
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu 
jako 

Koordynator Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i 
Efektywności Energetycznej 

 

Regulamin Konkursu 
 
na realizację projektów inwestycyjnych związanych z budową instalacji odnawialnych źródeł energii w 

ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej 
(dalej Zgorzelecki Klaster Energii / Zklaster) 

 
Konkurs wewnętrzny dla Członków Zgorzeleckiego Klastra Energii mający na celu wybór 

przedsięwzięć zakwalifikowanych do projektu partnerskiego zgłaszanego w odpowiedzi na ogłoszony 
przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą konkurs w ramach  

 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020 
Oś priorytetowa 3 

Gospodarka niskoemisyjna 
Działanie 3.1 

Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny 
Schemat 3.1 A 

Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem 
tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym 

zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych (w tym mikroinstalacji). 
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1. Postanowienia ogólne 

1) Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do 

osiągnięcia celów RPO WD oraz celów Działania 3.1 określonych w SZOOP RPO WD, do których należy 

w szczególności zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie 

dolnośląskim. 

Konkurs kierowany jest do Członków Zgorzeleckiego Klastra Energii klastrów energii posiadających 

Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii wystawione przez Ministra Energii i wpisane na dzień 

składania wniosku do załącznika 1b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego, 

zwanych dalej klastrami. 

2) Wszystkie terminy realizacji czynności określonych w niniejszym Regulaminie, jeśli nie wskazano 

inaczej, wyrażone są w dniach kalendarzowych. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo 

wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy. 

3) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę postanowień 

Regulaminu. 

4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zasady 

wynikające z RPO WD, SZOOP RPO WD, a także odpowiednich przepisów prawa unijnego i krajowego. 

2. Pełna nazwa i adres właściwej instytucji 

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest: Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w 

Zgorzelcu, ul. Łużycka 48, 59-900 Zgorzelec 

3. Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu 

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów inwestycyjnych związanych z budową instalacji 
odnawialnych źródeł energii w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i 
Efektywności Energetycznej dla których w formie projektu partnerskiego udzielone zostanie wsparcie 
w  ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020, określonych dla 
Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – typ 3.1 A. 
 
W ramach konkursu możliwe są do realizacji projekty mające na celu produkcję energii elektrycznej 
i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), polegające na 
budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), takich jak: 

a) Energia wiatru, 

b) Energia promieniowania słonecznego. 

Pomoc inwestycyjną przyznaje się  wyłącznie na nowe instalacje. Pomoc nie może być przyznawana  
ani wypłacana po oddaniu instalacji do eksploatacji i jest niezależna od produkcji. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nie będą wspierane projekty: 

• mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł w układzie 

wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji; 

• opierające się o energię spadku wody,  

• mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z biomasy; 

• dotyczące produkcji biopaliw  

 

Nie będą wspierane projekty polegające na modernizacji instalacji do produkcji energii elektrycznej 

i/lub cieplnej oraz wszystkie wydatki związane z modernizacją będą niekwalifikowalne. 

 

Przez modernizację w tym naborze należy rozumieć przebudowę, rozbudowę lub rekonstrukcję 

instalacji, która powoduje, że wartość użytkowa środka trwałego po zakończeniu modernizacji 

przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, 

zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, 

kosztami eksploatacji lub innymi miarami (ulepszenie). 

4. Dodatkowe postanowienia Regulaminu  

W ramach konkursu pomoc może być udzielona również na: 
1) infrastrukturę energetyczną, o której mowa w art. 2 pkt. 130  tiret (i) i (ii) rozporządzenia 

651/2014 – wyłączenie w zakresie niezbędnym dla realizacji zasadniczej części projektu 

związanej z produkcją energii elektrycznej; 

2) inwestycje dotyczące magazynowania energii elektrycznej na potrzeby uczestników projektu i 

pozostałych członków klastra; 

3) wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK na 

potrzeby uczestników projektu i pozostałych członków klastra 

wyłącznie jako dodatkowy element projektu stanowiący łącznie mniej niż 50% całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych. 
Koszty kwalifikowalne odnoszące się do powyżej wymienionych dodatkowych elementów projektu 
(występujących w projekcie pojedynczo lub łącznie) nie mogą stanowić większości całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych projektu. 
Pomoc nie może zostać udzielona na produkcję energii w mikroinstalacji OZE dla osób fizycznych w 
gospodarstwach domowych (np. budynkach jednorodzinnych) w celu zaspokojenia własnych 
potrzeb.  
Kluczowym aspektem będzie wykazanie  efektywności kosztowej projektu w powiązaniu z osiąganymi 
efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych. Poza tym o wsparciu 
takich projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty w stosunku do planowanych nakładów 
finansowych (np. wielkość redukcji CO2).  
 
