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PROGRAM PRIORYTETOWY 

 

Tytuł programu:  

Poprawa efektywności energetycznej 

Część 1) Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) 

1.  Cel programu  

Optymalizacja i racjonalizacja zużycia energii: elektrycznej, cieplnej i ciepłej wody użytkowej 

w przestrzeniach pilotażowych celem ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do 

powietrza i emisji CO2. 

2.  Wskaźniki osiągnięcia celu  

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu: „Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 (tys. 

Mg/rok), wynikające z umów zawartych w roku 2014 wynoszą 35 tys. Mg/rok. Natomiast 

wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu 

ekologicznego/rzeczowego w okresie 2017-2018 wynoszą 35 tys. Mg/rok.  

Tabelę wskaźników programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 3 do programu. 

3. Budżet  

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 171 878 tys. zł. 

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form 

dofinansowania programu wynoszą 171 878 tys. zł. 

Tabelę budżetu programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 4 do programu. 

4. Okres wdrażania programu 

1. Program będzie wdrażany w latach 2014 – 2017.  

2. Alokacja środków do 30.06.2014. 

3. Płatności: do 31.12.2017 roku. 

5.  Terminy i sposób składania wniosków 

1. Sposób składania wniosków określa regulamin konkursu. 

2. Ogłoszenia konkursów z podaniem terminów składania wniosków będą zamieszczone na 

stronie www.nfosigw.gov.pl i w prasie o zasięgu ogólnokrajowym. 

6.  Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r.  

poz. 1232 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059  

z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551,  

z późn. zm.).  

4. Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z warunkami określonymi w: 

1) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele 
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z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1667)
1
, zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie pomocy regionalnej. 

2) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. L 379 z 28.12.2006)
2
 

7.  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  

7.1  Formy dofinansowania 

Dotacja. 

7.2  Intensywność dofinansowania  

1) poziom dofinansowania w odniesieniu do ust.7.5 programu dla: 

a) działań nr 1- do 70% 

b) działań nr 2 i 3:  

 do 50 % mikro i małe przedsiębiorstwa 

 do 40 % średnie przedsiębiorstwa 

 do 30 % duże przedsiębiorstwa 

 do 50% jednostki samorządu terytorialnego 

 do 50% uczelnie, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią 

jednostki organizacyjne; 

2) intensywność dofinansowania liczona jest w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych; 

3) w przypadku, gdy dofinansowanie spełnia przesłanki uznania za pomoc publiczną 

dofinansowanie będzie udzielone z uwzględnieniem warunków określonych w pkt 4 – 5; 

4) intensywność pomocy jest liczona z uwzględnieniem łącznej wartości pomocy publicznej ze 

wszystkich źródeł przewidzianych w montażu finansowym dla danego przedsięwzięcia; 

5) łączne dofinansowanie ze środków publicznych nie może przekroczyć dopuszczalnej 

intensywności określonej właściwym rozporządzeniem w sprawie pomocy publicznej. 

7.3  Warunki dofinansowania 

1) minimalne ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 1000 Mg/rok 

2) minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia (brutto) w odniesieniu do ust.7.5 programu dla: 

a) działań nr 1- nie mniej niż 100 tys. zł 

b) działań nr 2 - nie mniej niż 3 000 tys. zł 

c) działań nr 3- bez ograniczenia minimalnego kosztu 

3) warunkiem uzyskania dofinansowania jest łączna realizacja w ramach przedsięwzięcia 

w przestrzeni pilotażowej działań wskazanych w tabeli punkt 7.5 programu priorytetowego 

w następujący sposób: 

a) działanie 1.1.; i  

b) działanie 1.2.- przynajmniej jedno działanie ze wskazanych w punktach 1.2.a)- e); i 

c) działanie 2.- przynajmniej jedno z działań ze wskazanych w punktach 2.1.-2.3.; i 

d) działanie 3.2. 

4) dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które uzyskały dofinansowanie 

ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów. 

