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Wydatki kwalifikowane 
 

Kwalifikowane są wydatki wskazane w części ogólnej Wytycznych oraz 
poniesione na: 
  

Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie jednostek 
wytwarzających energię w oparciu o energię:  
• wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, 

biogazu i biomasy,  
z zastrzeżeniem limitów określonych dla projektu w SZOOP i wydatków 
wymienionych w części szczegółowej Wytycznych jako niekwalifikowane. 
 

Wydatki kwalifikowane dotyczą instalacji montowanych  
u odbiorców ostatecznych projektu parasolowego określonych w SZOOP. 
 

Gmina decyduje, jakie instalacje będą ujęte w projekcie 

Wydatki kwalifikowane 

• roboty budowlane, zakup i montaż jednostek wytwarzających 
energię w oparciu o OZE, 

• roboty przygotowawcze bezpośrednio związane z montażem 
jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE, 

• roboty rozbiórkowe związane z demontażem dotychczasowego 
źródła energii, 

• instalacje i urządzenia niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania danej instalacji (armatura, okablowanie, 
urządzenia pomiarowe i sterujące wraz z oprogramowaniem, 
urządzenia zabezpieczające),  

• urządzenia i instalacje niezbędne do podłączenia jednostki 
wytwarzającej energię w oparciu o OZE do instalacji odbiorczej 
(elektrycznej, ogrzewania, c.w.u.); wydatki kwalifikowane nie 
obejmują pozostałych elementów instalacji w budynku, 
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Wydatki kwalifikowane 

• urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z ww. 
urządzeń OZE (akumulatory, zbiorniki na c.w.u., itd.),  

• wydatki na elementy montażowe instalacji i urządzeń OZE – tylko w 
zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu 

• w przypadku kotłów na biomasę - systemy podawania paliwa do 
zasilania kotłów z załadunkiem automatycznym, 

• rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych 
w zakresie obsługi urządzeń OZE, 

• przebudowa instalacji odgromowej kolidującej z montażem 
urządzeń OZE na dachu budynku.  

Wydatki kwalifikowane 

* Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe  
    oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm. 
 

* W przypadku kolektorów słonecznych do pozyskiwania energii cieplnej, 
    muszą one posiadać certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę  
    certyfikującą: 
        -  w zakresie zgodności z normą PN-EN 12975-1 wraz ze  
             sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN  
            12975-2 lub PN-EN ISO 9806, 
         -  albo europejski znak jakości „Solar Keymark”. 
     Certyfikat nie może być wydany przed 2012 r. 
 

     Druga wężownica  - jest elementem wyposażenia zbiornika solarnego,  
     nie ma więc uzasadnienia technicznego zakup instalacji solarnej i     
     montaż zbiornika z tylko jedną wężownicą - koszt podłączenia zbiornika  
     solarnego (dwuwężownicowego) jest kwalifikowany.  
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Wydatki kwalifikowane 
 

* W przypadku ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii  
   elektrycznej, muszą one posiadać certyfikat wydany przez uprawnioną 
   jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą: 
      - PN-EN 61215, lub 
      - PN-EN 61646, lub normami równoważnymi. 
  Certyfikat nie może być wydany przed 2012 r. 
   
  Ponadto w zakresie podłączenia do sieci elektroenergetycznych wydatki  
  kwalifikowane mogą dotyczyć tylko sieci niskiego i średniego napięcia 
 oraz urządzeń transformatorowych niezbędnych w celu przyłączenia OZE 
 do sieci dystrybucyjnej. 

Wydatki kwalifikowane 
 

Grzałki elektryczne: 
W przypadku instalacji solarnej grzałki elektryczne są zazwyczaj 
standardowymi elementami zbiorników c.w.u. Służą jako dodatkowe, 
awaryjne urządzenie do podgrzewania wody podczas braku zasilania 
przez kolektory słoneczne. Tut. Departament stoi na stanowisku, że jeśli 
grzałki są standardowym elementem zbiornika c.w.u. niezbędnego do 
prawidłowej pracy całej instalacji solarnej to zasadne jest 
zakwalifikowanie tego wydatku do dofinansowania.  
 

Zbiorniki wyposażone w grzałki elektryczne mogą pojawić się również w 
zestawieniu z instalacjami fotowoltaicznymi. W takiej sytuacji grzałka 
służy do zamiany energii elektrycznej wytworzonej przez panel i jej 
magazynowaniu w formie energii cieplnej. W odniesieniu do takich 
rozwiązań tut. Departament stoi na stanowisku,  że w ramach wydatków 
kwalifikowanych uwzględnić można zbiornik i grzałkę, gdyż stanowią one 
magazyn energii. 
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Wydatki kwalifikowane 
 

Nie należy kwalifikować do dofinansowania wydatków związanych z 
urządzeniami, które są typowymi odbiornikami energii – np. 
odbiorczych instalacji c.o., c.w.u. (poza elementami przyłączeniowymi 
źródła OZE), sprzętu AGD, oświetlenia itd. 
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Wydatki kwalifikowane 
 

* Inwestycje w zakresie mikroinstalacji OZE do pozyskiwania energii  
   wodnej mogą być realizowane wyłącznie na istniejących budowlach  
   piętrzących. 
* W przypadku zespołów do pozyskiwania energii elektrycznej z wiatru,  
   pomp ciepła, urządzenia powinny posiadać europejskie oznakowanie CE. 

