pl
tel. (22) 559 36 43
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powstaç 6 du˝ych zak∏adów termicznego zagospodarowania odpadów – w Krakowie, Poznaniu,
Szczecinie, Bia∏ymstoku, Bydgoszczy oraz w Koninie. Na razie tylko
jeden z nich b´dzie realizowany
w formule PPP (w Poznaniu).

Dodatkowo NFOÂiGW od 2010
roku prowadzi program Poprawa
efektywnoÊci energetycznej w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej, realizowany w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Pieniàdze
na ten cel pochodzà ze Êrodków krajowych oraz z funduszy gromadzonych przez Polsk´ na tzw. rachunku
klimatycznym, uzyskanych ze sprzeda˝y na rynku mi´dzynarodowym
nadwy˝ki uprawnieƒ do emisji CO2
w ramach protoko∏u z Kioto.

których koszt ca∏kowity si´ga prawie 270 mln z∏.

W ramach programu Fundusz oferowa∏ 30% dotacj´, pochodzàcà
z rachunku klimatycznego oraz dodatkowo preferencyjnà po˝yczk´
ze Êrodków w∏asnych, na pokrycie
dalszych 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 1 paêdziernika
zakoƒczy∏ si´ piàty ju˝ nabór
wniosków – wp∏yn´∏y 63 projekty,

Z instrumentów finansowych, jakimi dysponuje NFOÂiGW, korzystaç
mogà zarówno podmioty o charakterze publicznym, prywatnym, jak
i publiczno-prywatnym. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e w dziedzinie ochrony
Êrodowiska PPP to formu∏a nowa.

W ramach POIiÂ samorzàd ma
zagwarantowane dofinansowanie
unijne w wysokoÊci do 352 mln z∏,
natomiast wy∏oniony w post´powaniu partner prywatny mo˝e liczyç
na preferencyjnà 25-letnià po˝yczk´ z NFOÂiGW w wysokoÊci do
360 mln z∏. W Êwietle przepisów
o pomocy publicznej intensywnoÊç
dofinansowania b´dzie mo˝liwa do
ustalenia dopiero po przedstawieniu
ostatecznego monta˝u finansowego
tej inwestycji.
■

W najbli˝szych latach w Polsce ma

Redakcja

Partnerstwo
publiczno-prywatne
Zgodnie ze znowelizowanà ustawà
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach, samorzàdy mogà zapewniç niezb´dnà infrastruktur´ do gospodarowania odpadami, m.in. dzi´ki
formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?
Napisz do Redakcji! e-mail: podgorska@dashofer.pl
NASI STALI EKSPERCI:
dr Micha∏ Kuliƒski, adwokat. Wspólnik w kancelarii Battara Bartoszek Kuliƒski BBK. Studiowa∏ na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloƒskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukoƒczy∏ Centrum Prawa Amerykaƒskiego – Levin College of Law University of Florida
przy WPiA UW oraz Studium Bezpieczeƒstwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Mi´dzynarodowych
UW.
Krzysztof Choromaƒski, wspó∏w∏aÊciciel i Cz∏onek Zarzàdu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.
odpowiedzialny za zarzàdzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony Êrodowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony Êrodowiska i gospodarki komunalnej).
Anna Wojniak-Bieƒko, uprawniony weryfikator rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych w firmie
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. w zakresie dzia∏alnoÊci energetycznej, hutnictwa ˝elaza i stali oraz przemys∏u mineralnego, wieloletni pracownik sektora energetycznego, w∏aÊcicielka firmy doradczej, odpowiedzialna za wspó∏prac´ i doradztwo firmom w zakresie ochrony Êrodowiska i energetyki.
Ma∏gorzata Nowak, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukoƒczy∏a
kurs: Badania rynkowe, organizowany na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zajmuje si´ tematykà ochrony
Êrodowiska, zrównowa˝onym rozwojem, programami Unii Europejskiej, innowacjami i przedsi´biorczoÊcià
w ochronie Êrodowiska.
Robert Baraƒski od kilkunastu lat zajmuje si´ aktywnie planowaniem i realizacjà projektów spo∏ecznych
i inwestycyjnych oraz pozyskiwaniem funduszy na tego typu inicjatywy. Jest autorem wielu publikacji
dotyczàcych finansowania bezzwrotnego przedsi´wzi´ç z zakresu ochrony Êrodowiska oraz uwarunkowaƒ prawnych i organizacyjnych zwiàzanych z funkcjonowaniem i aktywnoÊcià firm, instytucji i organizacji
w kraju i na terenie UE.
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AktualnoÊci
POIiÂ – prawie 2,5 miliarda z∏otych dla sektora Êrodowisko
w 2012 roku
W ramach Programu Infrastruktura i Ârodowisko od poczàtku
roku do koƒca listopada podpisano 94 umowy na dofinansowanie Êrodowiskowych projektów.
Wsparcie finansowe ze Êrodków
unijnych wynios∏o 2,45 mld z∏.
Pieniàdze te zosta∏y przeznaczone
na realizacj´ ró˝nych inwestycji
wspierajàcych ochron´ oraz popraw´ stanu otaczajàcego nas
Êrodowiska, a tym samym jakoÊç
˝ycia mieszkaƒców Polski.

W 2012 roku najwi´cej projektów
realizowanych by∏o w ramach priorytetu IV – Przedsi´wzi´cia dostosowujàce przedsi´biorstwa do wymogów ochrony Êrodowiska. Pozwoli∏o
to wielu polskim firmom na zainwestowanie w rozwiàzania przyjazne
Êrodowisku, dzi´ki czemu ich dzia∏alnoÊç nie jest szkodliwa dla przyrody. W 2011 roku natomiast najwi´kszym powodzeniem cieszy∏y
si´ przedsi´wzi´cia z priorytetu V,
czyli dotyczàce ochrony przyrody
i kszta∏towania postaw ekologicznych.
Najwi´ksza iloÊç unijnych Êrodków
zosta∏a w tym roku przeznaczona
na dofinansowanie przedsi´wzi´ç realizowanych na terenie województw:

➢ dolnoÊlàskiego (4 projekty) –
∏àczna wartoÊç wsparcia z UE
wynios∏a 741,7 mln z∏,
➢ opolskiego (5 projektów) –
331,5 mln z∏,
➢ Êlàskiego (12 projektów) –
256,3 mln z∏.
Jednak najwi´ksza iloÊç umów zosta∏a podpisana w woj. wielkopolskim. W ramach POIiÂ podpisano
17 umów na ∏àcznà wartoÊç dofinansowania w wysokoÊci 134,5 mln z∏.
Wdra˝anie POIiÂ w Polsce
Od poczàtku wdra˝ania Programu
Infrastruktura i Ârodowisko w Polsce
zatwierdzono 640 projektów na ∏àcznà
kwot´ dofinansowania z funduszy
UE prawie 18,8 mld z∏.
Liczba podpisanych umów w ramach poszczególnych priorytetów:
➢ Priorytet I – 215 umów – wartoÊç
dofinansowania 11,58 mld z∏.
➢ Priorytet II – 48 umów – wartoÊç
dofinansowania 3,94 mld z∏.
➢ Priorytet III – 23 umowy – wartoÊç dofinansowania 2,1 mld z∏.
➢ Priorytet IV – 220 umów – wartoÊç dofinansowania 0,86 mld z∏.
➢ Priorytet V – 134 umowy – war-

toÊç dofinansowania 0,31 mld z∏.
Od poczàtku wdra˝ania POIiÂ
w Polsce m.in.:
➢ wybudowano (lub przebudowano)
ponad 6 tys. km kanalizacji sanitarnej (z planowanych 11 769),
do której dost´p uzyska∏o prawie
59 tys. mieszkaƒców z ró˝nych
regionów kraju,
➢ ponad 5 tys. osób mo˝e korzystaç
z wybudowanej sieci wodociàgowej,
➢ na trenach wielu gmin powsta∏o
ju˝ 65 nowych oczyszczalni
Êcieków (z planowanych 137),
➢ zrealizowano 14 projektów s∏u˝àcych ochronie powietrza i poprawie jego jakoÊci,
➢ budowane i modernizowane sà
zak∏ady gospodarki odpadami
(za∏o˝enia obejmujà docelowo
35 takich obiektów), dzi´ki którym w wielu miejscach zostanie
zlikwidowany problem nielegalnych wysypisk Êmieci,
➢ zrealizowano 10 projektów z zakresu edukacji i promocji postaw
ekologicznych w spo∏eczeƒstwie,
do udzia∏u w których zaanga˝owa∏o si´ ponad 263 tys. osób. ■
Redakcja

AktualnoÊci
Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych – nowy program
priorytetowy NFOÂiGW realizowany we wspó∏pracy z NCBR
Gekon jest kompleksowym instrumentem finansowym, przygotowanym wspólnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju.

Program ma na celu dofinansowanie badaƒ naukowych, prac rozwojowych i wdro˝eniowych w obszarze
www.dashofer.pl

innowacyjnych technologii proekologicznych.
2.
Dofinansowanie przeznaczone b´dzie
na przeprowadzenie badaƒ naukowych, prac rozwojowych oraz wdro˝enie powsta∏ych w ich wyniku
innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:
1. Ârodowiskowe aspekty pozys-

3.
4.
5.

kiwania gazu niekonwencjonalnego.
EfektywnoÊç energetyczna i magazynowanie energii.
Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód.
Pozyskiwanie energii z czystych
êróde∏.
Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materia-
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∏ów z odpadów oraz recyklingu
odpadów.

Program skierowany jest do przedsi´biorstw oraz konsorcjów naukowych
(których liderem jest przedsi´biorca).

niona od rodzaju realizowanych prac
(faza zwiàzana z badaniami i rozwojem lub faza zwiàzana z wdra˝aniem technologii) oraz rodzaju beneficjenta. Ca∏kowita kwota Êrodków
przeznaczona na dofinansowanie
przedsi´wzi´ç w ramach programu
Gekon wynosi 400 mln z∏.

