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W numerze:

Politechniką Rzeszowską zorganizowała „Dzień
informacyjny programu <<Inteligentna Energia dla
Europy>>”, na którym przedstawiciel Komisji
Europejskiej przedstawiał moŜliwości finansowania
projektów z tego programu. Informacja o tym dość
szeroko komentowana była w mediach – w prasie
regionalnej, radiu i telewizji. Konferencja ta
zainspirowała
samorządy
województw
Zachodniopomorskiego
oraz
WarmińskoMazurskiego do organizacji podobnych imprez u
siebie. Władze tych województw prosiły PAE o
przybliŜenie kwestii tworzenia agencji przy wsparciu
środków programu IEE. Agencja była teŜ
reprezentowana i dostrzeŜona na duŜej wagi II
Europejskiej
Konferencji
Samorządowych
Specjalistów ds. Energii, gdzie prezes PAE
prowadził
sesję
poświęconą
planowaniu
energetycznemu i gdzie Agencja uzyskała nagrodę
za poster prezentujący projekt wchodzący właśnie
do realizacji (Rys. 1). DuŜe zainteresowanie
wzbudziła teŜ prezentacja moŜliwości finansowania
OZE przedstawione na VI Międzynarodowym
Forum Gospodarczym w Gdyni.
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PAE stroną umowy z Komisją Europejską
15 grudnia została podpisana Umowa Dodatkowa
do Umowy Grantowej na mocy której została
powołana PAE. Dzięki niej Agencja stała się od tej
pory pełnoprawną stroną umowy przejmując od
Samorządu Województwa Podkarpackiego znaczną
część zobowiązań z niej wynikających. Zmiany te
były przewidziane w pierwotnej umowie. W
najbliŜszych dniach zostanie z Komisji Europejskiej
dokonany zaliczkowy przelew kwoty 74780 EUR na
działania PAE.

Rys. 1. Nagroda dla PAE

Ze względu na duŜe zainteresowanie społeczne
PAE podjęła inicjatywę umoŜliwienia mieszkańcom
województwa korzystania z tanich poŜyczek z
moŜliwością częściowego umarzania na potrzeby
instalacji
energooszczędnych
oraz
wykorzystujących odnawialne źródła energii. We
współpracy z WFOŚiGW oraz regionalnym
oddziałem Banku Ochrony Środowiska SA szerzej
zostały udostępnione preferencyjne poŜyczki dla
ludności na te cele. Jednocześnie PAE podjęło

Działania PAE
Od początku istnienia PAE skupia się na
działalności edukacyjnej, promocyjnej oraz
badawczej z zakresu efektywności energetycznej
oraz odnawialnych źródeł energii. JuŜ 4 lipca
Agencja wraz z urzędem marszałkowskim oraz
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starania wobec Zarządu Województwa o
powierzenie roli Instytucji WdraŜającej dla działania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
(RPO) na lata 2007 – 2013 dotyczącego
infrastruktury energetyki. Zarząd pozytywnie
ustosunkował się do tej propozycji, jednak prace
nad RPO są jeszcze na etapie, na którym nie
zapadają tego typu rozstrzygnięcia. Powierzenie roli
Instytucji WdraŜającej dla PAE umoŜliwiłoby
aktywne
kreowanie
wojewódzkiej
polityki
zrównowaŜonego rozwoju w zakresie energetyki
zrównowaŜonej środowiskowo oraz zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego regionu przez
PAE.
Agencja od początku podjęła się realizacji projektów
słuŜących rozwojowi województwa. Niedawno
wszedł do realizacji projekt stworzenia „Bazy
danych odnawialnych źródeł energii województwa
podkarpackiego” realizowany przez PAE wspólnie z
Centrum Doradztwa Gospodarczego, które jest
liderem tego projektu. Finansowany ze środków
Działania 2.6 ZPORR projekt pozwoli na stworzenie
powszechnie dostępnej dla samorządów i
inwestorów bazy danych o OZE na terenie
województwa, co umoŜliwi efektywniejsze ich
wykorzystanie.
WaŜnym projektem, którego realizację rozpoczął
urząd marszałkowski, ale który z zamierzenia miał
być częściowo realizowany ze względu na brak
wystarczających
zasobów
kadrowych
o
odpowiednich kwalifikacjach przez PAE jest złoŜony
w ramach INTERREG IIIB CADSES „BETTER –
Biofuels chain Enhancement for Territorial
developmenT of European Regions” („BETTER –
Usprawnienie łańcucha biodiesla dla terytorialnego
rozwoju regionów europejskich”). Celem tego
projektu jest wskazanie potencjałów i ograniczeń w
zakresie rozwoju łańcucha biodiesla na terenie
Województwa Podkarpackiego oraz promocja
rozwoju biopaliw rzepakowych. Agencja na zlecenie
urzędu marszałkowskiego podjęła się realizacji
niektórych specjalistycznych zadań w ramach
projektu (opracowanie analizy SWOT, metodologii
pracy oraz wsparcie w przygotowaniach innych
działań realizowanych przez urząd).
Zakończyła
się
juŜ
realizacja
projektu
„EkoBudownictwo” finansowanego ze środków
polskiego MSZ w ramach pomocy dla Ukrainy. PAE
we współpracy ze Stowarzyszeniem „Horyzonty”
przekazało partnerom ukraińskim podkarpackie
doświadczenia w przyjaznym środowiskowo i
energooszczędnym budownictwie oraz pomogło
nawiązać kontakty między przedsiębiorcami
polskimi i ukraińskimi.