 

7.4 Beneficjenci  

                                                 
1 Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r. Było ono poprzedzone 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego  

w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, z późn. 

zm.), zgodnie z którym udzielano pomocy do dnia 31.12.2013 r.  
2 Na warunkach określonych w tym rozporządzeniu pomoc de minimis może być udzielana do dnia 30.06.2014 r. 
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1) przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 43
1
 Kodeksu cywilnego, organizujący w przestrzeni 

pilotażowej przedsięwzięcia z zakresu ISE, np.: 

a) operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych energii dokonujący bilansowania 

systemu,  

b) sprzedawcy energii, 

c) inne podmioty
3
,  

d) zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi; 

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki organizujące na swoim terenie lub jego 

części, tj. w przestrzeni pilotażowej przedsięwzięcia z zakresu ISE;  

3) uczelnie, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki 

organizacyjne. 

 

Podmioty lub jednostki określone w pkt. 1 - 3 mogą realizować przedsięwzięcie ISE wspólnie, 

wskazując Lidera przedsięwzięcia spośród siebie. W takim przypadku Lider odpowiada 

za całość Przedsięwzięcia.  

Partnerem Beneficjentów wskazanych w pkt. 1 - 3 mogą być między innymi konsorcja 

naukowo- przemysłowe.  

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

Przedsięwzięcia ISE w przestrzeniach pilotażowych 

1. Działania przed i porealizacyjne w odniesieniu do pkt 2 i 3: 

1.1. kampanie informacyjno – edukacyjne, w tym seminaria dotyczące wdrażania inteligentnych 

sieci energetycznych 

1.2. wartości niematerialne i prawne, sprzęt informatyczny, w tym : 

a) wskazanie specyfikacji standardów wraz z ich opisem 

b) opracowanie lub dostosowanie systemów potwierdzone raportem końcowym, w tym 

programów informatycznych dla zarządzania obciążeniami szczytowymi 

oraz sterowania rozpływem mocy, automatyczną rekonfiguracją, monitorowaniem 

i łagodzeniem przeciążeń a także integracja opomiarowania i zarządzania dystrybucją 

energii z systemami telekomunikacyjnymi i telemetrycznymi 

c) raporty z realizacji programów zarządzania popytem  

d) raporty z przeprowadzonych prac aplikacyjnych (testowych) programów bodźcowych 

i taryfowych 

e) inne związane z celem przedsięwzięcia 

2. Działania wprowadzające inwestycyjne realizowane w przestrzeni pilotażowej 

w warstwach: 

2.1. energii elektrycznej wraz z warstwą telekomunikacyjną/ telemetryczną 

2.2. energii cieplnej wraz z warstwą telekomunikacyjną/ telemetryczną; 

2.3. ciepłej wody użytkowej wraz z warstwą telekomunikacyjną/ telemetryczną; 

                                                 
3 Rozumiane jako podmioty zajmujące się bilansowaniem, rozdziałem i sprzedażą energii - agregatorzy energii. Przedsiębiorcy (m.in. typu 

ESCO) posiadający odpowiednie uprawnienia (koncesje) i podejmujący się realizacji bilansowania, rozdziału  oraz sprzedaży energii w ramach 

realizacji zgłaszanych przedsięwzięć ISE organizowanych w określonych przestrzeniach  pilotażowych. 
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3. Działania podstawowe inwestycyjne realizowane w przestrzeni pilotażowej, m.in.: 

3.1. inteligentne sieci oświetleniowe z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia 

3.2. rozproszone odnawialne źródła energii 

3.3. mikrogeneracja, kogeneracja oraz trójgeneracja gazowa 

3.4. urządzenia magazynujące energię (m. in. zbiorniki akumulacyjne oraz infrastruktura 

dla gromadzenia energii elektrycznej z/dla samochodów elektrycznych) 

3.5. montaż statycznych kompensatorów mocy biernej w ramach budowy/ przebudowy 

sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu odnawialnych źródeł energii 

3.6. opomiarowanie i działania inwestycyjne dla energii gazowej w przestrzeniach 

pilotażowych, w których występuje współpracująca z warstwą telekomunikacyjną/ 

telemetryczną przynajmniej jedna z warstw: energii elektrycznej, energii cieplnej, 

ciepłej wody użytkowej 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria formalne: Etap I Etap II 

