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Szanowni Państwo,
„Lubelskie Centrum Consultingu” sp. z o.o. oferuje wsparcie w staraniach o środki na dofinansowanie
projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko i innych.

GŁÓWNE INFORMACJE O DZIAŁANIU
DZIAŁANIE 5.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW
Celem Działania jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez
realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu,
wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych.
Celem jest stworzenie we wspartych przedsiębiorstwach systemu produkcji, uwzględniającego
zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów, a poprawa efektywności energetycznej wpłynie
na bardziej efektywny system produkcji, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności gospodarki.
Integralną częścią każdego projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów
zarządzania energią w przedsiębiorstwie.
NABÓR WNIOSKÓW: marzec 2018 roku
TYPY PROJEKTÓW:
1. Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach,
2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego
w ramach przedsiębiorstwa,
3. Systemy zarządzania energią (jako element projektu),
4. Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalająca na odzysk
i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego,
5. Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód,
woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
6. Budowa
i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu
energetycznego),
7. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
TYP BENEFICJENTA
• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
KWOTY WSPARCIA:
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych:

• Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65 %;
• Średnie przedsiębiorstwa: 55 %.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
• dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 1 500 000 zł.
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ZAKRES WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH:
1. Prace przygotowawcze
• Koszty prac przygotowawczych kwalifikowalne są, gdy zostały poniesione nie wcześniej niż
1 stycznia 2014 r.
• W ramach prac przygotowawczych kwalifikowalne są koszty opracowania projektu
budowlanego, opracowania audytu energetycznego oraz sporządzenia raportu ws. oceny
oddziaływania na środowisko. Wartość kosztów kwalifikowalnych prac przygotowawczych
nie może przekroczyć 5% wartości wnioskowanego wsparcia.
• Koszty prac przygotowawczych w całości objęte są pomocą de minimis.

2. Materiały i roboty budowlane
• W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty materiałów i robót budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
• Materiały i roboty budowlane mogą stanowić koszt kwalifikowalny, pod warunkiem, że:
- są niezbędnym elementem projektu,
- zostały skalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
3. Zakup nowego środka trwałego
• Wydatkiem kwalifikowalnym jest zakup środka trwałego bezpośrednio powiązanego
z przedmiotem projektu tj. maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych
środkach trwałych – liczony jako wartość samego środka trwałego, pod warunkiem, iż wydatki
na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami
rachunkowości, czyli zakupiony środek trwały będzie włączony w ewidencję środków
trwałych i amortyzowany. Majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu powinien
pozostać własnością beneficjenta przez okres trwałości projektu. Zakupiony środek trwały
musi spełniać obowiązujące normy i standardy.

4. Zakup wartości niematerialnych i prawnych
• W ramach kategorii kwalifikowalne są wartości niematerialne i prawne, wyłącznie gdy
spełniają następujące warunki:
- będą wykorzystywane wyłącznie przez Beneficjenta otrzymującego pomoc tylko w zakresie
prowadzonej przez niego działalności;
- muszą podlegać amortyzacji;
- należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;
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- muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać
związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku
MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.
5. Raty spłat wartości początkowej środka trwałego
• W ramach kategorii kwalifikowalne są raty spłat wartości początkowej środka trwałego
(z wyłączeniem środków transportu) przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu
umowy leasingu finansowego, prowadzące do przeniesienia własności tych środków na
korzystającego,
do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu.
• Kwalifikowalne z tego tytułu są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu, czyli
dotyczące rat kapitałowych przypadających do zapłaty do dnia zakończenia finansowego
realizacji projektu.
• Maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości
rynkowej leasingowanych aktywów.
WYMAGANE ZAŁACZNIKI:
• Audyt energetyczny;
• Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych;
• Dokumentacja środowiskowa w przypadku pozwolenia na budowę;
• Dokumentacja techniczna;
• Kosztorysy inwestorskie;
• Dokumenty finansowe potwierdzające posiadanie środków na realizację projektu;
• Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością.
ZAKRES USŁUG LUBELSKIEGO CENTRUM CONSULTINGU SP. Z O.O.
•
•
•
•
•

opracowanie dokumentacji projektu, przygotowanie kompleksowej dokumentacji
aplikacyjnej
nadzór nad terminowym przygotowaniem niezbędnych załączników
monitoring procesu aplikacyjnego – poprawne złożenie wniosku oraz wsparcie
w procedurze oceny projektu
konsultacje z Instytucją pośredniczącą
rozliczanie projektu

Nasi specjaliści czekają na Państwa.

Tomasz Popławski
Kierownik Działu Projektów Inwestycyjnych
tel. + 48 533 503 712 tel./fax. (81) 440 87 00
mail: tomasz.poplawski@lcc.lublin.pl

ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

tel./fax +48 81 440 87 00
e-mail: biuro@lcc.lublin.pl

Paulina Głodek
Specjalista ds. Funduszy UE
tel. + 48 791 222 408, tel./fax. (81) 440 8700
mail: paulina.glodek@lcc.lublin.pl

www.lcc.lublin.pl

Strona
4z4