Dofinansowanie

Nabór wniosków

Formà dofinansowania b´dzie dotacja, której wysokoÊç b´dzie uzale˝-

Termin og∏oszenia I konkursu na
nabór wniosków zaplanowany jest

Beneficjenci

na grudzieƒ 2012 r., a nabór wniosków przewidziano na poczàtek roku
2013. Obecnie trwajà intensywne
prace nad przygotowaniem wzorów
dokumentów konkursowych (regulaminy, wzory wniosków, instrukcje).
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie internetowej www.program-gekon.pl.
■
Redakcja

AktualnoÊci
Kolejne pieniàdze na zazielenianie Polski
Polska zarobi∏a kolejne 80 milionów, sprzedajàc Bankowi Âwiatowemu jednostki emisji gazów
cieplarnianych. Pieniàdze zostanà
przeznaczone na termomodernizacj´ budynków takich, jak szko∏y
i szpitale w ca∏ym kraju.

Minister Êrodowiska podpisa∏ dwie
kolejne umowy sprzeda˝y tzw.
jednostek przyznanej emisji gazów
cieplarnianych w globalnym systemie rozliczeƒ (tzw. jednostki AAU).
Kupujàcym jest Bank Âwiatowy,
dzia∏ajàcy na rzecz Hiszpanii i Belgii.
Ârodki ze sprzeda˝y – ponad 80 mln z∏
(ponad 20 mln euro) – zostanà przeznaczone na dofinansowanie termomodernizacji budynków u˝ytecznoÊci publicznej, czyli szkó∏ i szpitali w ca∏ym kraju.
Termomodernizacja
pomaga chroniç klimat

i systemów energooszcz´dnego
oÊwietlenia.

nego, tzw. Systemu Zielonych Inwestycji (tzw. zazielenianie).

Polska zarobi∏a ju˝
na zazielenianie blisko
780 mln z∏

Czym jest zazielenienie?

Do tej pory Polska zawar∏a dziesi´ç
umów sprzeda˝y jednostek AAU,
w tym cztery umowy z Bankiem
Âwiatowym na rzecz Hiszpaƒskiego
Funduszu W´glowego i Funduszu
W´glowego dla Europy (Belgia region flamandzki), dwie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), dzia∏ajàcym na rzecz
Hiszpanii oraz Irlandii, dwie z prywatnymi podmiotami japoƒskimi,
jednà z japoƒskà organizacjà rzàdowà NEDO, jednà z Hiszpanià.
¸àczna kwota, jakà Polska zarobi∏a
na zazielenianie, to blisko 780 mln z∏
(195 mln euro).
Uprawnienia AAU

Standardowa termomodernizacja
pozwala zaoszcz´dziç do 70 proc.
kosztów ogrzewania, co przek∏ada si´
na mniejsze zu˝ycie paliwa i mniejszà emisj´ gazów cieplarnianych.
Projekty w zakresie termomodernizacji obejmujà nie tylko ocieplenie
budynków i wymian´ okien, ale najcz´Êciej równie˝ modernizacj´ instalacji grzewczej, kot∏owni oraz instalacj´ odnawialnych êróde∏ energii

4

Polska wygenerowa∏a uprawnienia
AAU, poniewa˝ a˝ o 30 proc., wzgl´dem wymaganych 6 proc., zmniejszy∏a emisj´ gazów cieplarnianych
w ramach zobowiàzaƒ z Protoko∏u
z Kioto, mi´dzynarodowego zobowiàzania klimatycznego. Uprawnienia sprzedawane sà od 3 lat, generujàc w ten sposób przychody do
specjalnego programu inwestycyj-
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Zazielenienie polega na finansowaniu
ekologicznych inwestycji w Polsce
za pieniàdze z ochrony klimatu. Sà
to dzia∏ania i inwestycje w Polsce,
które wspierajà rozwój zielonej
gospodarki i zmniejszajà emisj´
gazów cieplarnianych. Zazielenienie
dotyczy takich przedsi´wzi´ç, jak:
➢ ocieplanie budynków i oszcz´dzanie energii w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej, takich jak
szko∏y, przedszkola i szpitale,
➢ wspierania produkcji czystej
energii z odnawialnych êróde∏
(w biogazowniach rolniczych,
przez budow´ elektrociep∏owni
i ciep∏owni na biomas´ czy przy∏àczanie wiatraków do sieci elektroenergetycznej).

✔

WA˚NE!

Warunkiem jest, ˝e ca∏oÊç przychodów ze sprzeda˝y jednostek b´dzie
przeznaczona na dofinansowanie
przedsi´wzi´ç zwiàzanych z ochronà
klimatu i Êrodowiska.

Zazielenianie funkcjonuje w Polsce
od 2009 r. Pieni´dzmi zarzàdza Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej, jako krajowy
www.dashofer.pl
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Operator Systemu Zielonych Inwestycji. Przychody ze sprzeda˝y jednostek AAU trafiajà do NFOÂiGW
na specjalny rachunek klimatyczny.
Cztery g∏ówne obszary
zazieleniania Polski
1. Termomodernizacja (zarzàdzanie energià w budynkach
u˝ytecznoÊci publicznej i w budynkach wybranych podmiotów
sektora finansów publicznych).
Dzi´ki dofinansowaniu, mo˝liwe
jest zmniejszenie zu˝ycia energii
w budynkach samorzàdów, zak∏adów opieki zdrowotnej, uczelni wy˝szych, organizacji pozarzàdowych,
ochotniczych stra˝y po˝arnych
oraz koÊcielnych osób prawnych.
Dotàd w ramach tego programu odby∏o si´ 5 konkursów. ¸àcznie zawarto 146 umów i zakontraktowano
(zazielenianie + finansowanie uzupe∏niajàce NFOÂiGW) ponad 257 mln z∏
dotacji i 291 mln z∏ po˝yczki.

✔

WA˚NE!

Dzi´ki uzyskaniu dofinansowania
z programu zarzàdzania energià
w budynkach wybranych podmiotów
sektora finansów publicznych, mo˝liwe jest zmniejszenie zu˝ycia energii
w budynkach, b´dàcych w u˝ytkowaniu administracji rzàdowej, Polskiej
Akademii Nauk i utworzonych przez
nià instytutów naukowych, paƒstwowych instytucji kultury oraz instytucji
gospodarki bud˝etowej.

Do tej pory odby∏ si´ jeden nabór,
zawarto 16 umów na ∏àcznà kwot´
68,5 mln z∏.
2. Odnawialne êród∏a energii
– biogazownie rolnicze.
W ramach tego programu mo˝na
uzyskaç dofinansowanie na budow´ bàdê modernizacj´ biogazowni
rolniczych. Do tej pory odby∏y si´
2 nabory. Zawarto 11 umów, zakontraktowano prawie 50 mln z∏ w ramach dotacji oraz ponad 64 mln z∏
jako po˝yczki.

Do koƒca roku ukoƒczone zostanà
co najmniej dwa przedsi´wzi´cia:
w ˚ernikach Wielkich (DolnoÊlàskie) i Krzepicach (Âlàskie).
3. Odnawialne êród∏a energii
– elektrociep∏ownie i ciep∏ownie na biomas´.
Program wspiera modernizacj´ lub
budow´ ciep∏owni i elektrociep∏owni
opalanych biomasà o mocy cieplnej
poni˝ej 20 MWt. Do tej pory odby∏
si´ jeden nabór wniosków, zawarto
2 umowy, ∏àcznie na 11,5 mln z∏
dotacji i 20,5 mln z∏ po˝yczek.
4. Modernizacja sieci energetycznych w celu pod∏àczania farm
wiatrowych.
Ten program dofinansowuje budow´
lub modernizacj´ sieci elektroenergetycznych w celu pod∏àczenia
nowych êróde∏ energii wiatrowej.
Do tej pory odby∏y si´ 2 nabory. ■
Redakcja

AktualnoÊci
II edycja funduszy norweskich i EOG – planowane og∏oszenie
naborów wniosków
Narodowy Fundusz Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej opublikowa∏ informacje o planowanych terminach og∏oszenia naborów wniosków w ramach
II edycji funduszy norweskich
i EOG.

Na poczàtku I kwarta∏u 2013 roku
zostanie og∏oszony nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego „Ochrona ró˝norodnoÊci biologicznej i ekosystemów” w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG
2009-2014.
Równie˝ nabór wniosków w ramach
Programu Operacyjnego „Wzmocnienie monitoringu Êrodowiska oraz
dzia∏aƒ kontrolnych” w ramach
www.dashofer.pl

Mechanizmu Finansowego EOG
2009-2014 zostanie og∏oszony w I
kwartale 2013 roku.
Program „Oszcz´dzanie energii i promowanie odnawialnych êróde∏ energii” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 czeka na
zatwierdzenie przez Darczyƒców.

Beneficjenci programu
Przewiduje si´, ˝e Beneficjentami
programu mogà byç jednostki sektora
finansów publicznych i podmioty
niepubliczne, realizujàce zadania
publiczne. IntensywnoÊç dofinansowania jest przedmiotem ustaleƒ.
Nabór wniosków

Za∏o˝enia Programu dotyczà termomodernizacji budynków u˝ytecznoÊci publicznej (wraz z wymianà oÊwietlenia wbudowanego)
i mo˝liwoÊci zastàpienia istniejàcych
êróde∏, zaopatrujàcych przedmiotowe budynki, nowoczesnymi, w tym
wykorzystujàcymi energi´ ze êróde∏ odnawialnych.

Planowany nabór wniosków – I kwarta∏ 2013 r.
Wi´cej informacji na temat II edycji
funduszy norweskich i EOG 2009-2014 przeczytajà Paƒstwo w dziale
Finanse.
■
Redakcja
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Porady prawne
Regulacje dotyczàce zakupu energii elektrycznej i ciep∏a
pochodzàcych z OZE
31 grudnia 2012 r. wchodzi w ˝ycie
Rozporzàdzenie ministra gospodarki z dnia 18 paêdziernika
2012 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu obowiàzków uzyskania
i przedstawienia do umorzenia
Êwiadectw pochodzenia, uiszczenia op∏aty zast´pczej, zakupu
energii elektrycznej i ciep∏a wytwarzanych w odnawialnych êród∏ach energii (OZE).

