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Uwaga!
Poniższe informacje zostały opracowane na podstawie 

Projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 i mogą ulec 
zmianie.

Szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące zasad 
przyznawania wsparcia oraz wymogów niezbędnych do 
podpisywania umowy i realizowania projektów mogą 
się od siebie różnić i będą wskazane w regulaminach 

konkursów.
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OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA

DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE

Typ 1: Roboty budowlane i/lub wyposażenie
w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania
energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię
wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy.
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Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki 
poniżej: 
• energia wodna (do 5 MWe),
• energia wiatru (do 5 MWe),
• energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
• energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania 

energii elektrycznej),
• energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania 

energii cieplnej),
• energia biomasy (do 5 MWt/MWe).

Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub 
wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci 
elektroenergetycznych / ciepłowniczych.
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Typ 2: Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji 
wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji 
ze źródeł odnawialnych. 

Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW.
Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub
wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci
elektroenergetycznych / ciepłowniczych.

Kogeneracja - równoczesne wytwarzanie ciepła i energii
elektrycznej lub mechanicznej (także trigeneracja) w trakcie
tego samego procesu technologicznego (Ustawa Prawo
energetyczne Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348).
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Typ 3: Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy,
rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą
dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE.
Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.

Inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczych będą realizowane
pod warunkiem dopuszczenia takiego wsparcia przez stosowne
zapisy w Umowie Partnerstwa.
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Typ beneficjenta:
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia; podmioty, w których większość udziałów lub
akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich
związki i stowarzyszenia; jednostki sektora finansów
publicznych, posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, szkoły wyższe,
organizacje pozarządowe, podmioty wykonujące działalność
leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,
porozumienia podmiotów wyżej wymienionych,
reprezentowane przez lidera.
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Dodatkowe limity i ograniczenia:

• Lokalizacja inwestycji z OZE będzie uwzględniała ograniczenia
obszarowych form ochrony przyrody, w tym obszary Natura
2000,

• Projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii wodnej
będą dotyczyły wyłącznie modernizacji małych elektrowni
wodnych. W tym przypadku, zastosowanie będą miały
warunki dotyczące projektów, mogących mieć wpływ na stan
wód zgodnie z Działaniem 4.1 RPO WP. Możliwa jest
wyłącznie budowa, przebudowa, rozbudowa hydroelektrowni
na już istniejących budowlach piętrzących.
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Dodatkowe limity i ograniczenia cd.

• W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje się wsparcia
w zakresie instalacji wykorzystujących biomasę
zlokalizowanych na obszarach gmin, na których, zgodnie
z programem naprawczym ochrony powietrza, występują
przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 (24h).
Wyłączenie nie dotyczy urządzeń (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.
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Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000
PLN

Intensywność pomocy – zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie zasadami pomocy publicznej.
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OŚ PRIORYTETOWA IV. OCHRONA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

DZIAŁANIE 4.2 GOSPODARKA ODPADAMI

Typ 2: Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania
odpadami innymi niż komunalne, z uwzględnieniem osadów ściekowych,
zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
(WPGO).
Projekty mogą obejmować budowę, rozbudowę, przebudowę i/lub
wyposażenie infrastruktury gospodarowania odpadami innymi niż
komunalne, zakup pojazdów specjalistycznych na potrzeby gospodarki
odpadami innymi niż komunalne wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym
elementem przedsięwzięcia wymienionego w lit. a).
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Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych
posiadające osobowość prawną, podmioty, w których większość
udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego
lub ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, porozumienia
podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.
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Dodatkowe limity i ograniczenia:

• koszty kwalifikowane przeznaczone na zakup pojazdów
specjalistycznych nie mogą przekroczyć 30% kosztów
kwalifikowanych projektu,

• Przedsięwzięcia dotyczące gospodarowania odpadami
komunalnymi muszą być zgodne z Planem inwestycyjnym
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
w województwie podkarpackim, a pozostałe typy projektów
zgodne z WPGO,
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Maksymalna kwota dofinansowania – projekty dotyczące
przetwarzania odpadów oraz projekty kompleksowe
uwzględniające przetwarzanie odpadów: 5 000 000 PLN,
pozostałe projekty: 2 000 000 PLN

Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi
200 000 PLN

Intensywność pomocy – zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie zasadami pomocy publicznej.
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OŚ PRIORYTETOWA VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA
I SPOŁECZNA

DZIAŁANIE 6.1. ROZWÓJ POTENCJAŁU ENDOGENICZNEGO 
REGIONU

Typ 1: Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące 
infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej 
w gminach uzdrowiskowych.

Projekty w tym zakresie mogą być realizowane na terenie gmin 
uzdrowiskowych tj. Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Horyniec-Zdrój, 
Solina.



16

Typ 2: Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o istniejące
zasoby przyrodnicze, przestrzenne i kulturowe, poza
wskazanymi gminami uzdrowiskowymi na terenach, dla których
sporządzono operat uzdrowiskowy lub które posiadają status
obszaru ochrony uzdrowiskowej.
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Typ beneficjenta: 
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
• przedsiębiorstwa - podmioty świadczące kompleksowe usługi 

sanatoryjne / uzdrowiskowe,
• partnerzy społeczni i gospodarczy.
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Dodatkowe limity i ograniczenia:

• Wsparcie warunkowane będzie przedstawieniem przez
wnioskodawcę lokalnego planu działania lub innych dokumentów
strategicznych spełniających wymogi lokalnego planu działania,
z którego wynikać będzie realizacja projektu,

• Wspieranie inwestycji dotyczących zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego jest
możliwe wyłącznie na terenie obszarów posiadających status
uzdrowiska. W ramach 2 typu projektu możliwe są inwestycje
w zakresie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego

• W ramach działania 6.1. nie będą wspierane inwestycje z zakresu
infrastruktury sportowej, obiekty hotelarskie, parki rozrywki
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Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 200 000 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu w ramach 
2 typu projektu: 2 000 000 PLN

Intensywność pomocy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
zasadami pomocy publicznej.



Dziękuję za uwagę


