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Zastosowane metody badawcze

W badaniu zastosowano 
podejście badawcze oparte na 
ewaluacji wspieranej teorią. 
Oznacza to, że skupiono się na 
wskazaniu, co rzeczywiście się 
zmieniło lub miało szanse ulec 
zmianie dzięki realizacji 
programu. Pod uwagę wzięto 
również różne okoliczności, 
które na to wpływały.

Badanie było realizowane w 
okresie od października 2021 r. 
do lutego 2022 r.

Analiza danych 
zastanych

9 wywiadów 
indywidulanych

Ankieta CAWI z 
beneficjentami, 
zwrot 61% (227  

ankiety)

6 Studiów 
Przypadku

Warsztat 
ewaluacyjny



Zakres badania – okres do 30.09.2021 r.

Działanie
Liczba 
projektów

Wartość 
dofinansowania UE 

3.1 Rozwój OZE 196 544,3 mln zł

3.2 Modernizacja energetyczna budynków 167 318,9 mln zł

3.3 Poprawa jakości powietrza 42 164,6 mln zł

3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych 32 123, 9 mln zł

3.3.2 Redukcja emisji 9 2,6 mln zł

3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – ZIT 1 38,1 mln zł

3.4 Rozwój OZE - ZIT 7 56,5 mln zł

SUMA 412 1 084,2 mln zł



Rozwój OZE – EFEKTY (działania 3.1 i 3.4)

264 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii z OZE

PROJEKTY „PARASOLOWE”-
mikroinstalacje OZE dla mieszkańców
(43 projekty; 412,5 mln PLN dof. UE)

POZOSTAŁE PROJEKTY - instalacje OZE w 
obiektach jst, przedsiębiorstwach, 
spółdzielniach mieszkaniowych, parafiach
(150 projektów; 131,8 mln PLN dof. UE)

147 MWt 70 MWe 1,3 MWt 46 MWe

23 201 jednostek 
wytwarzania energii cieplnej 
z OZE (kolektory słoneczne, 
pompy ciepła, kotły na 
biomasę), produkcja energii 
cieplnej: 155 GWht/rok

20 523 jednostki 
wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE (PV),  
produkcja energii 
elektrycznej: 63 
GWhe/rok

17 jednostek 
wytwarzania energii 
cieplnej z OZE (pompy 
ciepła, kotły na biomasę, 
kolektory słoneczne); 
produkcja energii 
cieplnej: 1,4 GWht/rok

639 jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE
(PV, mikroturbiny wiatrowe),  
produkcja energii 
elektrycznej: 
44 GWhe/rok energii 
elektrycznej; budowa 34 km 
sieci elektroen.

Redukcja emisji CO2: 98,9 tys. t CO2 eq/rok Redukcja emisji CO2: 39,5 tys. t CO2 eq/rok

+1 
BIOGAZO

WNIA
(1 MWt, 
1MWe)



ROZKŁAD PRZESTRZENNY

WSPARCIA (ŚRODKI UE) 
W DZIAŁANIACH 3.1 I 3.4 
ORAZ 11.2 (REACT-EU) 
RPO WP 2014-2020, 
UWZGLĘDNIAJĄCY

PROJEKTY ZATWIERDZONE

DO DOFINANSOWANIA

DO KOŃCA LUTEGO 2022

Wsparcie obejmuje 
93% gmin (148 ze 160 
gmin) – bardzo duże 
upowszechnienie 
OZE (głównie model 
prosumencki)



Rozwój OZE - WPŁYW
 wzrost udziału OZE: w produkcji energii elektrycznej o ok. 3 punkty 

procentowe, w finalnym zużyciu energii elektrycznej ok. 2 punkty procentowe

 zwiększenie samowystarczalności energetycznej regionu

 znaczący wkład w rozwój sektora mikroinstalacji PV (blisko 1/3 mikroinstalacji 
podłączonych do sieci do 2021 r.)

