Skrócony poradnik dla aplikujących
po pomoc techniczną

Pierwszy nabór: Czerwiec 2022 r.

Porozumienie Przedsiębiorstw na rzecz Klimatu i Energii (CCCE)
Porozumienie Przedsiębiorstw na rzecz Klimatu i Energii (CCCE) to pilotażowa inicjatywa
Komisji Europejskiej, której celem jest zachęcanie i wspieranie firm w zwiększaniu ich wkładu w
przejście na czystą energię, oszczędności energii i związane z tym cele klimatyczne. Program
pilotażowy CCCE zapewnia praktyczne, szczegółowe wytyczne i pomoc techniczną dla
europejskich firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstwa (MŚP).
Poprzez te działania CCCE dąży do oceny i znalezienia najbardziej skutecznego
form wsparcia dla europejskich MŚP i dużych firm w procesie transformacji energetycznej.

Pierwszy nabór do pomocy technicznej
Pierwszy nabór do pomocy technicznej obejmuje proponowane usługi wsparcia, które należy
postrzegać jako menu pomocy, z którego mogą wybierać wnioskodawcy. Proponowane usługi
doradcze są określone na podstawie zakresu wsparcia, jakie może zapewnić CCCE. W
formularzu wniosku wnioskodawcy powinni wybrać jedną z proponowanych usług doradczych.
Wnioskodawca może również określić usługę doradczą, której poszukuje. Należy pamiętać, że
nawet w przypadku wyboru konkretnej usługi doradczej od wnioskodawcy oczekuje się
przedstawienia opisu potrzebnego wsparcia, ponieważ wnioski będą podlegały ocenie.
Ostateczny zakres i szczegóły pomocy technicznej zostaną uzgodnione z ekspertami CCCE
podczas procesu selekcji (w tym konkretne zadania, wymagane dane, terminy itp.).
Więcej informacji oraz listę wszystkich usług, proces składania wniosków i kryteria oceny można
znaleźć w pełnym poradniku dla osób ubiegających się o pomoc techniczną.

Kto może złożyć wniosek?
Celem pierwszego naboru do składania wniosków o pomoc techniczną jest przetestowanie
szeregu bezpośrednich usług doradczych, które CCCE może świadczyć 50 podmiotom z
czterech różnych grup docelowych pochodzących z pięciu krajów objętych programem.
Cztery rodzaje wnioskodawców:
● MŚP zgodnie z definicją EU1.
● Grupy przedsiębiorstw - przedsiębiorstwa zlokalizowane na tym samym obszarze (parki
przemysłowe) lub w tym samym budynku.
● Władze krajowe, regionalne lub lokalne, które są odpowiedzialne za ustanawianie lub
wdrażanie systemów wsparcia dla MŚP.
● wszelkie podmioty, które zapewniają wsparcie w zakresie dekarbonizacji MŚP, takie jak
lokalne agencje energetyczne, stowarzyszenia i sieci biznesowe, punkty kompleksowej
obsługi i przedsiębiorstwa usług energetycznych.
Kraje objęte programem to Chorwacja, Finlandia, Włochy, Holandia i Polska.
Proces składania wniosków online
Pierwszy nabór do składania wniosków o pomoc techniczną rozpoczęło się 15 czerwca 2022 r.
Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2022 r. o godz. 18:00 czasu
środkowoeuropejskiego. Wnioskodawcy zakwalifikowani do wsparcia bezpośredniego zostaną
ogłoszeni we wrześniu 2022. Pomoc będzie udzielana w okresie od września 2022 roku do
stycznia 2023 roku.

Przygotowanie
Niniejszy Skrócony poradnik dotyczący składania wniosków, Poradnik dla wnioskodawców
ubiegających się o pomoc techniczną w ramach pierwszego naboru, oraz Formularz
wniosku online - wszystkie te dokumenty są istotne. W Poradniku dla wnioskodawców
wyjaśniono, którzy wnioskodawcy kwalifikują się do udziału w naborze, proces składania
wniosków, sposób oceny wnioskodawców, sposób pomocy technicznej i wreszcie proces oceny
otrzymanej pomocy technicznej. W razie dodatkowych pytań z CCCE można się kontaktować
pod adresem heldpesk@covenant-ofcompanies.eu.
W dniu 23 czerwca 2022 r. CCCE zorganizuje webinarium inauguracyjne. Celem tego
webinarium jest wyjaśnienie, w jaki sposób usługi doradcze CCCE i pierwszego naboru do
pomocy technicznej mogą pomóc MŚP w transformacji i dekarbonizacji ich firm. Podczas
webinarium zostanie przedstawiona prezentacja SME Climate Hub. Link do rejestracji na
webinarium inauguracyjne znajduje się tutaj.

W lipcu 2022 r. CCCE zorganizuje webinarium poświęcone procesowi składania wniosków.
Celem tego webinarium jest szczegółowe wyjaśnienie procesu składania wniosków w ramach
pierwszego naboru do Pomocy Technicznej.

Zgłoszenie
Aby złożyć wniosek, należy wypełnić prosty formularz online, a wnioskujące MŚP (nie dotyczy
władz i podmiotów wspomagających) muszą przygotować dwa dokumenty: wyniki narzędzia
samooceny i dowód rejestracji podmiotu.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny online. Należy pamiętać, że formularz
zgłoszeniowy można złożyć tylko za pośrednictwem tego linku.
Narzędzie do samooceny składa się z 5 pytań, na podstawie których dokonuje się oceny
kroków podjętych przez przedsiębiorstwa w procesie transformacji energetycznej. Dlatego
narzędzie do samooceny może być wykorzystywane wyłącznie przez MŚP lub grupy
przedsiębiorstw. Po wypełnieniu narzędzie samooceny (tabela w formacie Excel) należy
załadować do formularza wniosku online.
Wnioskujące MŚP lub grupy przedsiębiorstw muszą również złożyć dodatkową dokumentację
w postaci numeru VAT oraz świadectwa rejestracji (lub podobnego dokumentu rejestracyjnego
podmiotu). Dokumenty te składa się w języku oryginału w formacie .pdf.
Umowa o Pomoc Techniczną
Z wybranymi wnioskodawcami skontaktujemy się we wrześniu 2022 r. w celu odbycia spotkania
z ekspertami CCCE, aby omówić zakres, zadania i harmonogram Pomocy Technicznej. Na
podstawie formularza wniosku i wyników tego spotkania zostanie zaproponowana umowa o
świadczenie Pomocy Technicznej. Po podpisaniu umowy o pomocy technicznej wybór
bezpośrednio wspieranych wnioskodawców jest zakończony i można rozpocząć pomoc
techniczną.