Dokument okreÊla m.in. rodzaje
odnawialnych êróde∏ energii, wielkoÊç i sposób obliczania udzia∏u
energii elektrycznej wytwarzanej
w odnawialnych êród∏ach energii,
sposób uwzgl´dniania w kalkulacji
cen energii elektrycznej i ciep∏a,
kosztów uzyskania i przedstawienia
do umorzenia Êwiadectw pochodzenia, poniesionej op∏aty zast´pczej,
kosztów zakupu energii elektrycznej lub ciep∏a, do których zakupu
przedsi´biorstwo energetyczne jest
obowiàzane.
Zawarto w nim definicje biomasy,
upraw energetycznych, biogazu,
mieszanego paliwa wtórnego, uk∏adu hybrydowego.
Obowiàzek uzyskania
i przedstawienia
Êwiadectw pochodzenia
lub op∏aty zast´pczej
Do uzyskania i przedstawienia Prezesowi Urz´du Regulacji Energetyki
(URE) do umorzenia Êwiadectw
pochodzenia lub uiszczenia op∏aty
zast´pczej majà obowiàzek:
➢ Przedsi´biorstwa energetyczne
zajmujàce si´ wytwarzaniem
energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedajàce energi´ elektrycznà odbiorcom koƒcowym.
➢ Odbiorcy koƒcowi, b´dàcy cz∏onkiem gie∏dy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia
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26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach
towarowych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 48, poz. 284, z póên. zm.) lub
cz∏onkiem rynku organizowanego przez podmiot prowadzàcy
na terytorium Polski rynek regulowany, w odniesieniu do transakcji zawieranych we w∏asnym
imieniu na gie∏dzie towarowej
lub na rynku organizowanym
przez ten podmiot.
Towarowe
domy maklerskie,
➢
czyli spó∏ki akcyjne albo spó∏ki
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià z siedzibà na terytorium
Polski, prowadzàce dzia∏alnoÊç
maklerskà w zakresie obrotu towarami gie∏dowymi, czyli domy
maklerskie, banki prowadzàce
dzia∏alnoÊç maklerskà, zagraniczne firmy inwestycyjne lub
zagraniczne osoby prawne, o których mowa w przepisach ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà
na terytorium Polski.
Obowiàzek uznaje si´ za spe∏niony,
jeÊli za dany rok udzia∏ iloÊciowy
sumy energii elektrycznej, wynikajàcej ze Êwiadectw pochodzenia,
które przedstawiono do umorzenia
lub z uiszczonej op∏aty zast´pczej:
➢ w wykonanej ca∏kowitej rocznej
sprzeda˝y energii elektrycznej
przez przedsi´biorstwo odbiorcom koƒcowym,
➢ w ca∏kowitej rocznej iloÊci energii
elektrycznej wynikajàcej z zakupu energii elektrycznej na w∏asny
u˝ytek, na podstawie transakcji
zawieranych we w∏asnym imieniu na gie∏dzie towarowej,
➢ w ca∏kowitej rocznej iloÊci energii
elektrycznej wynikajàcej z zakupu energii elektrycznej, na podstawie transakcji realizowanych
na zlecenie odbiorców koƒcowych na gie∏dzie towarowej
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– wynosi nie mniej ni˝: 10,4% –
w 2010-2012 r.; 12,0% – w 2013 r.;
13,0% – w 2014 r.

✔

UWAGA!

Za energi´ wytwarzanà w odnawialnych êród∏ach energii uznaje si´
energi´ elektrycznà lub ciep∏o pochodzàce w szczególnoÊci z elektrowni
wodnych oraz z elektrowni wiatrowych, ze êróde∏ wytwarzajàcych
energi´ z biomasy oraz biogazu ze
s∏onecznych ogniw fotowoltaicznych
oraz kolektorów do produkcji ciep∏a,
ze êróde∏ geotermalnych oraz cz´Êç
energii odzyskanej z termicznego przekszta∏cania odpadów komunalnych.

Pomiary i rejestracja
Pomiary, rejestracja i sposób obliczania iloÊci energii elektrycznej
lub ciep∏a wytworzonych w odnawialnych êród∏ach energii powinny
byç wykonywane zgodnie z procedurà pomiarów, rejestracji i obliczania iloÊci energii wytworzonej
w tych êród∏ach, zwanà dalej „procedurà rozliczeƒ” dla danej jednostki wytwórczej.
Uzyskane dane, dotyczàce iloÊci
energii elektrycznej lub ciep∏a wytwarzanych w OZE, wyniki pomiarów
i obliczeƒ w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych powinny byç rejestrowane
w ksià˝ce rejestrowej z ponumerowanymi kartami dziennymi lub
z zastosowaniem elektronicznego
systemu przetwarzania danych.
Sposób prowadzenia rejestracji danych zosta∏ opisany w niniejszym
rozporzàdzeniu w paragrafie 12,
ust. 1, 2, 3.
Rozporzàdzenie reguluje równie˝
miejsca dokonywania pomiarów
i charakteryzuje parametry techniczne.

www.dashofer.pl
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Obowiàzek zakupu
Sprzedawcy z urz´du i przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce si´
obrotem ciep∏em majà obowiàzek
zakupu energii elektrycznej wytworzonej w OZE.
Na sprzedawcy z urz´du cià˝y obowiàzek zakupu energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnych êród∏ach energii, przy∏àczonych do sieci
dystrybucyjnej lub przesy∏owej,
znajdujàcej si´ na terenie obejmujàcym obszar dzia∏ania tego sprzedawcy, oferowanej przez przedsi´biorstwo energetyczne, które uzyska∏o koncesj´ na jej wytwarzanie
lub zosta∏o wpisane do rejestru. Zakup
odbywa si´ po Êredniej cenie sprzeda˝y energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym.

✔

Koszty zakupu tego ciep∏a nie mogà
wywo∏aç wzrostu cen ciep∏a lub
stawek op∏at za ciep∏o dostarczone
odbiorcom w danym roku o wi´cej
ni˝ wartoÊç Êredniorocznego wskaênika wzrostu cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych ogó∏em w poprzednim roku kalendarzowym, okreÊlonego w komunikacie Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego og∏oszonym w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.

WA˚NE!

Obowiàzek uwa˝a si´ za spe∏niony,
je˝eli sprzedawca z urz´du zakupi∏
ca∏à oferowanà mu iloÊç energii elektrycznej, wytworzonej w odnawialnych êród∏ach energii przy∏àczonych
do sieci przesy∏owej lub dystrybucyjnej elektroenergetycznej, znajdujàcej
si´ na terenie obejmujàcym obszar
dzia∏ania tego sprzedawcy.

Na przedsi´biorstwie energetycznym, zajmujàcym si´ obrotem ciep∏em i sprzedajàcym to ciep∏o cià˝y
obowiàzek zakupu oferowanego
ciep∏a, wytwarzanego w przy∏àczonych do sieci odnawialnych êród∏ach energii, znajdujàcych si´ na
terytorium Polski, w iloÊci nie wi´kszej ni˝ zapotrzebowanie odbiorców
tego przedsi´biorstwa, przy∏àczonych do sieci, do której sà przy∏àczone OZE.

✔

do sieci ciep∏owniczej, do której jest
przy∏àczone odnawialne êród∏o energii,
proporcjonalnie do udzia∏u mocy
zainstalowanej tego êród∏a w ca∏kowitej mocy zamówionej przez odbiorców, z uwzgl´dnieniem charakterystyki odbioru oraz mo˝liwoÊci przesy∏ania ciep∏a wytwarzanego w tym
êródle.

UWAGA!

Obowiàzek uznaje si´ za spe∏niony,
jeÊli oferowane do sprzeda˝y ciep∏o,
wytworzone w OZE, zakupiono w iloÊci,
w jakiej je oferowano lub równej zapotrzebowaniu odbiorców przedsi´biorstwa energetycznego, realizujàcego ten obowiàzek i przy∏àczonych

www.dashofer.pl

JeÊli wi´cej ni˝ jedno przedsi´biorstwo energetyczne zajmuje si´
obrotem ciep∏em i sprzedaje to
ciep∏o odbiorcom przy∏àczonym do
po∏àczonych i wspó∏pracujàcych ze
sobà sieci ciep∏owniczych, obowiàzek zakupu dotyczy ciep∏a wytworzonego w przy∏àczonych do tych
sieci odnawialnych êród∏ach energii,
proporcjonalnie do udzia∏u mocy
zainstalowanej ka˝dego êród∏a odnawialnego tych przedsi´biorstw
w ∏àcznej mocy zamówionej przez
odbiorców, z uwzgl´dnieniem charakterystyki odbioru oraz mo˝liwoÊci
przesy∏ania ciep∏a wytwarzanego
w tych êród∏ach przez wszystkie
przedsi´biorstwa energetyczne, dostarczajàce ciep∏o do odbiorców
przy∏àczonych do tych sieci.
Koszty
Koszty uzyskania i przedstawienia
do umorzenia Êwiadectw pochodzenia albo poniesienia op∏aty zast´pczej sà uwzgl´dniane w kalkulacji
cen ustalanych w taryfach przedsi´biorstw energetycznych realizujàcych te obowiàzki, przyjmujàc,
˝e ka˝da jednostka energii elektrycz-

nej sprzedawana przez dane przedsi´biorstwo energetyczne odbiorcom
koƒcowym jest w tej samej wysokoÊci obcià˝ona tymi kosztami.
Koszty dotyczàce uzyskania Êwiadectw pochodzenia nie mogà byç
wy˝sze ni˝ koszty obliczone przez
przemno˝enie jednostkowej op∏aty
zast´pczej, obowiàzujàcej w roku
sporzàdzania taryfy (z∏/MWh) przez
iloÊç energii elektrycznej wynikajàcej ze Êwiadectw pochodzenia,
które przedsi´biorstwo energetyczne
planuje przedstawiç do umorzenia
w pierwszym roku stosowania taryfy
(MWh).

