
Konkurs charakteryzuje się następującymi zasadami realizacji projektów, aplikowania i przygotowania wniosków:

Aplikacja jest możliwa dla projektów realizowanych zarówno na małą (2,5 - 7,5 mln EUR) jak i dużą skalę (<7,5 mln 
EUR). Wielkość projektu warunkuje możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach danego konkursu.
Realizacja projektu samodzielnie lub w konsorcjum – możliwa jest realizacja projektu w konsorcjum, z wyjątkiem 
udziału osób fizycznych i organów UE.
Wsparcie udzielane będzie na:
❏ Innowacyjne technologie i procesy niskoemisyjne w energochłonnych gałęziach przemysłu, w tym produkty 

zastępujące produkty o dużej zawartości węgla;
❏ Wychwytywanie i wykorzystanie węgla (CCU);
❏ Budowanie i eksploatacja wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS);
❏ Innowacyjne wytwarzanie energii odnawialnej;
❏ Magazynowanie energii.

Poziom finansowania – co do zasady do 60% kosztów projektu. 

do projektów na dużą skalęInnovation
Fund

Maksymalne dofinansowanie
do 60% wydatków kwalifikowanych

Wartość projektu
na małą skalę 2,5 mln - 7,5 mln €
na dużą skalę > 7,5 mln €

Czas trwania oceny 
wniosków
Około 5 miesięcy

Instytucja
Komisja Europejska

Strona internetowa
https://ec.europa.eu/inea/en/innovation-fund

Budżet konkursu
€ 100 mln – 

projekty na małą skalę
€ 1,3 - 1,5 mld – 

projekty na dużą skalę

Beneficjenci
Przedsiębiorcy / konsorcja

Składanie wniosków
sierpień 2022 r. (projekty 

realizowane na małą skalę)
marzec 2022 r. (projekty 

realizowane na dużą skalę

Innovation Fund
Dotacje na innowacyjne 
technologie niskoemisyjne

Podstawowe informacje 
o wsparciu w ramach programu 
Innovation Fund

W ramach programu Innovation Fund 
2020-2030 o dofinansowanie mogą ubiegać 
się przedsiębiorstwa i konsorcja głównie z 
sektora energetycznego, OZE, węglowego 
oraz przemysłowego. Nadchodzący nabór 
wniosków zaplanowany został na październik 
2021 r. (dla projektów realizowanych na małą 
skalę) oraz na marzec 2022 r. (dla projektów 
wielkoskalowych). Wsparcie otrzymają 
projekty demonstrujące wysoce innowacyjne 
technologie, które mogą przyczynić się do 
znaczącego zmniejszenia emisji.

Zespół Pomocy Publicznej i Innowacji
http://www.pwc.pl/innowacje

Uwaga: Informacje przedstawione w materiale opierają się o wymagania pierwszego (zakończonego) naboru w 
ramach Programu, stąd finalne wymagania mogą się różnić po ogłoszeniu przez Komisję Europejską dokumentacji 
konkursowej dla drugiego naboru wniosków.



Zasady oceny Informacje oraz warunki o rodzajach projektów: 

Zespół Pomocy Publicznej i Innowacji
http://www.pwc.pl/innowacje
Zespół Pomocy Publicznej i Innowacji
http://www.pwc.pl/innowacje

*Zaprezentowane kryteria odnoszą się do pierwszego (zakończonego) naboru w ramach Programu. Kryteria dla 
drugiego naboru nie są jeszcze znane, niemniej przewidujemy, że będą zbliżone.

Projekty realizowane na małą skalę:
❏ Proces aplikacyjny w ramach jednego etapu.
❏ Uproszczona metodologia i wymagania względem projektów 

realizowanych na dużą skalę. 
❏ Większy nacisk na projekty, które są gotowe do wprowadzenia na 

rynek (względem pierwszego naboru wniosków).
❏ Możliwość ponownego złożenia wniosku.

Projekty realizowane na dużą skalę:
❏ Proces aplikacyjny w ramach jednego etapu (redukcja względem 

pierwszego naboru wniosków).
❏ Ulepszona dokumentacja aplikacyjna względem pierwotnej wersji.
❏ Możliwość ponownego złożenia wniosku.

1. Skuteczność unikania emisji 
gazów cieplarnianych - wnioskodawcy 
muszą przeprowadzić dwa obliczenia: 
bezwzględna i względna redukcja emisji 
gazów cieplarnianych. Jako wymóg 
minimalny, emisje procesowe projektu 
na jednostkę produktu muszą być 
poniżej wartości odniesienia(-ów) EU 
ETS26.

2. Stopień innowacyjności - stopień, 
w jakim proponowane działania są 
innowacyjne w porównaniu z aktualnym 
stanem wiedzy. Podczas tej oceny 
projekty, które będą prowadzić do 
bezpośredniego wychwytywania 
powietrza, usuwania dwutlenku węgla 
netto lub stosowania produktów 
zastępczych, będą rozpatrywane 
pozytywnie. 