1.1. 1.1.1. Wniosek jest złożony na obowiązującym 

formularzu 

1.1.2. Wniosek jest złożony w terminie 

wszystkie kryteria formalne 

(1.1.- 1.7.) są obowiązkowe 

na I i II etapie oceny 

wniosków 

1.2. Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada 

wymagane Regulaminem Konkursu załączniki 

(niezbędne do oceny techniczno - ekologicznej 

i finansowej) 

1.3. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem 

priorytetowym 

1.3.1. Przedsięwzięcie obejmuje łącznie następujące 

działania spośród wskazanych w tabeli punkt 7.5 

programu priorytetowego: 

a) działanie 1.1. i 

b) działanie 1.2.- przynajmniej jedno działanie 

ze wskazanych w punktach 1.2.a)- 1.2.e) i 

c) działanie 2.- przynajmniej jedno z działań 

ze wskazanych w punktach 2.1.-2.3 i 

d) działanie 3.2. 

1.4. Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci” 

oraz spełnia warunki określone w ust. 7.4 programu 

priorytetowego  

1.5. Wnioskowane wydatki zgodne z „kosztami 

kwalifikowanymi” 
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1.6. Wnioskowane dofinansowanie zgodne ze szczegółowymi 

zasadami udzielania dofinansowania obowiązującymi w 

programie priorytetowym, w tym: 

1.6.1. Wnioskodawca zadeklarował zastosowanie nowych 

urządzeń 

1.6.2. koszt całkowity przedsięwzięcia jest zgodny 

z programem priorytetowym 

1.6.3. wysokość wnioskowanego dofinansowania jest 

zgodna z pozostałymi szczegółowymi zasadami 

udzielania dofinansowania obowiązującymi w 

ust. 7.1- 7.3 programu priorytetowego 

1.7. Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z zasadami 

pomocy publicznej (jeśli dotyczy) 

Kryteria merytoryczne Etap I
4
 Etap II 

2.1. Efekt ekologiczny - wiarygodność założeń i danych 

minimalne ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 

zgodne z ust. 7.3. pkt 1 

x 

 

 

 

wszystkie 

kryteria 

merytoryczne 

(2.1.- 2.5.) są 

obowiązkowe 

na II etapie 

oceny 

wniosków 

2.2. Analiza kosztów przedsięwzięcia - w oparciu 

o wiarygodne dane i racjonalne założenia: 

nakłady inwestycyjne są oszacowane z uwzględnieniem 

wszystkich wymaganych kategorii kosztów 

kwalifikowanych  

x 

2.3. Technologia – podane uzasadnienie dla przyjętego 

rozwiązania jest wystarczające żeby uznać, że:  

2.3.1. struktura organizacyjno - zarządcza 

przedsięwzięcia umożliwia jego realizację  x 

2.3.2. wykonalność techniczna - dobór technologii, 

umożliwia trwałość rzeczową i ekologiczną 

przedsięwzięcia 
 

2.4. Sytuacja prawna i gotowość realizacyjna 

x 

 2.4.1. sytuacja prawna Wnioskodawcy nie zagraża 

realizacji przedsięwzięcia (wnioskodawca nie 

pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem 

komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, 

postępowania upadłościowego lub postępowania 

układowego z wierzycielami) 

2.4.2. Wnioskodawca posiada wymagane prawem 

pozwolenia na pełny zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia 
x 

                                                 
4 „x” oznacza ocenę kryterium na danym etapie. 
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2.5. Struktura finansowa przedsięwzięcia:  
 

2.5.1. zapewnienie zbilansowania źródeł finansowania 

przedsięwzięcia – weryfikacja przeprowadzona 

w odniesieniu do kosztu całkowitego 

przedsięwzięcia.  

x 

2.5.2. wykonalność i trwałość finansowa – weryfikacja 

przeprowadzona w odniesieniu do Wnioskodawcy 

z uwzględnieniem realizowanego przez niego 

przedsięwzięcia.  