Należy wziąć  pod uwagę również aspekty dotyczące lokalizacji inwestycji względem Obszarów Natura 
2000 (w szczególności obszarów specjalnej ochrony ptaków) oraz szlaków migracyjnych zwierząt. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Każdy z Wnioskodawców może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.  
 
Projekt w całości musi być realizowany na obszarze województwa dolnośląskiego.  
 
Jeśli dla projektu lub jego części wystąpi konieczność uzyskania koncesji, Wnioskodawca zobowiązany 
jest dostarczyć przedmiotowy dokument najpóźniej do wniosku o płatność końcową. W przypadku 
niedostarczenia wymaganego dokumentu zastosowanie znajdą zapisy umowy dot. nieprawidłowego 
wykorzystania dofinansowania i jego odzyskiwanie.    

5. Typy Wnioskodawców/Beneficjentów 

Członkowie klastra starający się o dofinansowanie w ramach konkursu muszą być podmiotem, 

uprawnionym do otrzymania dofinansowania zgodnie z SZOOP. 

Dofinansowanie w ramach konkursu, zgodnie z SZOOP, mogą otrzymać następujące typy podmiotów 

będące członkami klastra: 

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

2) jednostki organizacyjne jst;  

3) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;  

4) przedsiębiorstwa energetyczne,  

5) MŚP 

6) przedsiębiorstwa społeczne;  

5) organizacje pozarządowe;  

6) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;  

7) towarzystwa budownictwa społecznego;  

8) grupy producentów rolnych;  

9) jednostki naukowe;  

10) uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;  

11) organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;  

12) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;  

13) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;  

14) Lokalne Grupy Działania*;  

- będące członkami certyfikowanego Pilotażowego Klastra Energii.  

6. Forma konkursu 

Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu projektów do wniosku o dofinansowanie projektu 

partnerskiego.  

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty uczestniczące w konkursie dokonuje 

Komisja Oceny Projektów w oparciu o „Kryteria oceny projektów” stanowiące Załącznik 2 do 

Regulaminu. 

Procedury związane z wyborem projektów do dofinansowania obejmują okres od momentu zgłoszenia 

projektu do konkursu do jego wybrania do dofinansowania lub odrzucenia. 

 

Konkurs składa się z następujących etapów: 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu, czyli składanie wniosków o dofinansowanie projektu w 

wyznaczonym przez IOK terminie.  

 

Etap oceny projektu - przeprowadzana w terminie do 10 dni roboczych.  

Ocena spełnienia każdego z kryteriów jest przeprowadzana przez co najmniej jednego pracownika IOK. 

W trakcie oceny formalnej IOK może również wystąpić do Wnioskodawcy o wyjaśnienia w sprawie 

projektu, które są niezbędne do przeprowadzenia oceny kryteriów formalnych wyboru projektu.  W 

przypadku zwrócenia się o wyjaśnienia lub poprawę wniosku termin oceny zostaje wstrzymany do 

czasu uzyskania wyjaśnień/poprawionej wersji wniosku.  

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria oraz nie zawierają braków w zakresie warunków formalnych 

i merytorycznych i oczywistych omyłek zostają ocenione pozytywnie oraz przekazane do udziału w 

konkursie.  

 

Osoba oceniająca w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie oraz załączników ma możliwość 

jednokrotnego wystąpienia z wnioskiem o: 

▪ uzyskanie dodatkowych wyjaśnień ze strony wnioskodawcy jeśli wystąpiły wątpliwości co do 

zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie; 

▪ uzyskanie opinii innego eksperta − w przypadku projektu skomplikowanego, łączącego różne 

dziedziny specjalistycznej wiedzy. 

W takiej sytuacji termin na przeprowadzenie oceny zostaje wstrzymany do czasu wpływu wyjaśnień/ 

zakończenia ponownej oceny/uzyskania opinii innego eksperta. 

 
Po zakończeniu oceny IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej (www.zklaster.pl) listy 

projektów zakwalifikowanych do udziału w projekcie partnerskim. 

 

W ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia oceny ostatniego projektu w danym naborze sporządzany 

jest Protokół z prac Komisji Oceny Projektów, zawierający informacje o przebiegu 

i wynikach oceny, w tym Lista ocenionych projektów zawierająca przyznane oceny, oraz Lista 

projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, 

z wyróżnieniem projektów wybranych do projektu partnerskiego. Protokół oraz obie Listy 

http://www.zklaster.pl/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

zatwierdzane są przez Przewodniczącego KOP oraz Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Innowacyjności 

Energetycznej w Zgorzelcu. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu –po zakończeniu oceny KOP sporządza protokół zawierający informacje o 

przebiegu i wynikach oceny. Załącznikiem do protokołu jest lista wszystkich ocenionych projektów w 

konkursie zawierająca projekty ocenione negatywnie oraz projekty, które przeszły pozytywnie ocenę. 