✔

WA˚NE!

IloÊç energii elektrycznej nie mo˝e
byç wy˝sza od ró˝nicy mi´dzy iloÊcià
energii elektrycznej wynikajàcej z obowiàzujàcego udzia∏u iloÊciowego dla
danego przedsi´biorstwa energetycznego i iloÊci energii wynikajàcej
z poniesionej op∏aty zast´pczej.

Koszty op∏aty zast´pczej dotyczà
op∏aty poniesionej w roku poprzedzajàcym rok sporzàdzenie taryfy.
Szczegó∏y dost´pne w Rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
18 paêdziernika 2012 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu obowiàzków
uzyskania i przedstawienia do umorzenia Êwiadectw pochodzenia,
uiszczenia op∏aty zast´pczej, zakupu
energii elektrycznej i ciep∏a wytworzonych w odnawialnych êród∏ach
energii oraz obowiàzku potwierdzania danych dotyczàcych iloÊci
energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnym êródle energii. ■
Ma∏gorzata Nowak

Akademia Dashofera
– wiedza i umiej´tnoÊci,
których potrzebujesz!
Zaprasza na seminaria w formie
otwartej i zamkni´tej
Chcesz dowiedzieç si´ wi´cej,
napisz na:
seminaria@dashofer.pl
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Porady prawne
Podatek za dotacj´ na kolektory z NFOÂiGW
W ramach programu Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej wspólnoty
mieszkaniowe mogà korzystaç
z kredytów na monta˝ kolektorów s∏onecznych z dop∏atà w wysokoÊci do 45% kosztów zaciàgni´tego na ten cel kredytu. Jak
wynika z interpretacji Izby Skarbowej z ¸odzi, dop∏ata z NFOÂiGW
do kredytu na monta˝ kolektorów s∏onecznych dla wspólnoty
mieszkaniowej jest dochodem
niepodlegajàcym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób
prawnych.

Wspólnota mieszkaniowa zaciàgn´∏a
kredyt na monta˝ instalacji solarnej
do podgrzewania wody u˝ytkowej.
Kredyt zosta∏ sp∏acony z funduszu
remontowego, a cz´Êciowo – po wykonaniu instalacji – przez Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej.
Wspólnota mieszkaniowa uzna∏a
jednoczeÊnie, ˝e dochód uzyskany
przez Wspólnot´ z tytu∏u otrzymanej dotacji z NFOÂiGW, zaliczonej
przez bank na cz´Êciowà sp∏at´ kapita∏u kredytu zaciàgni´tego na zakup
i monta˝ kolektorów s∏onecznych,
a wi´c przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie cz´Êci wspólnej nieruchomoÊci, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od
osób prawnych.
Dyrektor Izby Skarbowej wyda∏
interpretacj´ indywidualnà, w której
uzna∏, ˝e stanowisko wspólnoty
mieszkaniowej by∏o nieprawid∏owe.
Wskazano, ˝e aby dochód podmiotów, o których mowa, korzysta∏ ze
zwolnienia przedmiotowego, muszà
byç spe∏nione dwa warunki, a mianowicie:
➢ dochody muszà byç uzyskane
z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
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➢ dochody te muszà byç przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.
Sytuacja podatkowa
wspólnot mieszkaniowych
Wspólnoty mieszkaniowe, jako
jednostki organizacyjne, niemajàce
osobowoÊci prawnej, zgodnie z art. 1
ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób
prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74,
poz. 397 ze zm.), sà podatnikami
podatku dochodowego od osób
prawnych.

✔

WA˚NE!

Zgodnie z art. 12 ust. 1 powy˝szej
ustawy, przychodami (…) sà w szczególnoÊci: otrzymane pieniàdze i wartoÊci pieni´˝ne (pkt 1), jak równie˝
inne, niewymienione szczegó∏owo
w ustawie zdarzenia, których skutkiem
jest przyrost majàtku podatnika.

Bez znaczenia jest êród∏o pochodzenia tych Êrodków, tzn. czy zosta∏y
one wypracowane na skutek prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
uzyskane jako po˝ytki zrealizowane
przez wspólnot´ z nieruchomoÊci
wspólnej czy otrzymane w inny przewidziany tà ustawà sposób. Powy˝sze
oznacza, ˝e wszystkie Êrodki pieni´˝ne, jakie wp∏ywajà na konto Wspólnoty Mieszkaniowej (bàdê sà wp∏acane do kasy), bez wzgl´du na êród∏o
ich pochodzenia, stanowià w rozumieniu ustawy podatkowej przychód.
Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez Wspólnot´, majàce
zwiàzek z uzyskanym przychodem,
sà kosztami uzyskania przychodów
w myÊl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, ˝e kosztami
uzyskania przychodów sà koszty
poniesione w celu osiàgni´cia
przychodów lub zachowania albo
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zabezpieczenia êród∏a przychodów, z wyjàtkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Dochodem
Wspólnoty, zgodnie z art. 7 ust. 2
ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, jest nadwy˝ka sumy
przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiàgni´ta w roku podatkowym, która – w myÊl art. 7 ust. 1
ustawy – stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym.
Je˝eli koszty uzyskania przychodów
przekraczajà sum´ przychodów,
ró˝nica jest stratà. Aby prawid∏owo
zastosowaç powy˝sze przepisy w odniesieniu do wspólnoty mieszkaniowej i jej dzia∏alnoÊci w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
nale˝y przywo∏aç tak˝e przepis
art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
W myÊl tego przepisu, wolne od
podatku sà dochody spó∏dzielni
mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa spo∏ecznego oraz samorzàdowych jednostek organizacyjnych prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie
gospodarki mieszkaniowej uzyskane
z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w cz´Êci przeznaczonej na
cele zwiàzane z utrzymaniem tych
zasobów, z wyjàtkiem dochodów
uzyskanych z innej dzia∏alnoÊci
gospodarczej ni˝ gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
Jak wynika z treÊci powy˝szej
regulacji, aby dochód podmiotów,
o których w tym przepisie mowa,
korzysta∏ ze zwolnienia przedmiotowego, muszà byç spe∏nione dwa
warunki, a mianowicie:
➢ dochody muszà byç uzyskane
z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
➢ dochody te muszà byç przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.
www.dashofer.pl
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✔

WA˚NE!

PodkreÊlenia wymaga fakt, i˝ oba te
warunki muszà byç spe∏nione ∏àcznie.

Zasoby mieszkaniowe
Przez poj´cie „zasoby mieszkaniowe” nale˝y rozumieç:
➢ znajdujàce si´ w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz
przynale˝nymi do nich pomieszczeniami oraz wyposa˝enie
techniczne, np. dêwigi osobowe
i towarowe, aparaty do wymiany
ciep∏a, kot∏ownie i hydrofornie
wbudowane, klatki schodowe,
strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, gara˝e,
➢ pomieszczenia znajdujàce si´
w budynku mieszkalnym lub poza
nim, zwiàzane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych,
tj. budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kot∏ownie
i hydrofornie wolnostojàce, osiedlowe warsztaty (zak∏ady) konserwacyjno-remontowe,
➢ urzàdzenia i uzbrojenie terenów,
na których znajdujà si´ ww. budynki: zbiorniki – do∏y gnilne,
szamba, przydomowe oczyszczalnie Êcieków, rurociàgi i przewody sieci wodociàgowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciep∏owniczej, sieci elektroenergetyczne
i telefoniczne, budowle in˝ynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe,
ulice, chodniki), inne budowle
i urzàdzenia zwiàzane z ukszta∏towaniem i zagospodarowaniem
terenu, majàce wp∏yw na prawid∏owe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych
(np. latarnie oÊwietleniowe, ogrodzenia).
Zwiàzane z wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami
i urzàdzeniami (np. op∏aty, zaliczki)
stanowià przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
www.dashofer.pl

Stanowià one jednoczeÊnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1
oraz art. 15 ust. 1, z uwzgl´dnieniem art. 16 ust. 1 ww. ustawy).
Dochód powsta∏y z tego tytu∏u,
w myÊl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy
o podatku dochodowym od osób
prawnych, wolny b´dzie od podatku
dochodowego, o ile przeznaczony
zostanie na cele zwiàzane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

✔

UWAGA!

Zgodnie z tym przepisem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób prawnych podlegaç b´dzie
jedynie dochód osiàgni´ty z innej dzia∏alnoÊci ni˝ gospodarka zasobami
mieszkalnymi, bez wzgl´du na cel,
na jaki zostanie przekazany.