 środki OP III były kluczowym źródłem finansowania przedsięwzięć dotyczących 
rozwoju OZE w województwie – stanowiły ponad 77% kwoty przeznaczonej na 
ten cel z programów i funduszy publicznych

WYKRES 1. WARTOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANYCH NA ROZWÓJ OZE W LATACH 2016-2021 W
WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM [MLN PLN]. CAŁKOWITA KWOTA WSPARCIA: 778,3 MLN PLN
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Modernizacja energetyczna budynków – EFEKTY 
(działanie 3.2)

607 budynków 
983 tys. m2 powierzchni użytkowej
400 budynków publicznych (oświatowych, 
komunalnych, kulturalnych, sportowych, 
służących ochronie zdrowia)
(124 projekty; 255,4 mln PLN dof. UE)

207 wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych (5 810 gospodarstw 
domowych)
(43 projekty; 63,4 mln PLN dof. UE)

180 zmodernizowanych źródeł ciepła 11 zmodernizowanych źródeł ciepła

Oszczędność energii cieplnej: 334 TJ/rok Oszczędność energii cieplnej: 115 TJ/rok

Oszczędność energii elektrycznej: 8,4 GWh/rok Oszczędność energii elektrycznej: 0,3 GWh/rok

OZE: 8 MWt (109 szt.), 2 MWe (126 szt.) OZE: 0,8 MWt (23 szt.), 0,22 MWe (72 szt.)

Redukcja emisji CO2: 32 tys. t CO2 eq/rok Redukcja emisji CO2: 9 tys. t CO2 eq/rok

Redukcja emisji PM10: 41 t/rok Redukcja emisji PM10 – 53 t/rok



ROZKŁAD PRZESTRZENNY

WSPARCIA (ŚRODKI UE) W
DZIAŁANIU 3.2, W PODZIALE

NA GMINY WOJEWÓDZTWA

PODKARPACKIEGO

Wsparcie trafiło do 60% 
gmin. Koncentracja na 
obszarach, na których 
identyfikowano 
największe problemy z 
jakością powietrza.



Modernizacja energetyczna budynków - WPŁYW
 449 TJ/rok zaoszczędzonej energii cieplnej - 10% wolumenu sprzedaży energii 

cieplnej (ciepło sieciowe) na cele komunalno-bytowe w 2016 r., w tym ilość 
energii cieplnej zaoszczędzonej w budynkach publicznych (334 TJ/rok) - 31% 
sprzedaży energii cieplnej dla urzędów i instytucji, a w budynkach mieszkalnych 
(115 TJ/rok) - 3,4% sprzedaży energii cieplnej dla budynków mieszkalnych

 8,8 GWhe/rok zaoszczędzonej energii elektrycznej - 0,2% zużycia energii 
elektrycznej w 2016 r. 

 środki OP III były istotnym źródłem finansowania przedsięwzięć dotyczących 
efektywności energetycznej w województwie – stanowiły 62% kwoty 
przeznaczonej na ten cel z programów i funduszy publicznych.

WYKRES 2. WARTOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANYCH NA MODERNIZACJĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW

W LATACH 2016-2021 W WOJ. PODKARPACKIM [MLN PLN]. CAŁKOWITA KWOTA WSPARCIA: 512,3 MLN PLN
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Jakość powietrza – EFEKTY (działanie 3.3)

Redukcja emisji PM10 – 624 t/rok

Projekty „parasolowe” - modernizacja 
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
(27 projektów; 103,2 mln PLN dof. UE)

Sieci ciepłownicze – modernizacja, węzły 
cieplne, przyłącza
(7 projektów; 25,9 mln PLN dof. UE)

6 262 zmodernizowanych źródeł ciepła
22,1 km wybudowanej lub zmodernizowanej 
sieci ciepłowniczej (wraz z przyłączami)

11 278 gospodarstw domowych 271 zmodernizowanych węzłów cieplnych

Łączna powierzchnia lokali: 1 mln m2 Zmniejszenie strat energii cieplnej: 39 TJ/rok

Redukcja emisji CO2: 94 tys. t CO2 eq/rok Redukcja emisji CO2: 3,7 tys. t CO2 eq/rok

Redukcja emisji PM10: 622 t/rok Redukcja emisji PM10 – 1,7 t/rok

Budowa 8 budynków użyteczności publicznej, spełniających standardy budownictwa 
pasywnego (8 projektów; 35,5 mln PLN dof. UE) - funkcje demonstracyjne i pokazowe 



ROZKŁAD PRZESTRZENNY

WSPARCIA (ŚRODKI UE) W
DZIAŁANIU 3.3, W PODZIALE NA

GMINY WOJEWÓDZTWA

PODKARPACKIEGO

Wsparcie trafiło do 27% gmin. 
Koncentracja na obszarach, na 
których identyfikowano 
największe problemy z jakością 
powietrza.
Ze wsparcia na wymianę źródeł 
ciepła skorzystało prawie ¾ 
gmin, w których 
identyfikowano przekroczenia 
stężeń pyłu PM10



