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[SEKCJA 2.A.6.1]

PI 4e

RZED:

W ramach priorytetu przewiduje się również wsparcie projektów związanych z  budową, rozbudową 

lub modernizacją sieci ciepłowniczej. Działania te mogą być prowadzone w koordynacji z realizacją 

projektów z zakresu modernizacji energetycznej budynków prowadzących do zmniejszenia 

zapotrzebowania na ciepło i chłód. Jednakże inwestycje w rozbudowę i/lub modernizacje sieci 

ciepłowniczych otrzymają dofinansowanie w ramach RPO WM pod warunkiem dopuszczenia takiego 

wsparcia poprzez stosowne zapisy w Umowie Partnerstwa.

Wsparcie będzie  skierowane na teren miasta lub miasta i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie.

PO:

Usunięcie  z RPO WM 2014-2020 typu projketu: Sieci ciepłownicze i chłodnicze

W dniu 23 maja br. MR wystosowało pismo w spawie potwierdzenia stanowiska KE, co do interpretacji przepisów pomocy publicznej w sprawie braku możliwości wsparcia ze 

środków UE sieci ciepłowniczych, które nie spełniają wymogu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

i chłodniczego. W związku z tym IZ RPO WM dostrzega ryzyko, iż zaplanowane na ten cel w ramach Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 

mobilności miejskiej, typ projektu Sieci ciepłownicze i chłodnicze, środki  w wysokości 20 mln EUR nie zostaną wydatkowane. 

Na etapie programowania zastosowano demarkację pomiędzy POIiŚ 2014-2020 a RPO WM 2014-2020 w oparciu o podział terytorialny w zakresie wsparcia sieci ciepłowniczych. 

Z interwencji RPO WM 2014-2020 został wyłączony obszar ZIT, który jako największy (i praktycznie jedyny) na terenie woj. mazowieckiego, posiada sieci ciepłownicze 

spełniające warunek efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego, co potwierdza sporządzona przez IZ RPO WM ankietyzacja przeprowadzona wśród 

zakładów ciepłowniczych.

Należy również zwrócić również uwagę, iż w międzyczasie nastąpiła aktualizacja zapisów SZOOP POIiŚ 2014-2020 dotycząca Działań: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 

oraz 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Aktualizacja zapisów polegała na tym, iż pominięto podziały demarkacyjne i wprowadzono 

dodatkowy konkursowy tryb wyboru projektów zastrzegając, że udział w nim mogą wziąć tylko te województwa, które w ramach RPO nie przewidziały finansowania tego typu 

inwestycji. Przedmiotowe wykluczenie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o środki krajowe przez podmioty z większości województw, w tym również województwa 

mazowieckiego. W dniu 18 lipca br. Związek Województw RP wystosował sprzeciw w tej sprawie.

Rekomendowane rozwiązanie:

Decyzją ZWM z dn. 23 sierpnia br., rekomenduje się przeniesienie z RPO WM 2014-2020 na poziom krajowy całego obszaru w zakresie sieci ciepłowniczych i chłodniczych, 

pozwalając tym samym na zagospodarowanie uwolnionych środków w obszarach charakteryzujących się dużym popytem tj. np. termomodernizacja, OZE, niskoemisyjny transport, 

oświetlenie uliczne itp. W  dniu 1 września br., DRRiFE wystosował pismo do MR w sprawie przeniesienia obszaru interwencji na poziom krajowy.

W związku z powyższym przedkłada się do decyzji KM usunięcie z RPO WM 2014-2020, w Poddziałaniu 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 

miejskiej, typu projektu Sieci ciepłownicze i chłodnicze oraz podjęcie decyzji o pozostawieniu w ramach Poddziałania 4.3.1 przypisanej do ww. typu projektu alokacji w wysokości 

20 mln EUR.

Decyzja KM o usunięciu z  Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typu projektu Sieci ciepłownicze i chłodnicze z RPO WM 

2014-2020.
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[SEKCJA 2.A.9]

Tabela 8: Wymiar 2 - Forma 

finansowania

PRZED: 

04:   29 461 549 - istniejacy zapis w RPO WM przyjety w lutym 2015 r.

PO:

04:   27 347 340

(04:  19 500 000 - Zmiana zgłoszona do MR. Zmiana zgodna z wynikami ewaluacji Analizy ex-ante 

zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w 

kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-

2020.  Badanie ewaluacji ex-ante wskazało wsparcie dotacyjne w ramach PI 4e.  W związku z tym 

zmianie uległa wysokość środków przeznaczonych na Instrumenty finansowe)

Na podstawie Analizy ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (podst. art. 37 rozporządzenia ogólnego 1303/2013), IZ RPO WM na wniosek EBI zgodziła się rozszerzyć 

alokację na IF w PI 4c z 15,3 mln EUR do 20,8 mln EUR. Kwota w wysokości 20 847 340 EUR obejmuje planowaną alokację dla typu projektu: Termomodernizacja 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych z uwagi na fakt, tożsamą z kategorią interwencji nr 14 - Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności 

energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia. 

tak

*W każdym przypadku konieczne jest uzasadnienie - ocena IZ dlaczego dana zmiana nie wpływa na części objęte decyzją  a jeżeli wpływa to konieczna jest lista zmian, które będą na kolejnym etapie podlegać formalnej modyfikacji PO (z uzasadnieniem). 
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