 

IOK przekazuje niezwłocznie Wnioskodawcy (elektronicznie na wskazany adres email) informację o 

wyborze projektu do udziału w konkursie.  

 

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawca otrzymuje informację, w której podaje się 

przyczynę niespełnienia kryteriów wyboru projektów 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów, które nie zostały wybrane do dofinansowania, nie podlegają 

zwrotowi i są przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w 

Zgorzelcu. 

7. Zasady i forma składania wniosków o dofinansowanie 

Wnioskodawca wyłącznie w formie elektronicznej na adres email: biuro@zklaster.org:  

od godz. 8:00 dnia 12 maja 2020 r. do godz. 15:00 dnia 26 czerwca 2020 r. 

IOK nie wymaga wersji papierowej wniosku o dofinansowanie. IOK nie wymaga podpisu 

elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o 

dofinansowanie złożonego elektronicznie. 

Skany załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z 

oryginałem” przez: 

▪  osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi 

lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za 

zgodność” jest Wnioskodawca, lub  

▪  właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli 

właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. 

Partner, podmiot realizujący projekt. 

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.   

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) 

wniosku. 

mailto:biuro@zklaster.org


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu 

każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie. 

Forma i sposób komunikacji pomiędzy IOK i wnioskodawcą: 

 

Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z formą i sposobem komunikacji z IOK w trakcie trwania 

konkursu wskazanym w Regulaminie konkursu i jest świadomy skutków ich niezachowania (w tym 

niedochowania wyznaczonych przez IOK terminów), zgodnie z postanowieniami Regulaminu.   

8. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, którym należy się posługiwać ubiegając się 

o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu. 

9. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna 

intensywność pomocy 

Założenia dotyczące dopuszczalnych poziomów dofinansowania projektu znajdują się w ogłoszeniu 

Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej:  

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1463-3-1-a-

przedsiewziecia-majace-na-celu-produkcje-energii-elektrycznej-i-lub-cieplnej-wraz-z-podlaczeniem-

tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnej-przesylowej-polegajace-na-budowie-oraz-modernizacji-w-tym-

zakup-niezbednych-urzadzen-infrastruktury-sluzacej-wytwarz.html 

10. Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy 

W ramach naboru nie przewidziano środków odwoławczych. 

11. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej (www.zklaster.pl) jako 

listę/listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych 

do udziału w projekcie partnerskim.  

 

Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony w formie elektronicznej (na wskazany we wniosku adres 

email) o zakończeniu oceny jego projektu. 

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1463-3-1-a-przedsiewziecia-majace-na-celu-produkcje-energii-elektrycznej-i-lub-cieplnej-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnej-przesylowej-polegajace-na-budowie-oraz-modernizacji-w-tym-zakup-niezbednych-urzadzen-infrastruktury-sluzacej-wytwarz.html
http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1463-3-1-a-przedsiewziecia-majace-na-celu-produkcje-energii-elektrycznej-i-lub-cieplnej-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnej-przesylowej-polegajace-na-budowie-oraz-modernizacji-w-tym-zakup-niezbednych-urzadzen-infrastruktury-sluzacej-wytwarz.html
http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1463-3-1-a-przedsiewziecia-majace-na-celu-produkcje-energii-elektrycznej-i-lub-cieplnej-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnej-przesylowej-polegajace-na-budowie-oraz-modernizacji-w-tym-zakup-niezbednych-urzadzen-infrastruktury-sluzacej-wytwarz.html
http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1463-3-1-a-przedsiewziecia-majace-na-celu-produkcje-energii-elektrycznej-i-lub-cieplnej-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnej-przesylowej-polegajace-na-budowie-oraz-modernizacji-w-tym-zakup-niezbednych-urzadzen-infrastruktury-sluzacej-wytwarz.html
http://www.zklaster.pl/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

12. Forma i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących 

konkursu 

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu 
oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu,  IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na 
pytania wnioskodawcy.  
Zapytania do IOK można składać za pomocą: 

− E – maila: ltrzesniewski@zklaster.org  

− Telefonu: 792 733 783 

13. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu:  lipiec 2020r. 
IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

Po rozstrzygnięciu konkursu wewnętrznego dla Członków Zgorzeleckiego Klastra Energii zostanie 

przygotowany i złożony w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP) wniosek o dofinansowanie 

projektu partnerskiego obejmującego zakresem wybrane w ramach konkursu wewnętrznego projekty. 

Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony zgodnie z terminami ogłoszonymi przez DIP – do 

31.08.2020r.  

Planowane ogłoszenie wyników konkursu przez DIP: grudzień 2020r.  

Załączniki do Regulaminu Konkursu 

1) Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  

2) Kryteria oceny projektów 

mailto:ltrzesniewski@zklaster.org