Jakość powietrza - WPŁYW
 wymiana ok. 2% liczby kotłów, które wymagają likwidacji lub wymiany w 

województwie podkarpackim (324,6 tys. wg oszacowań z POP 2020)

 redukcja 1,9% całkowitej emisji PM10 w województwie w 2015 r. (38,2 tys. 
ton/rok wg POP 2016) oraz 18% redukcji emisji PM10 przewidzianej do 2022 r. 
w POP 2016 (3,9 tys. ton/rok)

 większość efektów jeszcze nie została osiągnięta – kluczowy wpływ na 
poprawę jakości powietrza w latach 2019-2020 miały warunki meteorologiczne

 większa skala efektów – program „Czyste powietrze” (ok. 14,5 tys. kotłów, 
redukcja emisji PM10 o 1 853 t/rok)

WYKRES 3. WARTOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANYCH NA POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA W LATACH

2016-2021 W WOJ. PODKARPACKIM [MLN PLN]. CAŁKOWITA KWOTA WSPARCIA: 605,7 MLN PLN
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Czynniki mające wpływ na skuteczność interwencji
 Zakres i warunki wsparcia były dobrze dostosowane do potrzeb i możliwości 

beneficjentów, odpowiadały także trafnie na potrzeby regionu. 

 Przyjęte rozwiązania organizacyjno-techniczne (nabory i ocena projektów, kryteria 
oceny, działania informacyjno-promocyjne) sprzyjały realizacji założonych celów. 

 Kryteria wyboru premiowały projekty o największej skali efektów oraz największej 
efektywności kosztowej, uwzględniając dodatkowo takie aspekty, jak wpływ na 
ograniczanie zjawiska ubóstwa energetycznego czy lokalizacja projektu na obszarach z 
problemami w zakresie jakości powietrza. 

 Istotną rolę na etapie oceny wniosków odegrali eksperci zewnętrzni, zaangażowani do 
oceny merytorycznej. 

 System wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego był prawidłowy i trafnie 
odzwierciedlał efekty projektów. Definicje wskaźników w OP III były precyzyjne, 
opisane prostym językiem i zawierały przykłady obliczeń oraz metodologie 
szacowania → DOBRA PRAKTYKA

 Główne czynniki ograniczające skalę osiąganych w OP III efektów miały charakter 
zewnętrzy - były związane z przyjętymi na poziomie całego kraju zasadami wdrażania 
Polityki Spójności oraz pomocy publicznej w obszarze energetyki.
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WYKRES 4. 
ZESTAWIENIE

ODPOWIEDZI

BENEFICJENTÓW OP III 
NA PYTANIE

„DOFINANSOWANIEM

JAKIEGO TYPU

PRZEDSIĘWZIĘĆ BYLIBY

PAŃSTWO

ZAINTERESOWANI W

KOLEJNEJ

PERSPEKTYWIE

FINANSOWEJ?”

Potrzeby wsparcia na perspektywę 2021-2027



Rekomendacje na perspektywę finansową 2021-2027

 EFEKTYWNOŚĆ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW UE: nacisk na 
finansowanie takich typów projektów oraz technologii, które wnoszą 
istotny równoległy wkład zarówno w rozwój OZE i/lub poprawę 
efektowności energetycznej, jak i poprawę jakości powietrza

 KOMPLEMENTARNOŚĆ: utrzymanie w FEP wsparcia dla
prosumenckich instalacji OZE oraz modernizacji energetycznej 
budynków mieszkalnych - szczególnie dla grup, które mają 
utrudniony dostęp do środków programów wdrażanych na poziomie 
centralnym (Mój Prąd, Czyste Powietrze, FTiR), w tym osób mniej 
zamożnych, jak również nie posiadających wiedzy oraz kompetencji 
technicznych



Rekomendacje na perspektywę finansową 2021-2027

 WSPARCIE MERYTORYCZNE: ścisła współpraca z ekspertami z 
obszaru energetyki na etapie opracowania szczegółowego zakresu i 
zasad wsparcia (w tym parametrów technicznych inwestycji, 
kryteriów oceny, wskaźników), a następnie na etapie oceny 
wniosków o dofinansowanie

 ASPEKTY TECHNICZNE - OZE: ograniczenie możliwości stosowania 
rozwiązań technicznych, które są obciążone największym ryzykiem 
destabilizacji sieci energetycznych (np. jednofazowych instalacji PV); 
maksymalizacja autokonsumpcji energii z OZE; magazynowanie 
nadwyżek energii

 ASPEKTY TECHNICZNE – termomodernizacja: dopuszczenie 
kwalifikowalności wydatków na elementy zielonej i błękitnej 
infrastruktury



Dziękujemy za uwagę

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


