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Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków 
 

Czego dotyczy?  
Głęboka modernizacja energetyczna:  

a) budynków użyteczności publicznej, 

b) wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 

wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne 
 

Najważniejsze elementy: 
• izolacja przegród budowlanych, 

• instalacja c.o., w tym zmiana źródła energii w budynku, 

• instalacja elektryczna i wymiana oświetlenia, 

• systemy wentylacji, rekuperacji, klimatyzacji, 

• systemy zarządzania i sterowania zużyciem energii w budynku 

 



Główne warunki: 

1) Modernizacja musi być „głęboka”, czyli w jej wyniku spełnione będą wymogi 

określone w dziale X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie – normy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2) Modernizacja musi zakładać zmniejszenie zużycia energii o minimum 25 %. 

 

3) Modernizacja musi wynikać z audytu energetycznego. 

 

§ 328 – 329 
(fragment) 

Budynek 
uż. 
publicznej 

Budynki 
opieki 
zdrowotnej 

Budynki 
mieszkalne 
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EPH+W na potrzeby ogrzewania, 
wentylacji oraz przygotowania c.w.u. 

45 
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65 
kWh/(m2 / rok) 
 



Beneficjenci: 
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki 

i stowarzyszenia, 

• jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną, 

• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

• organizacje pozarządowe, 

• podmioty wykonujące działalność leczniczą, 

• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.  

 

Kwota przeznaczona na realizację działania 125,5 mln euro. 

 

Celem działania jest: 

Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym 

i budynkach użyteczności publicznej. 

 

Efekty – zmniejszenie: 

• wydatków na energię, 

• zużycia paliw energetycznych,  

• emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
 

W 2015 r. rozpoczęty zostanie konkurs w zakresie budynków użyteczności publicznej. 

 



KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE – OCENA 

FORMALNA  (1 – 3) 

Obowiązkowy audyt 

energetyczny ex-ante  

Przez to kryterium należy rozumieć, że do wniosku dołączono audyt 

energetyczny obejmujący zakres inwestycji (ex-ante) będący przedmiotem 

wniosku o dofinansowanie. 

Stopień poprawy 

efektywności 

energetycznej (%) 

Kryterium oceniane będzie na podstawie danych zawartych w dokumentacji 

wniosku (audyt energetyczny). 

W ramach kryterium oceniany będzie zakres poprawy efektywności 

energetycznej (zmniejszenia obliczeniowego zapotrzebowania na energię) w 

odniesieniu do stanu początkowego (%). 

Dofinansowanie będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia 

efektywności energetycznej (czyli zmniejszenia obliczeniowego  

zapotrzebowania na  energię), o co najmniej 25%, dla każdego budynku 

objętego projektem. Patrz opis do kryterium 2 oceny jakościowej 

„Zmniejszenie zapotrzebowania na energię”. 

Konieczność 

weryfikacji z mapami 

potrzeb zdrowotnych 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, których beneficjentami są podmioty 

wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności 

leczniczej. 

  

Przez to kryterium należy rozumieć, że obiekty ochrony zdrowia ww. 

podmiotów, które są objęte wymogiem uwzględnienia w mapach potrzeb 

zdrowotnych (patrz działanie 6.2.1. RPO WP), mogą być przedmiotem 

dofinansowania w ramach działania 3.2 RPO WP wyłącznie pod warunkiem 

zapewnienia zgodności z wymogami tych dokumentów. 

  

Kryterium nie dotyczy pozostałych kategorii beneficjentów i budynków. 



KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE – OCENA FORMALNA  

(4 – 5) 

Rodzaj kotła 

spalającego 

1. Kryterium dotyczy projektów, które w ramach modernizacji energetycznej 

przewidują zmianę źródła ciepła.  

2. W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła (jako 

elementu projektu) - wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na nowe 

urządzenia grzewcze, w tym kogeneracyjne, spalające biomasę lub 

wykorzystujące paliwa gazowe, pod warunkiem:  

-  braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci 

ciepłowniczej, 

-  zwiększenia efektywności energetycznej, 

-  zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza. 

Ograniczenie nie dotyczy innych źródeł ciepła dla budynku z OZE (np. pomp 

ciepła, kolektorów słonecznych itd.). Szczegółowe ograniczenia opisane są 

SZOOP dla działania 3.2 (p. 19 Limity i ograniczenia). 

Ograniczenia instalacji 

kotłów na biomasę 

Przez to kryterium należy rozumieć, że urządzenia grzewcze spalające biomasę 

mogą być dofinansowane wyłącznie w budynkach zlokalizowanych poza obszarami 

gmin, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia 

dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 (24h), tj.: 

 gmin wymienionych w tabeli nr 8 na stronach 40-41 Programu Ochrony 

Powietrza dla strefy podkarpackiej (…) 

 Gminy Miasto Rzeszów, zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla strefy 

miasto Rzeszów (…). 