ZłoŜony samodzielnie przez PAE wniosek do
Działania 2.3 ZPORR dotyczący przekwalifikowania
zawodowego rolników i nauczenia ich technik
montaŜu urządzeń solarnych (PAE znalazła teŜ
firmy zainteresowane zatrudnieniem takich osób)
został pozytywnie zweryfikowany, jednak nie jest
realizowany ze względu na brak środków ze
ZPORR.
Występując w róŜnych konsorcjach PAE złoŜyła teŜ
kilka wniosków do programu IEE (spodziewany
termin ich oceny to luty 2007). Dotyczą one m.in.
nowatorskiego
podejścia
do
planowania
energetycznego, wykorzystania gazu CNG jako
paliwa na szerszą skalę, zastosowania płytkiej
geotermii (pomp ciepła) do ogrzewania budynków
wielokondygnacyjnych oraz stworzenia regionalnej
nagrody z zakresu zrównowaŜonej środowiskowo
energetyki.
Trwają prace nad programem szkoleniowym dla
samorządów z zakresu planowania energetycznego
i pozyskania środków na inwestycje z zakresu OZE,
nad szkoleniami dla rolników z zakresu nowej
ustawy biopaliwowej oraz dla młodzieŜy szkolnej z
zakresu oszczędzania energii w gospodarstwach
domowych.
Jednocześnie przez cały czas pracownicy PAE
słuŜą nieodpłatnym doradztwem dla indywidualnych
klientów, spółdzielni mieszkaniowych oraz
samorządów. Do Agencji zgłaszają się teŜ
potencjalni inwestorzy, którzy są zainteresowani
inwestycjami na terenie województwa.
Nowi udziałowcy PAE
W listopadzie do grona udziałowców PAE dołączyła
Gmina Solina (obejmując 10 udziałów) oraz
Energetyka Wiatrowa „Galicja” Sp. z o.o. z siedzibą
w Przemyślu (równieŜ 10 udziałów). Objęcie
udziałów przez te podmioty zostało dopuszczone
uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia
20.06.2006 roku. Dzięki ich udziałowi PAE zyskuje
nowy potencjał. Serdecznie witamy!
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Tydzień Energii ZrównowaŜonej
W dniach 29 stycznia – 2 luty 2007 w Brukseli
Komisja Europejska organizuje Tydzień Energii
ZrównowaŜonej Środowiskowo (Sustainable Energy
Week). W jego trakcie odbędzie się wiele imprez
promujących odnawialne źródła energii. Będzie to
takŜe okazja do dyskusji na temat róŜnych
aspektów związanych z OZE oraz efektywnością
energetyczną i wymiany doświadczeń na tym polu,
a takŜe moŜliwość nawiązania nowych kontaktów.
W trakcie tygodnia zostaną teŜ bliŜej
zaprezentowane moŜliwości wsparcia działań z
zakresu OZE i efektywności energetycznej
bezpośrednio z programów realizowanych przez
Komisję
Europejską..
Istnieje
moŜliwość
przedstawienia Państwa oferty w trakcie tygodnia
przez przedstawiciela PAE.
Więcej o tym
wydarzeniu przeczytacie Państwo na stronie:
http://www.eusew.eu/