3. Dojrzałość projektowa - ocena 
obejmuje 2 obszary: 
- dojrzałość wdrożenia (celem oceny 
stopnia wykonalności koncepcji 
technicznej i perspektyw udanego 
komercyjnego wdrożenia) Pkt: min. 3/5.
- dojrzałość finansowa (w celu oceny 
rentowności finansowej i biznesowej 
projektu).

4. Skalowalność - ocenie podlega: 
skalowalność na poziomie projektu i 
gospodarki regionalnej, na poziomie 
sektora oraz skalowalność 
ogólnogospodarcza.

5. Efektywność kosztowa - wskaźnik 
efektywności kosztowej wyraża się w 
następujący sposób: odpowiednie 
koszty pomniejszone o wkład 
wnioskodawcy dzielone przez absolutne 
uniknięcie emisji gazów cieplarnianych. 
Jeżeli wskaźnik efektywności kosztowej 
jest wyższy niż 600 EUR/ t CO2-eq, 
projekt otrzymuje 0 punktów w tym 
kryterium.

❏ Za każde z kryterium można 
uzyskać max. 5 punktów. 

❏ Minimalna liczba punktów w danym 
kryterium: 3. 

➢ Kryteria punktowe*

Pomoc de minimis na wsparcie przygotowania 
do wdrożenia (maks. 200.000 EUR przez okres 
trzech lat dla jednego przedsiębiorstwa) 60%

Wymagania:
✔ Pojedynczy wnioskodawcy (przedsiębiorstwa) lub konsorcja. Osoby 

fizyczne i organy UE nie mogą być członkami konsorcjum. 
✔ Wnioskodawca musi być podmiotem prywatnym, publicznym lub 

organizacją międzynarodowa. 
✔ Kwalifikują się wyłącznie działania realizowane na terytorium jednego (lub 

więcej) państw członkowskich UE, Norwegii lub Islandii.
✔ Projekt musi osiągnąć zamknięcie finansowe nie później niż 48 miesięcy po 

podpisaniu umowy o dotację.
✔ Okres monitorowania i sprawozdawczości po rozpoczęciu eksploatacji 

projektu wynosi 3 lata (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
dłuższe okresy, ale nie mogą przekraczać 10 lat).

Fundusz będzie wspierał do 60% dodatkowych kosztów 
kapitałowych i operacyjnych projektów na dużą skalę 
oraz do 60% kosztów kapitałowych projektów na małą skalę. 60%

Proces selekcji:

Lista wstępnie 
wybranych 

projektów do 
konsultacji z 
państwami 

członkowskimi

Udzielanie 
pomocy 

rozwojowej dla 
projektu 

(PDA - Project 
Development 
Assistance**) 

Udzielanie 
dotacji na 
projekty

Kryteria (a), (b), (c) 
są spełnione 

Kryteria (a) i (b) są 
spełnione 

** Z PDA mogą skorzystać odrzucone wnioski, które spełniają dodatkowe wymagania (m.in. w zakresie stopnia innowacyjności 
emisji gazów cieplarnianych oraz w ramach kryterium dojrzałości projektu).

Wyrażenie zainteresowania

(b) Stopień innowacyjności

(c) Dojrzałość projektowa

(a) Skuteczność unikania emisji 
gazów cieplarnianych

Pełna aplikacja
(a) Skuteczność unikania emisji 
gazów cieplarnianych

(e) Efektywność kosztowa

(c) Dojrzałość projektowa
(b) Stopień innowacyjności

(d) Skalowalność 



Uwaga: Wszelkie zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter orientacyjny – publikacja nie może stanowić jedynej 
podstawy podejmowanych działań. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zasięgnąć fachowej porady.
©2021 PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Wszystkie prawa 
zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa „PwC” odnosi się do PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa, firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których 
każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny

Z przyjemnością wesprzemy Państwa we wstępnej analizie projektu pod kątem kwalifikowalności 
i szans na dofinansowanie.

Doradztwo na etapie ubiegania się o dotację:

Przygotowanie dokumentacji 
aplikacyjnej

Wsparcie w trakcie oceny 
projektu

Doradztwo przy rozliczaniu 
projektu oraz dotacji, w tym: 
szkolenia, przygotowanie / 
weryfikacja dokumentacji 
rozliczeniowej, przygotowanie 
do kontroli realizacji projektu 
przez upoważnione instytucje

Jak możemy pomóc?

+48 502 184 907
mieczyslaw.gonta@pwc.com

Mieczysław Gonta
Partner

Biuro PwC Warszawa
ul. Polna 11, 
00-633 Warszawa

Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi
http://www.pwc.pl/innowacje

Bądźmy w kontakcie!
Wejdź na www.pwc.pl/subskrypcje i otrzymuj informacje o nowych alertach, 
wydarzeniach i raportach PwC – od razu po publikacji!

+48 519 507 467
barbara.brzezinska@pwc.com

Barbara Brzezińska
Menedżer

Biuro PwC Warszawa
ul. Polna 11, 
00-633 Warszawa

+48 519 507 208
grzegorz.kus@pwc.com

Grzegorz Kuś
Starszy Menedżer

Biuro PwC Warszawa
ul. Polna 11, 
00-633 Warszawa

Zespół Pomocy Publicznej i Innowacji
http://www.pwc.pl/innowacje