Wydatki kwalifikowane 
 

* W przypadku instalacji OZE spalających biomasę lub biopaliwa,  
    zgodnie z zapisami SZOOP, kwalifikowane są kotły na biomasę  
    zlokalizowane poza obszarami przekroczeń poziomu pyłu  
    zawieszonego PM10 (24h) wskazanymi w Programie Ochrony  
    Powietrza. Wyłączenie nie dotyczy urządzeń (kotłów) na biomasę  
    klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa według normy  
    PN EN 303-5:2012 o mocy nominalnej do 500 kW lub kotłów na  
    biomasę o mocy ponad 500 kW przy zapewnieniu wartości emisji  
    zanieczyszczeń na poziomie nie większym niż wynikający z normy 
    PN EN 303-5:2012.  
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Wydatki kwalifikowane 
 

Obszary PM-10 – tylko klasa 5 z automatycznym podajnikiem 
 
Poza obszarami PM-10 – możliwe kotły klas niższych i bez podajnika, 
ale uwaga! - Dyrektywa w sprawie Ekoprojektu (wymogi klasy 5 
wszędzie od początku 2018 r.) 
 
Kotły powinny uniemożliwiać stosowanie paliwa innego niż 
przewidziane przez producenta, na przykład: powinny być 
wyposażone w automatyczne podajniki biomasy (np. ślimakowe) i 
palnik retortowy. Nie powinny posiadać drugiego tzw. awaryjnego 
paleniska, które mogłoby być wykorzystane do spalania 
niewłaściwego paliwa. 

Wydatki niekwalifikowane 

Niekwalifikowane są wydatki wskazane jako niekwalifikowane w części 
ogólnej oraz:  
• Bieżącą eksploatację i utrzymanie obiektów i instalacji (w tym np. przeglądy 

techniczne i koszty bieżącej obsługi instalacji, wydatki na ubezpieczenia), 
• Środki transportu,  
• Promocja projektu bez względu na jej formę i wartość wydatków, 
• Wymianę źródeł energii na takie, które nie spełniają warunków określonych 

w niniejszych Wytycznych oraz SZOOP dla działania 3.1. RPO WP 2014-2020,  
• Tzw. prace towarzyszące, które nie wpływają w bezpośredni sposób na 

realizację celu działania, w tym roboty budowlane związane z remontem, 
przebudową, rozbudową, nadbudową budynków i ich elementów, które nie 
są bezpośrednio związane z instalacją OZE (np. wymiana pokrycia dachu). 
Niekwalifikowany jest również zakup sprzętu i wyposażenia, który nie służy 
wyłącznie do obsługi instalacji OZE (np. komputer przenośny, którego jedną z 
funkcji jest podgląd aktualnej produkcji energii, ale który może być 
wykorzystywany w innych celach), 
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• Wykonanie magazynu na biomasę w przypadku zastosowania kotłów na to 
paliwo (pomieszczenia, budynki, wiaty itd.), 

• Montaż urządzeń OZE na dachach pokrytych wyrobami zawierającymi azbest, 
• Liczniki energii, które należą do zakładu energetycznego, 
• Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, 
• Podatek VAT, 
• Zarządzanie projektem (czynności związane z wykonywaniem obowiązków 

beneficjenta wobec IZ oraz odbiorców ostatecznych, w tym np. wydatki 
związane z działaniami informacyjnymi, wyborem odbiorców ostatecznych, 
wsparciem przyłączania do sieci elektroenergetycznych, bieżącą obsługą 
projektu, rozliczenia i monitorowanie efektów projektu, itd.),  

• Tzw. weryfikację techniczną, ekspertyzę stanu technicznego budynku i 
instalacji w związku z procesem wyboru ostatecznych odbiorców, 

• Audyty energetyczne, audyty efektywności energetycznej, świadectwa 
efektywności energetycznej, plany gospodarki niskoemisyjnej, 

• Wydatki na OZE u odbiorców ostatecznych, którzy w wyniku realizacji 
projektu odłączą się od sieci ciepłowniczej. 

Wydatki niekwalifikowane 

Dziękuję za uwagę 

Kazimierz Mielniczek 
główny specjalista   

oddział wyboru projektów w zakresie czystej energii 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 