 

2.5.3. typ, forma i wartość zabezpieczeń – adekwatne do  

wysokości dofinansowania z uwzględnieniem 

sytuacji finansowej Wnioskodawcy  

i zidentyfikowanych obszarów ryzyka.   

 

Kryteria selekcji wniosków  

3.1. Kryteria selekcji zgodnie z załącznikiem nr 1 do programu priorytetowego 

9.  Koszty kwalifikowane   

1. Koszty poniesione na realizacje przedsięwzięcia, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2018 

r., z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej. 

2. Okres kwalifikowalności kosztów dla poszczególnych konkursów będzie określony 

w Regulaminie konkursu.  

3. Do dofinansowania kwalifikują się także koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji 

poniesione przed 01.01.2012 r. 

4. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent ma możliwość żądania 

zwrotu lub odliczenia podatku VAT. Jeżeli beneficjent nie ma możliwości zwrotu 

lub odliczenia podatku VAT - VAT stanowi koszt kwalifikowany. 

Koszty kwalifikowane na realizację przedsięwzięcia mogą być ponoszone w następujących 

kategoriach: 

1) kampanie informacyjno-edukacyjne, opracowania, raporty i specyfikacje; 

2) prace przygotowawcze (w tym: koncepcje techniczne, studium wykonalności, raport 

o oddziaływaniu na środowisko), pod warunkiem, że zostały wskazane we wniosku 

o dofinansowanie; 

3) projekty budowlane i wykonawcze; 

4) koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: 

a) budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków 

i budowli a celami przedsięwzięcia), 

b) maszyn i urządzeń, 

c) narzędzi, przyrządów i aparatury, za wyjątkiem liczników energii elektrycznej, których 

zakup i montaż jest wspomagany zgodnie ze stanowiskiem Prezesa URE  

z dnia 31.05.2011r.;
5
  

                                                 
5Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu priorytetowego muszą być zgodne (w części tego dotyczącej) ze „Stanowiskiem Prezesa URE 

w sprawie niezbędnych wymagań wobec inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych” z dn. 31.05.2011 r. z późn. zm. ze 

„Stanowiskiem…” można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki www.ure.gov.pl. 
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d) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę 

urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach 

technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, drogi 

i place technologiczne, itp.; 

5) koszt montażu i uruchomienia środków trwałych; 

6) koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają  

w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem; 

7) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej 

wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania; 

8) koszt nadzoru. 

10.  Procedura wyboru przedsięwzięć 

1. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w trybie konkursowym. 

2. Szczegółowy sposób postępowania określa Regulamin konkursu. 

3. W sprawach nieuregulowanych do wniosków, o których mowa w pkt 1 stosuje 

się obowiązujące w NFOŚiGW wewnętrzne regulacje. 

4. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 mają zastosowanie terminy rozpatrywania określone 

w Regulaminie konkursu. 

11. Inne wymagania 

1. Stosowanie prawa zamówień publicznych: 

a) Beneficjent dofinansowania (przy udzielania zamówień) zobowiązany jest 

do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., 

Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w przypadku gdy jest 

zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy Pzp w tym, gdy spełnione 

są przesłanki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 

b) W przypadku, gdy beneficjent nie jest zamawiającym, o którym mowa w pkt 1, 

przy udzielaniu zamówień zobowiązany jest do stosowania zasad równego traktowania, 

uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Pzp 

poprzez zawieranie umów w formie pisemnej (chyba, że, dla danej czynności 

zastrzeżona jest inna forma). 

2. Załączniki do programu: 

1) Załącznik nr 1 Kryteria selekcji wniosków (punktacja), 

2) Załącznik nr 2 Definicje pojęć stosowanych w programie priorytetowym Inteligentne 

Sieci Energetyczne.  
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Załącznik 1 

 

Kryteria selekcji wniosków (punktacja): 

 
1. Efekt ekologiczny - ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2    

Wartość wskaźnika ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 wyraża się w Mg/rok. 