Z przedstawionego przez wspólnot´
mieszkaniowà stanu faktycznego
wynika, i˝ Wspólnota zaciàgn´∏a kredyt na zakup i monta˝ kolektorów
s∏onecznych. Uzyska∏a cz´Êciowà
dotacj´ na sp∏at´ kredytu, przyznanà
przez Narodowy Fundusz Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach Programu Priorytetowego „Program dla przedsi´wzi´ç
w zakresie odnawialnych êróde∏
energii i obiektów wysokosprawnej
kogenerencji. Cz´Êç 3 – Dop∏aty na
cz´Êciowe sp∏aty kapita∏u kredytów
bankowych przeznaczonych na
zakup i monta˝ kolektorów s∏onecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.
W myÊl art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy
o podatku dochodowym od osób
prawnych wolne od podatku sà dotacje otrzymane z bud˝etu paƒstwa
lub bud˝etu jednostki samorzàdu
terytorialnego, z wyjàtkiem dop∏at
do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie okreÊlonym w odr´bnych ustawach. Natomiast stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 48 ww.
ustawy kwoty otrzymane od agencji
rzàdowych lub agencji wykonawczych, je˝eli agencje otrzyma∏y

Êrodki na ten cel z bud˝etu paƒstwa,
z wyjàtkiem dop∏at do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie
okreÊlonym w odr´bnych ustawach.
Jak zauwa˝y∏ Dyrektor Izby Skarbowej Narodowy Fundusz Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
zwany te˝ Narodowym Funduszem,
posiada osobowoÊç prawnà i w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest paƒstwowym funduszem
celowym. Stosownie natomiast do
treÊci art. 29 ust. 1-2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
ze zm.) paƒstwowy fundusz celowy
jest tworzony na podstawie odr´bnej ustawy. Przychody paƒstwowego funduszu pochodzà ze Êrodków
publicznych, a koszty sà ponoszone
na realizacj´ wyodr´bnionych zadaƒ
paƒstwowych.
Odnoszàc powy˝szy stan prawny
do przedstawionego we wniosku
stanu faktycznego, Dyrektor Izby
Skarbowej w ¸odzi stwierdzi∏, i˝ w
przedmiotowej sprawie nie zosta∏
spe∏niony pierwszy z warunków
wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 44
ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, tzn. êród∏o pochodzenia dochodów. Wnioskodawca
otrzyma∏ bowiem dotacj´ z funduszu
celowego, czyli przychody z tego
tytu∏u nie zosta∏y uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Przedmiotowa dotacja, nawet w cz´Êci
przeznaczonej na gospodark´ zasobami mieszkaniowymi, nie mo˝e
korzystaç ze zwolnienia wynikajàcego z art. 17 ust. 1 pkt 44 ww.
ustawy, gdy˝ nie mo˝na jej uznaç
za przychody osiàgni´te z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Ze zwolnienia nie mo˝e bowiem
korzystaç dochód uzyskany z innego
êród∏a ni˝ gospodarka zasobami
mieszkaniowymi, nawet je˝eli zostanie przeznaczony na utrzymanie
tych zasobów, niespe∏niony b´dzie
jeden z kumulatywnych warunków,
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44
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ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych. Ârodki te podlegajà
zatem opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób prawnych.
Dotacja udzielona z funduszu celowego (Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej) nie jest to˝sama z dotacjà
udzielonà z bud˝etu paƒstwa czy
z bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego, zatem nie mo˝e równie˝
korzystaç ze zwolnienia przedmio-

!

towego, o którym mowa w art. 17
ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie
mo˝e tak˝e korzystaç ze zwolnienia
od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy
o podatku dochodowym od osób
prawnych, poniewa˝ uzyskana zosta∏a z funduszu celowego, a nie od
agencji rzàdowej.
Warto jednak podkreÊliç, i˝ jak zawsze interpretacja indywidualna doty-

czy zaistnia∏ego stanu faktycznego
przedstawionego przez Wnioskodawc´ i stanu prawnego obowiàzujàcego w dniu wydania interpretacji. ■
dr Micha∏ Kuliƒski
ADWOKAT

§
–

Podstawa prawna:
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w ¸odzi z dnia
12 lipca 2012 r. sygnatura IPTPB3/
423-136/12-6/GG.

Temat numeru

Komisja sugeruje reform´ europejskiego rynku emisji
Komisja Europejska poinformowa∏a w swoim komunikacie
prasowym z 14 listopada 2012 r.
o wariantach reformy europejskiego rynku emisji, które majà rozwiàzaç problem nierównowagi
poda˝y i popytu uprawnieƒ w ramach unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (EU ETS).

G∏ówne kroki podejmowane przez
KE to zmiana harmonogramu aukcji,
opóênienie sprzeda˝y oraz szereg
ewentualnych Êrodków strukturalnych, jakie mo˝na podjàç w celu
rozwiàzania problemu nadwy˝ki,
przedstawionych 14 listopada 2012 r.
w sprawozdaniu dotyczàcym sytuacji
na europejskim rynku emisji.
– Nie mo˝emy zalewaç rynku, który jest ju˝ przesycony – stwierdzi∏a
Connie Hedegaard, Komisarz ds.
klimatu, zapowiadajàc propozycj´
opóênienia sprzeda˝y na aukcji
900 mln uprawnieƒ w ciàgu pierwszych 3 lat fazy trzeciej EU ETS
(2013-2015).
Analiza iloÊci uprawnieƒ
przeznaczonych
do wycofania
KE proponuje obni˝enie liczby
uprawnieƒ sprzedawanych na aukcji
po wst´pnych rozmowach z krajami
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UE w ramach Komitetu ds. Zmian
Klimatu i po konsultacji spo∏ecznej.
Po przeanalizowaniu skutków wycofania 400 mln, 900 mln i 1,2 bln
uprawnieƒ Komisja Europejska
dosz∏a do wniosku, ˝e zwi´kszenie
iloÊci wycofywanych uprawnieƒ
grozi∏oby zwi´kszeniem ryzyka
znaczàcej presji na ceny na poczàtku
fazy trzeciej. Z kolei wycofanie
mniejszej iloÊci uprawnieƒ mog∏oby
niewystarczajàco zrównowa˝yç poda˝
i popyt na poczàtku fazy trzeciej.
Liczba 900 mln uprawnieƒ okaza∏a
si´ mieç najbardziej proporcjonalny
wp∏yw, prowadzàc do lepszego zrównowa˝enia poda˝y i popytu oraz bardziej stopniowego narastania nadwy˝ki, zmniejszajàc ryzyko zmiennoÊci cen na rynku w przejÊciu do
fazy 3.

Przewidywane zmiany
KE 14 listopada 2012 r. przedstawi∏a
sprawozdanie dotyczàce sytuacji
na europejskim rynku emisji wraz
z sugestiami zmian, które pomogà
zmierzyç si´ z problemem nadwy˝ki
w d∏u˝szej perspektywie.

✔

WA˚NE!

W trzecim etapie b´dzie uczestniczyç
ok. 11 tys. instalacji przemys∏owych
i 40% emisji UE. Do 2020 r. emisje
z instalacji przemys∏owych i energetycznych muszà si´ zmniejszyç do poziomu ni˝szego o 21% od poziomu
z 2005 r.

Zmiana harmonogramu aukcji i opóênienie sprzeda˝y 900 mln uprawnieƒ
ma pomóc w ustablilizowaniu rynku
EU ETS.

W latach 2013-2020 zostanie wprowadzonych szereg zmian, m.in.
ogólnounijny pu∏ap emisji zamiast
27 pu∏apów krajowych czy sprzeda˝ uprawnieƒ na aukcji, jako g∏ówna metoda przydzia∏u uprawnieƒ.
W stosunku do pozosta∏ych bezp∏atnych uprawnieƒ zostanà wprowadzone zharmonizowane zasady ich
przydzia∏u.

Przyczyn nadwy˝ki upatruje si´
w kryzysie gospodarczym, który
wp∏ynà∏ na ograniczenie emisyjnoÊci
przemys∏u i zmniejszenie popytu
na uprawnienia do emisji. Oczekuje
si´ utrzymania nadwy˝ki w latach
2013-2020 (trzeci etap EU ETS).

W sprawozdaniu znalaz∏o si´ szeÊç
wariantów dzia∏aƒ strategicznych
odnoÊnie do zmniejszenia nadwy˝ki
emisji. Dotyczà one zmniejszenia
ogólnego ograniczenia (cap) w ETS
o 1,4 bln uprawnieƒ w latach 2013-2010, wycofania na sta∏e iloÊci przy-

✔
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dzia∏ów w fazie 3., zmian wspó∏czynnika liniowego 1,74%, o który
zmniejsza si´ rocznie ograniczenie
emisji, rozszerzenia ETS o inne
sektory, na które potencjalnie mniej
wp∏ywajà cykle gospodarcze, ogra-

niczenia dost´pu do kredytów mi´dzynarodowych po 2020 r., powzi´cia uznaniowych mechanizmów
cenowych (np. przechowywania
uprawnieƒ na wypadek zbytnich
spadków cen), które mogà pomóc

podtrzymaç ceny, gdy te spadnà na
skutek spadku emisji poni˝ej ograniczenia.
■
Ma∏gorzata Nowak

Finanse
II edycja funduszy norweskich i EOG 2009-2014
Wkrótce rozpocznà si´ konkursy
dotacyjne, organizowane w ramach II edycji funduszy norweskich i EOG 2009-2014. Dotacje
b´dà mog∏y zostaç wykorzystane
m.in. na realizacj´ projektów
zmniejszajàcych zanieczyszczenie
powietrza oraz zwi´kszajàcych
udzia∏ energii pochodzàcej ze
êróde∏ odnawialnych. Pula Êrodków przeznaczonych na wsparcie
finansowe projektów z zakresu
ochrony Êrodowiska wyniesie
110 mln euro.

Norweski Mechanizm Finansowy oraz
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli
tzw. fundusze norweskie i fundusze
EOG) stanowià form´ bezzwrotnej
pomocy zagranicznej przyznanej
przez Norwegi´, Islandi´ i Liechtenstein Polsce oraz 14 paƒstwom cz∏onkowskim Unii Europejskiej (UE).
G∏ówne cele funduszy norweskich
i funduszy EOG to:
➢ Przyczynianie si´ do zmniejszania ró˝nic ekonomicznych
i spo∏ecznych w obr´bie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
➢ Wzmacnianie stosunków dwustronnych mi´dzy Norwegià,
Islandià oraz Liechtensteinem
a Polskà.
Pierwsza edycja funduszy norweskich
i EOG 2004-2009 zosta∏a uznana
przez darczyƒców i organizatorów
za ogromny sukces. Polskie instytucje, firmy i organizacje zrealizowa∏y
ponad 1400 projektów. Obecnie
konkursy dotacyjne b´dà og∏aszane
w ramach II edycji 2009-2014.
www.dashofer.pl

Kolejna edycja funduszy
norweskich i EOG
Dofinansowanie projektów z zakresu
ochrony Êrodowiska realizowanych
w ramach II edycji funduszy norweskich i EOG b´dzie odbywa∏o
si´ za poÊrednictwem trzech Programów Operacyjnych.
1. Program Operacyjny „Oszcz´dzanie energii i promowanie
odnawialnych êróde∏ energii”
(PL04).
Celami Programu Operacyjnego sà
redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza
oraz zwi´kszenie udzia∏u energii pochodzàcej ze êróde∏ odnawialnych
w ogólnym bilansie zu˝ycia energii.
Oczekiwane rezultaty Programu to:
➢ Poprawa efektywnoÊci energetycznej w budynkach.
➢ Wzrost ÊwiadomoÊci spo∏ecznej
i edukacja w zakresie efektywnoÊci energetycznej.
➢ Wzrost produkcji energii pochodzàcej ze êróde∏ odnawialnych.
W ramach Programu Operacyjnego
przewiduje si´ realizacj´ nast´pujàcych rodzajów projektów:
1. Projekty lokalne, majàce na celu
popraw´ efektywnoÊci energetycznej w budynkach, obejmujàce
swoim zakresem termomodernizacj´ budynków u˝ytecznoÊci
publicznej, przeznaczonych na
potrzeby: administracji publicznej,
oÊwiaty, opieki zdrowotnej, spo∏ecznej lub socjalnej, szkolnictwa
wy˝szego, nauki, wychowania.