piece kaflowe, na obszarze o przekroczonych
dopuszczalnych
stęŜeniach
zanieczyszczeń
atmosfery.
2. Zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej
nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi
źródłami energii - na kwotę 6,8 mln euro
Projekt polegający na likwidacji przestarzałej
kotłowni węglowej o mocy od 1 MW do 20 MW i
zastąpieniu jej nowoczesną kotłownią z preferencją
dla układów skojarzonych.
4. Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł
energii, tj. wykorzystania energii wodnej (małe
elektrownie wodne do 5 MW), energii słonecznej
oraz biomasy w indywidualnych systemach
grzewczych - na kwotę 6,8 mln euro
a) Projekt polegający na budowie małej elektrowni
wodnej o mocy od 50 kW do 5 MW na istniejącym
stopniu wodnym (na obszarach nie objętych
programami restytucji ryb wędrownych) z
bezpiecznymi przepławkami dla ryb oraz
automatyką ograniczającą pobór wody przez turbiny
przy niskich stanach wód w rzece;
b) Projekt polegający na zainstalowaniu kolektorów
słonecznych o powierzchni ponad 100 m2 lub
budowie układów fotowoltaicznych, dla budynków
uŜyteczności publicznej i budynków mieszkalnych;
c) Projekt polegający na budowie kotłowni na
biomasę od 1 MW do 10 MW, wykorzystującej
lokalne zasoby paliwa.
5. Budowa, przebudowa i modernizacja
komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów
kanalizacji zbiorczej - na kwotę 6,8 mln euro
Projekt polegający na budowie, przebudowie lub
modernizacji systemu kanalizacji zbiorczej oraz
budowie oczyszczalni ścieków dla aglomeracji od 2
000 RLM do 15 000 RLM.
6. Organizacja selektywnej zbiórki odpadów, a
następnie zagospodarowywanie ich poprzez odzysk
- na kwotę 6,8 mln euro
Projekt polegający na uzupełnieniu istniejącego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
przez zbiórkę i recykling jednego bądź kilku
wymienionych rodzajów odpadów: zuŜytego sprzętu
elektrycznego i/lub elektronicznego; odpadów
opakowaniowych lub zagospodarowanie: odpadów
z remontów obiektów budowlanych (nie dotyczy
azbestu) i/lub odpadów z przebudowy infrastruktury
drogowej. MoŜliwe jest zgłaszanie przedsięwzięć
dotyczących innych rodzajów odpadów stałych.
Uwaga: ze wsparcia są wyłączone projekty
dotyczące termomodernizacji.
Priorytet 2.2 Promowanie zrównowaŜonego
rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i
zarządzanie zasobami - na kwotę 2 400 000 euro