Wskaźnik premiuje przedsięwzięcia, które w sposób kompleksowy i wielomedialny 

uwzględnią wszystkie przewidziane aspekty ISE prowadzące do uzyskania efektu synergii, 

wynikającego z poszczególnych funkcjonalności systemu ISE. Na podstawie danych 

przedstawionych we wnioskach w ramach konkursu, które spełniły wszystkie kryteria 

dostępu, zostanie określony przedział ograniczenia/uniknięcia emisji CO2  <wartość 

minimalna wskaźnika; wartość maksymalna wskaźnika>. 

Przedział <wartość minimalna wskaźnika; wartość maksymalna wskaźnika> zostanie 

podzielony na dziesięć podprzedziałów, według następującego schematu: 

a) <min; min+i)   – 0 pkt 

b) <min+i; min+2i)  – 2 pkt 

c) <min+2i, min+3i) – 6 pkt 

d) <min+3i, min+4i) – 12 pkt 

e) <min+4i, min+5i) – 24 pkt 

f) <min+5i, min+6i) – 36 pkt 

g) <min+6i, min+7i) – 48 pkt 

h) <min+7i, min+8i) – 54 pkt 

i) <min+8i, min+9i) – 58 pkt 

j) <min+9i, max>     – 60 pkt 

 

gdzie: 

min – wartość minimalna wskaźnika  

max – wartość maksymalna wskaźnika  

i = (max – min)/10 

 

 
Wykres poglądowy punktacji 

 

NFOŚiGW zastrzega możliwość zmiany ilości przedziałów i przypisanych im punktów, jeśli 

w wyniku analizy danych dotyczących wskaźnika CO2 we wnioskach, które spełniły 

wszystkie kryteria dostępu, wyniknie taka konieczność. 
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2. Gotowość realizacyjna 

2.1 Udokumentowany montaż finansowy (0 albo 5 pkt): 

Za udokumentowanie źródeł finansowania przedsięwzięcia uznaje się przedstawienie 

wybranych dokumentów z listy zamieszczonej poniżej, które w 100% (łącznie  

z wnioskowaną dotacją NFOŚiGW) zapewniają pokrycie planowanych źródeł 

finansowania (składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez uprawnione osoby): 

2.1.1 Promesa
6
 udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji (wydana przez banki lub inne 

instytucje finansowe); 

2.1.2 Wyciągi z zawartych umów kredytowych/pożyczkowych/dotacji lub 

oświadczenie o przyznaniu kredytu, pożyczki, dotacji z banków lub innych 

instytucji finansowych; 

2.1.3 Wyciąg z ustawy budżetowej państwa na rok bieżący (w przypadku finansowania 

przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa); 

2.1.4 Kopia wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych; 

2.1.5 Uchwały Zarządu/Rady Nadzorczej/organów właścicielskich; 

2.1.6 Wyciągi z KRS potwierdzające zarejestrowanie wniesionego kapitału; 

2.1.7 Umowy innych pożyczek.  

2.2 Dokumenty administracyjne (0 pkt albo 5 pkt albo 10 pkt albo 15 pkt) 

Punkty przyznawane będą za posiadanie następujących dokumentów: 

2.2.1 

a) kopii pozwoleń na budowę odpowiadających zakresowi rzeczowemu 

przedsięwzięcia, opatrzonych klauzulą potwierdzającą jej uprawomocnienie, lub  

b) kopii zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonywania robót budowlanych, o których 

mowa w prawie budowlanym, odpowiadających zakresowi rzeczowemu 

przedsięwzięcia wraz z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu oraz 

oświadczenie, iż organ ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie 

wniósł sprzeciwu (jeśli zgodnie z prawem do realizacji inwestycji jest wymagane 

zgłoszenie), lub  

c) oświadczenie wnioskodawcy, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane 

zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru budowy lub 

wykonywania robót budowlanych  

– 10 pkt 

                                                 
6 Zaleca się do stosowania wzór promesy zawarty w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. W pozostałych przypadkach dla ważności 

promesy określa się minimalny zakres informacji świadczący o zobowiązaniu podmiotu wystawiającego promesę do udzielenie 

kredytu/pożyczki/dotacji po spełnieniu określonych w promesie warunków, tj.: nazwa banku wystawcy, nazwa beneficjenta promesy, kwota 