2. Projekty, majàce na celu zastàpienie przestarza∏ych êróde∏
ciep∏a dla wymienionych wy˝ej
rodzajów budynków u˝ytecznoÊci publicznej o mocy do 3 MW
nowoczesnymi, energooszcz´dnymi i ekologicznymi êród∏ami
ciep∏a lub energii elektrycznej,
w tym: pochodzàcymi ze êróde∏
odnawialnych lub êród∏ami ciep∏a
i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji).
èród∏a ciep∏a lub energii elektrycznej, wykorzystujàce energi´ ze êróde∏
odnawialnych, które mogà zostaç
zastosowane w projektach to:
➢ kolektory s∏oneczne o powierzchni
ponad 100 m2 (tak˝e dla budynków mieszkalnych),
➢ uk∏ady fotowoltaiczne,
➢ instalacje do wykorzystania biogazu (z wy∏àczeniem produkcji
tylko energii elektrycznej),
➢ pompy ciep∏a,
➢ instalacje do wykorzystania
energii pochodzàcej ze êróde∏
geotermalnych,
➢ kot∏y na biomas´ o mocy do
3 MW.
3. Projekty, majàce na celu modernizacj´ w´z∏ów cieplnych
o mocy do 3 MW dla budynków
u˝ytecznoÊci publicznej.
O dofinansowanie mogà si´ ubiegaç
w∏adajàcy lub w∏aÊciciele obiektów
budowlanych, êróde∏ ciep∏a lub energii elektrycznej, w´z∏ów cieplnych
oraz instalacji, maszyn lub urzàdzeƒ,
którymi sà jednostki sektora finansów
publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujàce zadania publiczne.
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WartoÊç dofinansowania pojedynczego projektu wynosi od 170 000 euro
do 2 000 000 euro.

➢
Koszty realizacji przedsi´wzi´ç zostanà pokryte w maksymalnej wysokoÊci:
➢ 80% kosztów kwalifikowalnych
dla jednostek z sektora finansów
publicznych, w tym jednostek
samorzàdu terytorialnego,
➢ 60% kosztów kwalifikowalnych
w przypadku pozosta∏ych beneficjentów.
Partnerstwo w projektach zg∏aszanych w konkursie nie jest wymagane.
2. Program Operacyjny „Ochrona ró˝norodnoÊci biologicznej
i ekosystemów” (PL02).
Celem Programu Operacyjnego
jest zatrzymanie procesu utraty ró˝norodnoÊci biologicznej.
Oczekiwane rezultaty realizacji
Programu to:
➢ Wzrost zdolnoÊci do efektywnego zarzàdzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000.
➢ Wzrost odpornoÊci rodzimych
ekosystemów na presj´ inwazyjnych gatunków obcych.
➢ Wzrost ÊwiadomoÊci spo∏ecznej
na temat ró˝norodnoÊci biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiàzaniu ze zmianami
klimatycznymi i ekonomicznà
wartoÊcià ekosystemów.
➢ Zwi´kszony potencja∏ ekologicznych organizacji pozarzàdowych,
promujàcych ró˝norodnoÊç biologicznà.
W ramach Programu Operacyjnego
przewiduje si´ realizacj´ nast´pujàcych rodzajów projektów:
➢ Projekty, majàce na celu zintegrowanie procesu zarzàdzania obszarami Natura 2000 przez zaanga˝owanie spo∏ecznoÊci lokalnych.
➢ Projekty, majàce na celu utrzymywanie lub przywracanie do
w∏aÊciwego stanu ochrony sied-

12

➢

➢

➢

lisk przyrodniczych w ekosystemach leÊnych, nieleÊnych oraz
wodnych.
Projekty, majàce na celu ochron´
ró˝norodnoÊci biologicznej przez
zwi´kszenie powierzchni zadrzewieƒ obszarów wiejskich.
Projekty, majàce na celu ochron´
gatunków (ochrona in situ i ex situ,
restytucja i reintrodukcja gatunków, kompleksowe programy
ochrony gatunków chronionych).
Projekty, majàce na celu usuwanie
i ograniczanie niekorzystnych
wp∏ywów inwazyjnych gatunków
obcych.
Projekty, majàce na celu podwy˝szenie ÊwiadomoÊci ekologicznej
spo∏eczeƒstwa przez kszta∏towanie postaw ekologicznych.

Dofinansowanie na realizacj´ projektów b´dà mog∏y otrzymaç m.in.
jednostki samorzàdu terytorialnego,
organizacje pozarzàdowe, firmy prywatne, parki krajobrazowe, rezerwaty,
parki narodowe, instytucje naukowe.
W du˝ych projektach minimalna
wartoÊç dofinansowania wynosi
170 000 euro, a maksymalna 800 000
euro. Dotacja b´dzie mog∏a pokryç
do 85% kosztów kwalifikowanych
przedsi´wzi´cia.

i trendów.
➢ Poprawa wymiany informacji
o Êrodowisku w zakresie wp∏ywu,
stanu i trendów mi´dzy Paƒstwami-Beneficjentami a innymi
paƒstwami cz∏onkowskimi UE.
➢ Zwi´kszona ÊwiadomoÊç spo∏eczna i dzia∏ania edukacyjne
w zakresie monitorowania Êrodowiska oraz zintegrowanego
planowania i kontroli.
Program Operacyjny b´dzie wdra˝any w partnerstwie z Norweskà
Agencjà ds. Klimatu i Zanieczyszczeƒ (KLIF).
W ramach Programu Operacyjnego
przewiduje si´ realizacj´ m.in.
nast´pujàcych projektów:
➢ „Wzmocnienie systemu oceny
jakoÊci powietrza w Polsce
w oparciu o doÊwiadczenia norweskie” – Beneficjent G∏ówny
Inspektorat Ochrony Ârodowiska
GIOÂ.
➢ „Model bazy danych przestrzennych dotyczàcy Êrodowiska przyrodniczego wraz z systemem
zarzàdzania w aspekcie kartograficznych opracowaƒ tematycznych” – Beneficjent G∏ówny Urzàd
Geodezji i Kartografii GUGiK.

✔

WA˚NE!

Partnerstwo w projektach nie b´dzie
wymagane.

Uprawnieni beneficjenci to jednostki
sektora finansów publicznych.

3. Program Operacyjny „Wzmocnienie monitoringu Êrodowiska
oraz dzia∏aƒ kontrolnych”
(PL03).

W ramach otwartego naboru minimalna kwota dotacji wynosi 170 000
euro, a maksymalna wartoÊç to
897 625 euro. Poziom dofinansowania to maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Celem Programu Operacyjnego
jest lepsza zgodnoÊç z przepisami
w zakresie ochrony Êrodowiska.
Oczekiwane rezultaty realizacji
Programu to:
➢ Wzmocnienie potencja∏u w∏adz
posiadajàcych kompetencje w zakresie Êrodowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli.
➢ Poprawa informacji o Êrodowisku w zakresie wp∏ywu, stanu
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Zasady realizacji
Programów Operacyjnych
Za realizacj´ Programów Operacyjnych II edycji funduszy norweskich i EOG 2009-2014 odpowiada
Ministerstwo Ârodowiska, we wspó∏pracy z Narodowym Funduszem
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.
www.dashofer.pl
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W ka˝dym z paƒstw uczestniczàcych
w programie dotacyjnym ustanowione zosta∏y Krajowe Punkty Kontaktowe, które sà odpowiedzialne
za wdra˝anie funduszy na poziomie
krajowym oraz koordynacj´ i nadzór
nad wdra˝aniem programów operacyjnych. W Polsce funkcj´ Krajowego Punktu Kontaktowego funduszy norweskich i EOG pe∏ni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Ogólne zasady dystrybucji funduszy
okreÊlajà koƒcowà dat´ kwalifikowalnoÊci wydatków w projektach
na 30 kwietnia 2016 r. Poczàtkowa
i koƒcowa data okresu kwalifikowalnoÊci zostanie jednak okreÊlona
indywidualnie dla poszczególnych
projektów w treÊci umowy zawieranej mi´dzy operatorem programu

a beneficjentem.
Nabory wniosków zostanà og∏oszone
odr´bnie dla ka˝dego obszaru tematycznego w trybie konkursowym.
Po zakoƒczeniu oceny wniosków
operator sporzàdzi list´ rankingowà, która b´dzie przekazywana pod
obrady Komitetu ds. Wyboru Projektów. Komitet dokona przeglàdu
rankingu projektów, a nast´pnie
przeka˝e operatorowi programu
list´ rekomendowanych przedsi´wzi´ç. Na podstawie rekomendacji
zostanie podj´ta ostateczna decyzja
o przyznaniu finansowego wsparcia wybranym inicjatywom.
Informacji o konkursach dotacyjnych
nale˝y szukaç na stronach interne-

towych Ministerstwa Ârodowiska
(www.mos.gov.pl) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl).
■
Robert Baraƒski

§
–

–

Podstawa prawna:
Memorandum of Understanding wdra˝ania Mechanizmu Finansowego
EOG na lata 2009-2014 pomi´dzy
Islandià, Ksi´stwem Liechtensteinu,
Królestwem Norwegii a Rzeczpospolità Polskà wraz z za∏àcznikami.
Memorandum Of Understanding
wdra˝ania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
pomi´dzy Królestwem Norwegii
a Rzeczpospolità Polskà wraz z za∏àcznikami.