Nabór wniosków do Mechanizmu Finansowego
EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Końcówka roku 2006 jest specyficznym okresem
jeśli chodzi o wsparcie finansowe. Około połowy
roku zakończyły się ostatecznie nabory wniosków
do większości działań programów operacyjnych. Na
rynku daje się odczuć brak środków. Dlatego z tym
większym zainteresowaniem spotyka się moŜliwość
uzyskania wsparcia z Mechanizmów Finansowych
EOG oraz Norweskiego. Nabór rozpocznie się 2
stycznia 2007 i potrwa do 16 kwietnia 2007 i
dotyczy następujących priorytetów:
Priorytet 2.1 Ochrona środowiska, w tym
środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję
zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych
źródeł energii - na kwotę 34 170 000 euro, co
stanowi jedynie 6,8 mln euro na jeden typ projektu.
Rodzaje kwalifikujących się projektów:
W ramach priorytetu realizowane będą projekty
polegające na budowie i modernizacji infrastruktury
ochrony środowiska. W ramach priorytetu
realizowane będą następujące zadania:
1. Ograniczanie korzystania z indywidualnych
systemów ogrzewania na rzecz podłączenia do
zbiorczych/komunalnych sieci cieplnych - na kwotę
6,8 mln euro
Projekt polegający na uciepłownieniu centralnej
części miasta (o zwartej zabudowie wielorodzinnej),
nadal ogrzewanej przez małe lokalne kotłownie i
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Rodzaje kwalifikujących się projektów
W ramach tego priorytetu wsparcie mogą uzyskać
projekty dotyczące wzmocnienia instytucjonalnego i
poszerzenia wiedzy o zrównowaŜonym rozwoju
kraju w następujących dziedzinach:
1.
Zmniejszanie
energo-,
materiałoi
wodochłonności produkcji i usług poprzez poprawę
efektywności
wykorzystania
zasobów
produkcyjnych
Projekt polegający na:
a) opracowaniu programu dla konkretnego zakładu
produkcyjnego lub/i usługowego dotyczącego jego
modernizacji pod kątem zmniejszenia: zuŜycia
energii, wody i surowców mineralnych oraz
zmniejszenia produkcji odpadów;
b) kampaniach konsumenckich promujących zakupy
produktów proekologicznych.
2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Projekt polegający na opracowaniu strategii
zaopatrzenia gmin w energię ze źródeł
odnawialnych jako części planów energetycznych
gmin.
3. Wspieranie procesu tworzenia "zielonych" miejsc
pracy i "zielonych zamówień"
Projekt
polegający
na
przygotowaniu
i
przeprowadzeniu kampanii informacyjnej wraz ze
szkoleniem w zakresie tworzenia "zielonych" miejsc
pracy oraz "zielonych zamówień i zakupów" w
urzędach i/lub dla podmiotów gospodarczych.
4. Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji
ekologicznej, poprzez tworzenie sieci nauczania na
rzecz środowiska
Projekt dotyczący akcji edukacyjnej (w tym
seminariów, warsztatów, konkursów, kampanii
informacyjnych,
platform
e-learningowych)
przygotowany
we
współpracy
organizacji
pozarządowej (ych) z lokalnymi władzami oraz
lokalnymi
społecznościami,
w
zakresie
kształtowania postaw proekologicznych.
5. Działania zachęcające do ochrony, poprawy i
przywracania róŜnorodności biologicznej, w tym
zasobów morskich oraz obszarów włączonych do
sieci Natura 2000
Projekt dotyczący działań na rzecz czynnej ochrony
gatunków roślin i zwierząt zagroŜonych wyginięciem
oraz ekosystemów zagroŜonych przez działalność
człowieka, na obszarach wytypowanych do sieci
NATURA 2000 oraz na obszarach morskich.
6. Działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej
Projekt obejmujący działania na rzecz trwałego i
zrównowaŜonego
rozwoju
wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej, wspierające jej udział w rozwoju
obszarów wiejskich oraz trwałość lasów i
zachowanie
róŜnorodności
biologicznej
w
ekosystemach leśnych.

W przypadku projektów o charakterze modelowym
(dot. pkt. 5 i 6) dopuszczalne są uzasadnione
działania inwestycyjne.
Priorytet 2.8 Ochrona środowiska, ze
szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia
zdolności administracyjnych do wprowadzania
w Ŝycie odpowiednich przepisów istotnych dla
realizacji projektów inwestycyjnych - na kwotę 4
820 000 euro
W ramach działania realizowane będą projekty
słuŜące
wzmocnieniu
instytucjonalnemu
polegającemu na pomocy w osiąganiu wymaganych
standardów pracy i zachowań przez agendy i
urzędy odpowiedzialne za stan środowiska
(doradztwo, szkolenia). Do ubiegania się o dotację
będą uprawnione projekty w następującym
zakresie:
1. Usprawnienia wdraŜania i egzekucji prawa z
zakresu ochrony środowiska
Projekt polegający na:
a) opracowaniu dokumentów (np. ekspertyz) do
nowych i nowelizowanych aktów prawnych w
zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
dostosowujących polskie ustawodawstwo do
ustawodawstwa Unii Europejskiej;
b) usprawnieniu metod i form pracy oraz
doposaŜeniu inspekcji ochrony środowiska i
regionalnych zarządów gospodarki wodnej w
nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową.
2. Wspierania budowy zdolności instytucjonalnych
administracji
odpowiedzialnej
za
ochronę
środowiska
Projekt polegający na szkoleniu pracowników
administracji publicznej wszystkich szczebli w
zakresie prawa ochrony środowiska.
3. Gromadzenia i upowszechniania informacji, o
najlepszych dostępnych technikach (zgodnie z
Dyrektywą 96/61/EC) i o "czystej produkcji"
Projekt polegający na opracowaniu raportu (ów) o
najlepszych dostępnych technikach z róŜnych branŜ
i/lub
o
przykładach
"czystej
produkcji"
umieszczonych na stronie internetowej i/lub w
biuletynie zamawiającego.
4. Rozwoju systemów zarządzania środowiskowego
Projekt polegający na zorganizowaniu szkoleń
dotyczących wymogów stawianych przedsiębiorcom
w zakresie uzyskania certyfikatów zarządzania
zasobami środowiska (ISO serii 14 000, EMAS lub
równowaŜne).
Ze środków MF EOG oraz NMF mogą korzystać
instytucje działające w obszarze publicznym, a
wysokość wsparcia moŜe się wahać od 60 % do
nawet 90 % w zaleŜności od beneficjenta. Warto
zaznaczyć, Ŝe dla Działania 2.1 jest to ostatni nabór
wniosków.
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•