kredytu/pożyczki/dotacji objęta promesą, okres ważności promesy, informacja o pozytywnym wyniku oceny zdolności kredytowej beneficjenta 

promesy, nazwa i wartość projektu zgodna z wnioskiem o dofinansowanie oraz warunki (jeżeli dotyczy) podpisania umowy oraz uruchomienia  

kredytu/pożyczki/dotacji. 
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2.2.2  

promesy koncesji lub aktualnie posiadanej koncesji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania energii udzielonej przez Prezesa URE,  

w odniesieniu do lokalizacji i mocy źródła energii, zgodnej z zakresem rzeczowym 

przedsięwzięcia będącego przedmiotem dofinansowania lub dokument równoważny 

ze wskazaniem na odpowiednie przepisy prawa w tym zakresie 

– 5 pkt 
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Załącznik 2 

 

Definicje pojęć stosowanych  

w programie priorytetowym Inteligentne Sieci Energetyczne  

 
Ilekroć w Programie mowa jest o: 
 

1) Funkcjonalności – rozumie się przez to użyteczność, wydajność i efektywność systemu 

ISE, zapewnioną poprzez dwukierunkowy przepływ energii i informacji, prowadzących do 

racjonalnych działań w całym systemie na rzecz świadomego zarządzania zużyciem energii, 

2) Inteligentnych sieciach energetycznych  (ISE, ang. Smart grid)  – rozumie się przez to 

systemy energetyczne integrujące działania  wszystkich uczestników procesów generacji, 

przesyłu, dystrybucji i użytkowania, w celu dostarczania energii w sposób niezawodny, 

bezpieczny i ekonomiczny, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. 

Interaktywne i elastyczne systemy smart grid umożliwiające dynamiczne zarządzanie 

sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi  za pomocą m.in. punktów pomiarowych  

i kontrolnych rozmieszczonych na wielu węzłach i łączach zwiększają niezawodność  

i efektywność dostaw energii oraz wydajności operacyjnej sieci, rozszerzają zakres 

pomiarów i kontroli sieci energetycznych oraz zakres zarządzania nowymi technologiami 

nawet w najdalszych punktach sieci. 

3) Kompensowaniu mocy biernej – rozumie się przez to równoważenie  tej  części energii 

elektrycznej, która pulsuje między źródłem energii a  jej odbiornikiem i nie jest zamieniana 

na pracę,  

4) Liderze – rozumie się przez to podmiot składający wniosek o udzielenie dofinansowania dla 

przedsięwzięcia ISE realizowanego wspólnie w imieniu swoim i na rzecz Partnerów na 

podstawie porozumienia zawartego z Partnerami oraz ponoszący odpowiedzialność za 

całość przedsięwzięcia,  

5) Operatorze Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – należy przez to rozumieć 

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii 

elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo 

systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo 

funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną 

rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo 

innymi systemami elektroenergetycznymi,  

6) Operatorze Systemu Przesyłowego (OSP) – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo 

energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, 

odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie 

przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo 

funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną 

rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi 

systemami elektroenergetycznymi,  

7) Partnerze – rozumie się przez to podmiot, który zawarł z Liderem porozumienie o realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia ISE, 

8) Podstawowych działaniach inwestycyjnych – rozumie się przez to działania inwestycyjne 

realizowane w przestrzeni pilotażowej mające na celu wdrożenie w niej rozproszonych 

odnawialnych źródeł energii, a także innych elementów/urządzeń mających na celu 

uzyskanie w niej efektów ekologicznych/energetycznych – systemów energooszczędnego  

i inteligentnego oświetlenia, urządzeń kompensujących moc bierną, urządzeń 

magazynujących energię, urządzeń mikrogeneracji, kogeneracji i trójgeneracji gazowej, 

