
11 umowa na dofinansowanie podpisana 

 

10 grudnia br. wiceprezes Marek Kasicki oraz Krzysztof Okoński, dyrektor 

pionu finansów i regulacji podpisali umowę na dofinansowanie budowy 

oraz modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN na terenie 

oddziału w Olsztynie. Jest to już 5 umowa na dofinansowanie 

zrealizowana przez oddział w Olsztynie i 11 zawierana przez  EOP w 

aktualnej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Łączna kwota 

dofinansowania projektu to ponad 4 mln zł. 

Wniosek o dofinansowanie dla inwestycji, przygotowany przez Biuro Funduszy UE 

i pracowników oddziału Olsztyn uzyskał pozytywną ocenę Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach działania 4.1 

wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i 

tym samym otrzymał dofinansowanie na łączną kwotę 4 048 752,40 zł. 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału dla przyłączenia nowych jednostek 

wytwórczych energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w 

województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Wsparcie w ramach działania koncentruje się na budowie i przebudowie 

infrastruktury sieciowej SN i nN. Projekt został podzielony na 4 działania 

inwestycyjne: 



 Budowa linii kablowej SN 15 kV relacji GPZ Olsztyn 1-Jeziorany 219 wraz ze 

złączem SN 15 kV, wymianą słupa SN 15 kV oraz przebudową linii kablowej 

SN 15 kV, 

 Budowa ciągu linowego SN Rudzienice z GPZ Iława Wschód tj. budowa linii 

kablowej SN 15 kV jako powiązania z linią SN oraz przebudowa linii 

napowietrznej SN, Przejazd na linię napowietrzną niepełno izolowaną, 

 Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz ze 

stanowiskami słupowymi oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN 

15/0,4kV w Szczytnie, 

 Budowa powiązania kablowego pomiędzy napowietrznymi liniami SN 15 kV 

Biskupiec - Bisztynek odgałęzienie Wągsty 2 a Reszel - Bisztynek 

odgałęzienie Księżno, 

Długość nowo wybudowanej sieci elektroenergetycznej - ponad 6,5  km 

 

Długość zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej - ponad 19 km. 

 

Projekt realizowany jest na terenie gmin: miasto Olsztyn, Szczytno, Dywity, 

Barczewo, Iława, Bisztynek (pow. bartoszycki), Kolno (pow. olsztyński). 

Projekt pozwoli zwiększyć możliwości przyłączania do sieci nowych jednostek 

wytwórczych energii elektrycznej z OZE oraz mikroinstalacji w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo funkcjonowania sieci elektroenergetycznych OSD.  

W wyniku realizacji projektu dodatkowa zdolność przyłączania nowych mocy OZE 

oraz mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej wyniesie ok. 4 MW. Prace 

powinny zostać wykonane do końca 2019 roku. 

 

Wszystkie trzy projekty, które do tej pory uzyskały dofinansowanie z Regionalnego 

Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego i zostały 

zrealizowane przez o/Olsztyn to budowa i modernizacja 74,5 km linii SN/nN i ponad 

24 MW dodatkowej zdolność przyłączeniowej OZE. 
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