Nabór jest równieŜ otwarty dla pozostałych działań
w ramach Mechanizmów. Szczegółową informacją
słuŜą pracownicy PAE.

utworzeniu lub rozbudowie istniejącego
przedsiębiorstwa,
• dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa
przez wprowadzenie nowych dodatkowych
produktów bądź polegających na
zasadniczej
zmianie
dotyczącej
całościowego procesu produkcyjnego
istniejącego przedsiębiorstwa.
Główny nacisk połoŜony będzie na wspieranie
nowych inwestycji zwiększających innowacyjność
przedsiębiorstw, mierzoną stopniem innowacyjności
produktów i procesów produkcyjnych. Minimalna
wartość wsparcia wynosi 500 tys. PLN.
Cele szczegółowe:
• wzrost
nakładów
na
inwestycje
przedsiębiorstw,
• wzrost
wskaźnika
innowacyjności
przedsiębiorstw,
unowocześnienie
technologii,
• wzrost wydajności pracy i poprawa jakości,
• poprawa stanu środowiska,
• poszerzenie oferty produktowej i/lub
usługowej.

Nabór wniosków do CIR-CE
CIR-CE to austriacki mechanizm wsparcia dla
instytucji i firm austriackich na współpracę z krajami
Europy Środkowej, w tym z Polską. W ramach
obecnego naboru wniosków, który trwa od 6 grudnia
2006 do 24 kwietnia 2007 moŜna składać wnioski
na dwa typy projektów:
Projekty sieciowe – ustanowienie sieci współpracy z
mocno uwypuklonym aspektem biznesowym
(głównie dla MŚP). W ramach tego typu projektów
moŜliwe jest przygotowanie studiów wykonalności.
Projekt tego typu moŜe trwać do półtora roku.
Dofinansowanie w ramach typu projektów wsparcie
moŜe wynieść do 75 % kosztów kwalifikowanych,
nie więcej niŜ 150.000 euro.
Projekty innowacyjne – to projekty mocno
nastawione na transfer technologii oraz kładące
nacisk
na
komercjalizację
rozwiązań
innowacyjnych. Ten typ projektów moŜe trwać 3
lata, a wsparcie moŜe wynieść 45 %, nie więcej niŜ
400.000 euro.
Przedsiębiorstwa nie mogą bezpośrednio aplikować
do programu, ale wszelkie projekty powinny je
wspierać i być realizowane na rzecz
przedsiębiorstw i wynikać z ich potrzeb.
PAE posiada dobre kontakty i nawiązaną
współpracę z instytucjami austriackimi, które mogą
występować o wsparcie i w razie zainteresowania z
Państwa strony słuŜy pomocą w przygotowaniu
wniosku, który będzie obejmował firmy spośród
udziałowców PAE.

W ramach poddziałania do wykorzystania pozostało
680 milionów złotych. Dofinansowanie zostanie
przyznane firmom wykorzystującym nowoczesne
technologie. Funduszy starczy dla około 600
projektów inwestycyjnych.
Termin składania wniosków to 31.01.2007.
Specjalna oferta dla udziałowców
Szanowni Państwo! Chcąc podziękować za
Państwa zaangaŜowanie w Agencję proponujemy
Państwu skorzystanie ze specjalnej oferty dla
Państwa:
• Przygotowanie wniosku do MF EOG lub
NMF za 20 % kosztów.
• Przygotowanie wniosku do CIR-CE wraz
ze znalezieniem odpowiedniego partnera w
Austrii za darmo.
• Nieodpłatne doradztwo w zakresie
pozyskania środków.
Zapraszamy do współpracy!

Nabór wniosków do Sektorowego Programu
Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw” Działanie 2.2.1
Dotacje na innowacyjne inwestycje
Celem poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa
poziomu innowacyjności małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych
inwestycji polegających na:
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