Wykluczenie nie dotyczy kotłów na biomasę klasy 5 według normy PN EN 303-

5:2012 dotyczącej sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji 

zanieczyszczeń kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym 

zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW. Kotły spełniające wymogi tej klasy 

mogą być instalowane na obszarach przekroczeń. 



Zmiany - uwagi 

Uwaga. 

Kryterium:  Rodzaj kotła spalającego – w działaniu 3.2 nie należy dofinansować 

kotłów      węglowych, a pierwszeństwo powinno mieć 

podłączenie do sieci       ciepłowniczych. 
 

Uwaga uwzględniona.  

KE nie zgadza się na zastosowanie technologii węglowych w tym działaniu RPO. 

Ponadto, jeśli jest to możliwe, w pierwszej kolejności zmiana źródła ciepła powinna 

dotyczyć podłączenia do sieci ciepłowniczych. Zmianie uległy zapisy SZOOP w tym 

zakresie oraz jedno z kryteriów oceny dopuszczającej formalnej.  Warunki są obecnie 

spójne z ograniczeniami w poddziałaniu 3.3.1 RPO.  

 

 

Przedstawiciele KE zgłosili również szereg uwag dot. nowych kryteriów dostępowych do 

działania 3.2. Dotyczyły one zastosowania technologii opartych na węglu i urządzeń 

kogeneracyjnych. 

 

 
 

 

 



     11 kryteriów, łączna liczba punktów 100. 
 

     Kryteria dotyczą: 

       

 

 
Zmniejszenia zużycia 
energii  

- koszt jednostkowy,  
- poziom % zmniejszenia,  
- zmniejszenia emisji CO2 i PM-10, 
- oszczędności,  
- zmiana źródła zasilania w energię i zastosowanie OZE 

Lokalizacji - przekroczenia norm zanieczyszczeń  
- tereny objęte planami gospodarki niskoemisyjnej 

Gotowości do realizacji 
i jakości wykonania 

- brak przeszkód formalno-prawnych 
- nadzór, sprawdzenie jakości wykonanych robót i audyt 
„powykonawczy” 

„Luki remontowej” - stan (wiek) budynku „przed modernizacją” 

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (DZIAŁANIE 3.2)  



KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (DZIAŁANIE 3.2)  

Efektywność 

kosztowa 

Kryterium premiuje projekty o najniższej dotacji EFRR, która 

przypada na jednostkę energii zaoszczędzonej w wyniku 

realizacji projektu. 

Zmniejszenie 

zapotrzebo-

wania na 

energię 

Kryterium promuje projekty dzięki, którym możliwe jest 

zmniejszenie zapotrzebowania na energię w stosunku do 

stanu pierwotnego (w %). 



Roczna redukcja 

ekwiwalentu 

CO2 

Kryterium premiuje projekty, które  

umożliwią jak największą redukcję  

emisji gazów cieplarnianych. 

 

Ocenie podlega redukcja ekwiwalentu  

CO2 (zgodnie z metodologią SEAP). 
 

 

Zmniejszenie 

emisji pyłów 

Kryterium premiuje projekty, których realizacja będzie 

skutkować zmniejszeniem emisji pyłu zawieszonego PM-10.  
 

Metodologia: opracowana na bazie systemu monitorowania 

realizacji programów naprawczych ochrony powietrza  
 

powierzchnia budynków   ×  wskaźniki zmniejszenia emisji 
 

Uwaga!   Uzupełnienie metodologii (autokorekta). 

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (DZIAŁANIE 3.2)  



Lokalizacja 

infrastruktury 

Kryterium premiuje realizację projektów na obszarach, gdzie 

stwierdzono największe przekroczenia zanieczyszczenia 

powietrza (PM-10 - 24 h). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana źródła 

zasilania w 

energię cieplną,  

wykorzystanie 

energii OZE i 

systemów 

wysokospra-

wnej 

kogeneracji 

Kryterium premiuje zmianę źródła zasilania w energię cieplną 

(ciepło sieciowe, ewentualnie gaz lub biomasa), wykorzystanie 

energii OZE i systemów wysokosprawnej kogeneracji. 
 

Zastosowanie wyróżnionych nowych źródeł energii korzystnie wpływa na 

zmniejszenie zużycia energii (podniesienie sprawności), a także na emisję 

zanieczyszczeń. Źródło energii musi mieć istotne znaczenie w projekcie. 
 