Finanse
Europejski fundusz pomocy w kl´skach ˝ywio∏owych
Pod koniec wrzeÊnia 2012 r. Komisja Europejska opublikowa∏a
raport za rok 2011 r. Funduszu
SolidarnoÊci Unii Europejskiej
(FSUE). Rok 2011 okreÊlono w nim
jako spokojny, gdy˝ rozwa˝ano
jedynie 4 wnioski o dofinansowanie. W 2010 r., czyli wtedy, gdy
Polska po powodzi skorzysta∏a
z dofinansowania FSUE, odnotowano 17 zg∏oszeƒ.

Powsta∏y w 2002 r. Fundusz SolidarnoÊci Unii Europejskiej skupia
si´ na udzielaniu dofinansowania
z powodu szkód wywo∏anych kl´skami ˝ywio∏owymi, które znaczàco
wp∏ywajà na warunki ˝ycia, Êrodowisko naturalne czy gospodark´
jednego bàdê kilku regionów paƒstwa cz∏onkowskiego.
FSUE wyjàtkowo mo˝e dofinansowaç pojedynczy region dotkni´ty
kl´skà, obejmujàcà swoim zasi´giem
wi´kszoÊç mieszkaƒców, a której
wp∏yw na warunki ˝ycia i stabilnoÊç
gospodarczà jest powa˝ny i d∏ugotrwa∏y. Jednak tego rodzaju dofiwww.dashofer.pl

nansowanie dotyczy najcz´Êciej
regionów odleg∏ych, odizolowanych,
np. peryferyjnych czy wyspiarskich.
Coroczna pomoc na nadzwyczajne
kl´ski regionalne wynosi do 7,5%
rocznego bud˝etu FSUE. Do tej
pory przyj´to mniej ni˝ jednà trzecià wniosków o dofinansowanie
z tego tytu∏u.
Pieniàdze z Funduszu mogà byç
równie˝ przeznaczone dla paƒstwa
sàsiedniego, które dotkn´∏a taka
sama kl´ska ˝ywio∏owa.

✔

WA˚NE!

Kl´ska ˝ywio∏owa jest uznawana za
powa˝nà, kiedy powoduje na terytorium danego paƒstwa szkody, których
szacowane koszty sà wi´ksze ni˝
3 mld euro (kwoty z 2002 r.) bàdê
stanowià wi´cej ni˝ 0,6% dochodu
narodowego brutto, stosujàc minimalny próg.

Do tej pory wydatkowano na dofinansowanie ∏àcznie 3,2 mld euro, które
przyznano 23 krajom UE, w nast´pstwie 49 ró˝nych kl´sk ˝ywio∏owych.

✔

UWAGA!

Coroczny bud˝et FSUE wynosi 1 mld
euro, z czego jedna czwarta musi byç
dost´pna do 1 paêdziernika ka˝dego
roku, jako zabezpieczenie na wypadek kl´sk ˝ywio∏owych, pojawiajàcych si´ po tym terminie.

Fundusz SolidarnoÊci Unii Europejskiej ma na celu napraw´ szkód,
które z zasady nie podlegajà ubezpieczeniom, tj.:
➢ niezw∏oczne przywrócenie do
dzia∏ania infrastruktury i zak∏adów
w obszarach energii, wodociàgów
i kanalizacji, telekomunikacji,
transportu, zdrowia i szkolnictwa,
➢ zapewnienie czasowego zakwaterowania i finansowania s∏u˝b
ratowniczych w celu zaspokojenia pilnych potrzeb poszkodowanej ludnoÊci,
➢ niezw∏oczne zapewnienie infrastruktury prewencyjnej i Êrodków natychmiastowej ochrony
dziedzictwa kulturowego,
➢ niezw∏oczne oczyszczenie obszarów dotkni´tych katastrofà, w∏àcznie ze strefami naturalnymi.
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Wniosek
Aby otrzymaç dofinansowanie, nale˝y z∏o˝yç wniosek i przedstawiç
jak najwi´cej informacji nt. powsta∏ych szkód i ich wp∏ywu na mieszkaƒców i gospodark´. Do wniosku
do∏àcza si´ szacunek kosztów planowanych dzia∏aƒ, z wymienieniem ewentualnych êróde∏ finansowania krajowego, europejskiego czy
mi´dzynarodowego.

✔

WA˚NE!

Je˝eli koƒcowe rozliczenie szkód
oka˝e si´ znacznie ni˝sze ni˝ szacunki
przy sk∏adaniu wniosku, KE wystàpi
o zwrot ró˝nicy.

Wniosek musi wp∏ynàç do KE do
10 tygodni od wystàpienia pierwszych szkód, zwiàzanych z kl´skà
˝ywio∏owà. Po pozytywnej akceptacji wniosku przez KE, do Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej kierowana jest propozycja dotyczàca wysokoÊci pomocy.
Je˝eli PE i Rada UE zgodzà si´ na
proponowanà pomoc, zostaje zawarta umowa mi´dzy KE a danym
paƒstwem i przelanie pieni´dzy.
Procedura bud˝etowa przyznawania dofinansowania mo˝e potrwaç
do kilku miesi´cy. Paƒstwo – beneficjent odpowiada za w∏aÊciwe wykorzystanie ca∏ej kwoty, czyli koordynowanie jej z innymi êród∏ami
finansowania, za wybór dzia∏aƒ,
audyt i kontrol´.

✔

PAMI¢TAJ!

Nie dopuszcza si´ podwójnego finansowania dzia∏aƒ, których koszty
pokrywa FSUE, za pomocà funduszy
strukturalnych.

Dofinansowanie mo˝e byç wykorzystane w ciàgu roku, liczàc od
dnia, w którym zosta∏o przekazane.
Najpóêniej szeÊç miesi´cy po tym
terminie nale˝y przekazaç KE sprawozdanie z realizacji dofinansowania, czyli szczegó∏owe informacje
o wydatkach sfinansowanych z FSUE.
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✔

UWAGA!

Fundusz nie dofinansowuje strat
prywatnych oraz dzia∏aƒ d∏ugoterminowych, np. trwa∏ej odbudowy,
przebudowy ekonomicznej, dzia∏aƒ
zapobiegawczych.

Rok 2011
W 2011 r. wnioski o dofinansowanie
z∏o˝y∏y W∏ochy, Hiszpania, Cypr.
KE sfinansowa∏a 11 kl´sk ˝ywio∏owych na kwot´ 239,9 mln euro i zaproponowa∏a dalsze finansowanie
dwóch pozosta∏ych kl´sk sumà
38 mln euro.
JednoczeÊnie KE rozwa˝a∏a ciàg
dalszy wniosków z 2010 r. z∏o˝onych przez Francj´, Czechy, Niemcy,
S∏oweni´, Chorwacj´, W´gry oraz
zwizytowa∏a 5 krajów, którym
przyzna∏a dofinansowanie w latach
2010 i 2009.
W podsumowaniu roku 2011 KE
stwierdzi∏a, ˝e powa˝ne kl´ski
˝ywio∏owe dotyczà tylko jednej
trzeciej sk∏adanych wniosków. Wi´kszoÊç zg∏oszeƒ dotyczy mniejszych
kl´sk, mieszczàcych si´ w kryterium
„nadzwyczajnych kl´sk o zasi´gu
regionalnym”. Wi´kszoÊç tego typu
zg∏oszeƒ jest odrzucana. KE zauwa˝a,
˝e potrzebne by∏yby jaÊniejsze i prostsze kryteria, na podstawie których
mo˝na przyznaç pomoc na kl´ski
o zasi´gu regionalnym.

✔

UWAGA!

Do dofinansowania nie kwalifikujà
si´ wypadki przemys∏owe i kl´ski inne
ni˝ ˝ywio∏owe.

Polski wniosek
w 2010 r.
W 2010 r. wszystkie 17 wniosków
dotyczy∏o powodzi, a wi´kszoÊç
wniosków zosta∏a z∏o˝ona w drugiej po∏owie roku. ¸àczna zaproponowana pomoc KE, zatwierdzona
przez Parlament Europejski i Rad´,
wynios∏a 262,303 mln euro.
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✔

WA˚NE!

Polska otrzyma∏a wówczas 105,6 mln
euro (najwy˝sza przyznana kwota
pomocy w tym roku) w zwiàzku z powodziami w maju i czerwcu 2010 r.,
które spowodowa∏y znaczne szkody,
szczególnie wzd∏u˝ Wis∏y i Odry.
Dotkn´∏y one 266 000 osób, z których 31 000 ewakuowano.

Szkody dotyczy∏y równie˝ przedsi´biorstw, rolnictwa i infrastruktury
publicznej. ¸àczna kwota szkód
bezpoÊrednich zosta∏a oszacowana
na 2,998 mld euro, co przekracza∏o
próg, majàcy zastosowanie w przypadku Polski do celów uruchomienia Funduszu SolidarnoÊci w 2010 r.
i wynoszàcy 2,124 mld euro. Polski
wniosek zosta∏ zakwalifikowany
do „powa˝nych kl´sk ˝ywio∏owych”.
Polska z∏o˝y∏a wniosek 23.07.2010 r.
a 15.12.2010 r. KE zatwierdzi∏a go
i zaproponowa∏a przyznanie Polsce
pomocy. W czerwcu 2011 r. zawarto
umow´ mi´dzy rzàdem Polski a Komisjà Europejskà w sprawie wdra˝ania grantu FSUE. Na podstawie
tej umowy Polska otrzyma∏a ok.
422 mln z∏ (105,6 mln euro).
Przyznana kwota zosta∏a podzielona
mi´dzy województwa i jednostki
samorzàdu terytorialnego najbardziej
dotkni´te powodzià i mog∏a byç rozdysponowana na zadania polegajàce na remoncie i odbudowie, m.in.
dróg, mostów, przepustów, k∏adek,
urzàdzeƒ sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociàgowej, oczyszczalni
Êcieków, stacji uzdatniania wody
i uj´ç wody pitnej, publicznych
szkó∏, innych placówek oÊwiatowo-wychowawczych, szpitali i placówek s∏u˝by zdrowia, domów pomocy
spo∏ecznej, obiektów sportowych
i turystycznych, placówek kultury
oraz odbudow´ obwa∏owaƒ, likwidacj´ przesi´ków, wyrównanie korony wa∏u czy odbudow´ przepompowni melioracyjnych.
■
Ma∏gorzata Nowak
www.dashofer.pl
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Finanse
Inteligentne Sieci Energetyczne – nabór wniosków
Od 3 grudnia mo˝na sk∏adaç
wnioski o dofinansowanie przedsi´wzi´ç realizowanych w ramach
I konkursu programu priorytetowego: Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE).