9) Przestrzeni pilotażowej – rozumie się przez to całość lub wydzielony obszar osiedla, 

dzielnicy, miasta, aglomeracji miejskiej, terenu wiejskiego,  określony współrzędnymi 
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geograficznymi, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie inteligentnych sieci 

energetycznych,  

10) Rozproszonych odnawialnych źródłach energii,kogeneracja rozproszona, 

mikrogeneracja, trójgeneracja) – rozumie się przez to wytwarzanie energii elektrycznej 

lub cieplnej przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze zwykle produkujące energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych lub z gazu, również w skojarzeniu z wytwarzaniem 

ciepła i chłodu, 

11) Specjalnej strefie ekonomicznej - rozumie się przez to wydzieloną część terytorium kraju, 

w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach, tj. 

przedsiębiorstwom, które uzyskały zezwolenie na działalność w strefie przysługuje pomoc 

publiczna w formie zwolnienia podatkowego. Działalność w specjalnych strefach 

ekonomicznych reguluje ustawa z dnia 20 października 1994 roku  o specjalnych strefach 

ekonomicznych  (tj. Dz. U 2007. Nr 42. poz.274 z późn. zm.), 

12) Warstwie energii  rozumie się przez to rodzaj energii dla której jest realizowane 

przedsięwzięcie inteligentnych sieci energetycznych. Wyróżnia się warstwy: energii 

elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej wody użytkowej oraz uzupełniająco energii gazowej. 

W warstwach przestrzeni pilotażowych jest realizowane bilansowanie energii polegające na 

równoważeniu jej zapotrzebowania z dostawami, 

13) Warstwie telekomunikacyjnej/telemetrycznej – rozumie się przez to system zapewniający 

możliwość dwukierunkowego, bezpiecznego (z zachowaniem zasad prywatności) przesyłu 

danych (zarówno w kierunku od odbiorcy i urządzeń do centrów decyzyjnych, jak i w 

kierunku przeciwnym), umożliwiający zarządzanie i sterowanie siecią oraz realizację funkcji 

wymagających interakcji z odbiorcą końcowym, tj. zarządzania popytem i sterowanie 

obciążeniem.  
14) Wprowadzających działaniach – rozumie się przez to działania, które umożliwiają 

zorganizowanie, określenie i  wyznaczenie (w tym ilości i rodzajów warstw) przestrzeni 

pilotażowej np. zakup i montaż inteligentnych liczników, działania (w tym 

przystosowawcze) w warstwie telekomunikacyjnej/telemetrycznej, zakup i montaż 

elementów i systemów zarządzania popytem i podażą na energię, zakup i montaż elementów 

infrastruktury sieci domowej. 
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Załącznik 3 

 

I.* Planowane 35 35

II.** Osiągnięte 25 10 35

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

**) wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego.

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 [tys. Mg/rok]

                                            Rok

Wartości wskaźnika

Nazwa / jedn. miary

2017 201820152014 Razem2016

Środki dofinasowania: bezzwrotna
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Załącznik 4 

 
3. Budżet

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017

Limit 

wypłat 

ogółem

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
10 000,0 10 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
10 000,0 10 000,0

Razem: 20 000,0 20 000,0

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
20 000,0 20 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
30 000,0 30 000,0

Razem: 50 000,0 50 000,0

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
10 000,0 10 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
70 000,0 70 000,0

Razem: 80 000,0 80 000,0

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
10 000,0 10 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
11 878,0 11 878,0

Razem: 21 878,0 21 878,0

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych

Razem:

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
50 000,0 50 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
121 878,0 121 878,0

Razem: 171 878,0 171 878,0

środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych

(kwota zobowiązań wynikająca z zawieranych w danym 

roku umów)

171 878,0

RAZEM dla:

w latach 

kolejnych dla:

w roku 2017 dla:

                                                      Środki dofinansowania:

Zobowiązania i wypłaty:

II
 P

la
n

o
w

a
n

e 
w

y
p

ła
ty

  
  

  
zo

b
o

w
ią

za
ń

w roku 2014 dla:

171 878,0

w roku 2016 dla:

w roku 2015 dla:

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. CZĘŚĆ 1) 

INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE (ISE)

Bezzwrotne środki dofinansowania

(tys. zł)

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą

171878 tys. zł

I

I Planowane zobowiązania

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 171878 tys. zł

Budżet programu priorytetowego:

Rok

 

 
 

 