W związku z uwagami przedstawicieli KE zalecającymi brak wsparcia dla 

kotłów węglowych zostały one pominięte w niniejszym kryterium. 

 
Uwaga!  

Celem kryterium jest jednoznaczne wsparcie obszarów, które są 

priorytetowe dla Województwa, jako wymagające poprawy jakości 

powietrza. Zostało wprowadzone jako istotny mechanizm wsparcia 

działań dotyczących ograniczenia emisji PM-10, tam gdzie 

zidentyfikowano największe przekroczenia. 

Wspiera realizację wymogów Dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości 

powietrza i czystości powietrza w Europie. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (DZIAŁANIE 3.2)  



Oszczędność 

kosztów 

zaopatrzenia w 

energię 

Kryterium premiuje projekty o największej oszczędności kosztów  

w zakresie zaopatrzenia w energię. Punkty przyznawane są  

w zależności od wartości oszczędności kosztów zaopatrzenia  

w energię (w zł/rok).  

 

Uwaga! Dochody generowane przez projekt. 

Jakość 

wykonania 

Kryterium premiuje projekty wykorzystujące mechanizmy kontroli 

jakości wykonania inwestycji. 

 

nadzór inwestorski 

+ 
badanie termowizyjne 

badanie szczelności 

audyt „powykonawczy” 

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (DZIAŁANIE 3.2)  



Realizacja polityki 

zrównoważonego 

rozwoju 

 

Zgodność z 

planami 

gospodarki 

niskoemisyjnej 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy projekt jest ujęty w planie 

gospodarki nieskoemisyjnej. 

 

Autokorekta –  

„W przypadku projektów zlokalizowanych na terenie dwóch i więcej gmin punkty 

przyznawane są tylko, jeśli każdy z obiektów jest uwzględniony w 

obowiązującym na danym terenie planie gospodarki niskoemisyjnej”. 

Gotowość do 

realizacji 
Kryterium premiuje projekty przygotowane do realizacji, które nie 

posiadają barier administracyjnych zagrażających ich wykonaniu. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (DZIAŁANIE 3.2)  

Uwaga – propozycja „złagodzenia” kryterium gotowości do realizacji. 

 

Prawomocnych pozwoleń oczekujemy przed oceną merytoryczną. 

Kryterium ma na celu premiowanie właśnie tych inwestycji, którym nie zagrażają 

opóźnienia i problemy dotyczące dokumentacji i pozwoleń budowlanych. 
 



„Luka 

remontowa” 

Punkty przyznawane są w zależności od stopnia wyeksploatowania 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przed realizacją projektu. 

Ocenie podlega wiek budowy budynku lub czas od ostatniego 

generalnego remontu (takiego w wyniku, którego budynek został 

doprowadzony do stanu, w którym spełniał obowiązujące wówczas 

normy / standardy techniczno-budowlane).  

 

Kryterium nie dotyczy budynków użyteczności publicznej. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (DZIAŁANIE 3.2)  



Zmiany - uwagi 

Uwaga. 
Zmiana nazwy kryterium z „Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju” na „Zgodność z planami gospodarki 

niskoemisyjnej”.  

Uzasadnienie: po zmianie nazwa lepiej odzwierciedla faktyczne znaczenie i przedmiot oceny w niniejszym 

kryterium. 

 

Zmiana zapisu w opisie kryterium 

Było: „W przypadku projektów zlokalizowanych na terenie dwóch i więcej gmin decyduje lokalizacja inwestycji o 

największej przewidywanej rocznej ilości zaoszczędzonej energii.” 

Powinno być: „W przypadku projektów zlokalizowanych na terenie dwóch i więcej gmin punkty przyznawane są 

tylko, jeśli każdy z obiektów jest uwzględniony w obowiązującym na danym terenie planie gospodarki 

niskoemisyjnej gminy”. 

Uzasadnienie: zmiana upraszcza ocenę, a także czyni ją bardziej adekwatną do potrzeby promowania działań 

związanych z planowaniem gospodarki niskoenergetycznej i niskoemisyjnej. 

 

Uwaga. 

W efekcie wyeliminowania, na wniosek przedstawicieli KE,  źródeł ciepła opartych o węgiel w 

kryterium „Zmiana źródła zasilania w energię cieplną,  wykorzystanie energii OZE i 

systemów wysokosprawnej kogeneracji” wykreślone zostały zapisy dot. stosowania kotów na 

paliwa stałe, inne niż biomasa. 



Dziękuję za uwagę 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO 

Al. Cieplińskiego 4 

Rzeszów 

www.rpo.podkarpackie.pl 

pi@podkarpackie.pl 