Program ma na celu optymalizacj´
i racjonalizacj´ zu˝ycia energii:
elektrycznej, cieplnej i ciep∏ej wody
u˝ytkowej w przestrzeniach pilota˝owych celem ograniczenia lub
unikni´cia emisji zanieczyszczeƒ
do powietrza i emisji CO2.
Beneficjenci
Konkurs skierowany jest do:
➢ przedsi´biorców,
➢ jednostek samorzàdu terytorialnego,
➢ uczelni,
➢ instytutów badawczych,
➢ Polskiej Akademii Nauk oraz
tworzonych przez nià jednostek,
którzy organizujà w przestrzeniach
pilota˝owych przedsi´wzi´cia ISE.
Rodzaje przedsi´wzi´ç
Przedsi´wzi´cia ISE w przestrzeniach pilota˝owych
1. Dzia∏ania przed- i porealizacyjne w odniesieniu do pkt 2 i 3:
1.1. Kampanie informacyjno-edukacyjne, w tym seminaria dotyczàce wdra˝ania inteligentnych sieci energetycznych.
1.2. WartoÊci niematerialne i prawne, sprz´t informatyczny, w tym:
a) wskazanie specyfikacji standardów wraz z ich opisem,
b) opracowanie lub dostosowanie systemów, potwierdzone
raportem koƒcowym, w tym
programów informatycznych
dla zarzàdzania obcià˝eniami
szczytowymi oraz sterowania rozp∏ywem mocy, automatycznà rekonfiguracjà, monitorowaniem i ∏agodzeniem
www.dashofer.pl

przecià˝eƒ, a tak˝e integracja
opomiarowania i zarzàdzania
dystrybucjà energii z systemami telekomunikacyjnymi
i telemetrycznymi,
c) raporty z realizacji programów zarzàdzania popytem,
d) raporty z przeprowadzonych
prac aplikacyjnych (testowych) programów bodêcowych i taryfowych,
e) inne zwiàzane z celem przedsi´wzi´cia.
2. Dzia∏ania wprowadzajàce inwestycyjne realizowane w przestrzeni pilota˝owej w warstwach:
2.1. Energii elektrycznej, wraz
z warstwà telekomunikacyjnà/telemetrycznà.
2.2. Energii cieplnej, wraz z warstwà telekomunikacyjnà/telemetrycznà.
2.3. Ciep∏ej wody u˝ytkowej wraz
z warstwà telekomunikacyjnà/
telemetrycznà.
3. Dzia∏ania podstawowe inwestycyjne realizowane w przestrzeni pilota˝owej, m.in.:
3.1. Inteligentne sieci oÊwietleniowe z zastosowaniem energooszcz´dnego oÊwietlenia.
3.2. Rozproszone odnawialne êród∏a
energii.
3.3. Mikrogeneracja, kogeneracja
oraz trójgeneracja gazowa.
3.4. Urzàdzenia magazynujàce energi´ (m.in. zbiorniki akumulacyjne oraz infrastruktura dla
gromadzenia energii elektrycznej z/dla samochodów elektrycznych).
3.5. Monta˝ statycznych kompensatorów mocy biernej w ramach
budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznych, s∏u˝àcych
przy∏àczeniu odnawialnych
êróde∏ energii.
3.6. Opomiarowanie i dzia∏ania
inwestycyjne dla energii gazowej w przestrzeniach pilota˝o-

wych, w których wyst´puje
wspó∏pracujàca z warstwà telekomunikacyjnà/telemetrycznà
przynajmniej jedna z warstw:
energii elektrycznej, energii
cieplnej, ciep∏ej wody u˝ytkowej.
Dofinansowanie
Kwota Êrodków przeznaczona na dofinansowanie przedsi´wzi´ç w ramach konkursu wynosi 150 mln z∏.
Forma dofinansowania: dotacja,
której wysokoÊç uzale˝niona jest
od dzia∏ania realizowanego w przestrzeni i od Beneficjenta.
IntensywnoÊç
dofinansowania
1) Poziom dofinansowania dla:
a) dzia∏aƒ nr 1 – do 70%,
b) dzia∏aƒ nr 2 i 3:
➢ do 50% mikro- i ma∏e
przedsi´biorstwa,
➢ do 40% Êrednie przedsi´biorstwa,
➢ do 30% du˝e przedsi´biorstwa,
➢ do 50% jednostki samorzàdu terytorialnego,
➢ do 50% uczelnie, instytuty
badawcze, Polska Akademia Nauk i tworzone przez
nià jednostki organizacyjne.
2) IntensywnoÊç dofinansowania
liczona jest w odniesieniu do
kosztów kwalifikowanych.
Warunki dofinansowania:
1) Minimalne ograniczenie lub unikni´cie emisji CO2 1000 Mg/rok.
2) Minimalny koszt ca∏kowity
przedsi´wzi´cia (brutto) dla:
a) dzia∏aƒ nr 1 – nie mniej ni˝
100 tys. z∏,
b) dzia∏aƒ nr 2 – nie mniej ni˝
3 000 tys. z∏,
c) dzia∏aƒ nr 3 – bez ograniczenia minimalnego kosztu.
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3) Warunkiem uzyskania dofinansowania jest ∏àczna realizacja
w ramach przedsi´wzi´cia w przestrzeni pilota˝owej dzia∏aƒ w nast´pujàcy sposób:
a) dzia∏anie 1.1.; i
b) dzia∏anie 1.2. – przynajmniej
jedno dzia∏anie ze wskazanych w punktach 1.2.a)- e); i
c) dzia∏anie 2. – przynajmniej
jedno z dzia∏aƒ ze wskazanych w punktach 2.1.-2.3.; i
d) dzia∏anie 3.2.
4) Dofinansowanie nie b´dzie udzielane na przedsi´wzi´cia, które
uzyska∏y dofinansowanie ze
Êrodków NFOÂiGW w ramach
innych programów.
Koszty
kwalifikowane
Koszty kwalifikowane na realizacj´
przedsi´wzi´cia mogà byç ponoszone w nast´pujàcych kategoriach:
1) kampanie informacyjno-edukacyjne, opracowania, raporty i specyfikacje;
2) prace przygotowawcze (w tym
koncepcje techniczne, studium
wykonalnoÊci, raport o oddzia-

∏ywaniu na Êrodowisko), pod
warunkiem, ˝e zosta∏y wskazane
we wniosku o dofinansowanie;
3) projekty budowlane i wykonawcze;
4) koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych Êrodków trwa∏ych, w tym:
a) budowli i budynków (powinien istnieç bezpoÊredni zwiàzek mi´dzy nabyciem budynków i budowli a celami przedsi´wzi´cia),
b) maszyn i urzàdzeƒ,
c) narz´dzi, przyrzàdów i aparatury, z wyjàtkiem liczników
energii elektrycznej, których
zakup i monta˝ jest wspomagany zgodnie ze stanowiskiem Prezesa URE z dnia
31.05.2011 r.;
d) infrastruktury technicznej,
zwiàzanej z nowà inwestycjà,
przy czym przez budow´
urzàdzeƒ infrastruktury technicznej rozumie si´ instalacje
wewn´trzne w obiektach technologicznych, przy∏àcza doprowadzajàce media do obiektów technologicznych, drogi
i place technologiczne, itp.;

5) koszt monta˝u i uruchomienia
Êrodków trwa∏ych;
6) koszt nabycia materia∏ów lub
robót budowlanych, pod warunkiem, ˝e pozostajà w bezpoÊrednim zwiàzku z celami przedsi´wzi´cia obj´tego wsparciem;
7) nabycie wartoÊci niematerialnych
i prawnych w formie: patentów,
licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji
i zarzàdzania;
8) koszt nadzoru.
Termin i miejsce
sk∏adania wniosków
Wnioski nale˝y sk∏adaç w dniach
od 3 grudnia 2012 r. do 31 stycznia
2013 r. bezpoÊrednio w kancelarii
NFOÂiGW albo przes∏aç pocztà lub
kurierem z dopiskiem „Inteligentne
Sieci Energetyczne – Konkurs I”.
Wi´cej informacji mo˝na znaleêç
na stronie NFOÂiGW www.nfosigw.gov.pl.
■
Redakcja

Akademia Dashofera – wiedza i umiej´tnoÊci, których potrzebujesz!
●

Zapewniamy: ● Seminaria otwarte i zamkni´te ● Wysoki poziom merytoryczny zaj´ç
Warsztaty i mo˝liwoÊç dyskusji z wyk∏adowcà ● Komfort zadawania pytaƒ ● Niewielkie grupy

Seminaria – mi´dzy innymi z zakresu:
budownictwa, bud˝etówki, ochrony Êrodowiska, przemys∏u, szkolnictwa, transpotu i logistyki,
zarzàdzania jakoÊcià, Unii Europejskiej
Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo na stronie: www.akademiadashofer.pl

Nie znalaz∏eÊ w naszej ofercie seminarium, którym by∏byÊ zainteresowany?
Napisz do nas na adres: seminaria@dashofer.pl
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