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DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE

Celem działania jest:

Zwiększony poziom produkcji energii z odnawialnych źródeł 
energii w generacji rozproszonej

Kwota przeznaczona na realizację działania 62,8 mln euro

Dofinansowanie:
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
zasadami.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 tys. PLN
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:  10 mln PLN 



DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE

Typy projektów:
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. 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.

Inwestycje mogą być realizowane w formie „projektów parasolowych”.



DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE

”Projekt parasolowy” – beneficjent przygotowuje, zleca
i koordynuje wykonanie mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa
domowe z terenu danej gminy.

Ostatecznymi odbiorcami projektu mogą być osoby fizyczne.
Beneficjent zobowiązany jest do wybrania ostatecznych odbiorców wsparcia w otwartej,
przejrzystej i niedyskryminującej procedurze.
Beneficjentem (wnioskodawcą) „projektu parasolowego” mogą być wyłącznie jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Pozostałe podmioty wymienione
w typach beneficjentów uprawnionych do wsparcia (pkt. 11 SZOOP) mogą być partnerami
projektu.

Wsparcie, na rzecz odbiorcy ostatecznego, udzielane jest w formie pomocy de minimis,
jeżeli członkiem gospodarstwa domowego, w którym instalowane jest mikroźródło OZE,
jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą.
.



DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE

Typy projektów cd:

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

3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy
sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE .

Brak wsparcia sieci ciepłowniczych z obszaru ROF (Rzeszowski Obszar
Funkcjonalny).



DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE
Typy beneficjentów:
 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.



DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE

Główne ograniczenia i limity:

 Lokalizacja inwestycji z OZE będzie uwzględniała ograniczenia obszarowych form
ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000, korytarze migracyjne zwierząt,
wskazane w opracowaniach regionalnych w tym zakresie
(tj. Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa
Podkarpackiego 2013 – dopuszcza się realizację przedsięwzięć opisanych w Wariancie
II Zrównoważony rozwój OZE zwiększający bezpieczeństwo i niezależność
energetyczną).

 Projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii wodnej będą dotyczyły wyłącznie
modernizacji małych elektrowni wodnych.
Zastosowanie warunków dotyczących zgodności projektów z Ramową Dyrektywą
Wodną, Dyrektywą Powodziową, Dyrektywą Siedliskowa (zgodnie z działaniem 4.1
RPO WP 2014-2020).



DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE

Główne ograniczenia i limity:

 Brak 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.

 Projekty w zakresie podłączenia do sieci elektroenergetycznej dotyczą tylko sieci
niskiego i średniego napięcia oraz urządzeń transformatorowych niezbędnych w celu
przyłączenia OZE do sieci dystrybucyjnej.



DZIAŁANIE 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

Celem działania jest:
Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze 
mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Kwota przeznaczona na realizację działania 125,5 mln euro

Dofinansowanie:
 Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.
 Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

zasadami.

 Projekty rewitalizacyjne  : dofinansowanie do 95%, w tym środki budżetu państwa 
stanowią maks. 10% wydatków kwalifikowanych projektu 

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 tys. PLN
 Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 mln PLN.



DZIAŁANIE 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

Typy projektów:
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 (kotły gazowe, kotły na 

biomasę),
 instalacja elektryczna i wymiana oświetlenia,
 systemy wentylacji, rekuperacji, klimatyzacji,
 systemy zarządzania i sterowania zużyciem energii w budynku (w tym zawory 

termostatyczne).

Zakres możliwych prac został określony na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o efektywności
energetycznej (Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej).



DZIAŁANIE 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

Budynek użyteczności publicznej oznacza:
a) budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa 

wyższego, wychowania, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportu, 
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

b) budynek zamieszkania zbiorowego, rozumiany jako: internat, dom dziecka, dom pomocy 
społecznej, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Wielorodzinny budynek mieszkalny oznacza:
budynek, w którym występują więcej niż 2 lokale mieszkalne (art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz. U. Nr 223, poz. 1459).



DZIAŁANIE 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

Typy beneficjentów:

 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,

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

 organizacje pozarządowe,

 podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności

leczniczej,

 porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.



DZIAŁANIE 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

Główne ograniczenia i limity:

 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 2021r.

Modernizacja musi zakładać zmniejszenie zużycia energii o minimum 25%.

Modernizacja musi wynikać z audytu energetycznego (kwantyfikacja możliwości
opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do
wprowadzenia rozwiązań technologicznych).



DZIAŁANIE 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

Główne ograniczenia i limity:

 W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu modernizacji energetycznej
mogą dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w
kontekście map potrzeb zdrowotnych, o których mowa w działaniu 6.2.1 RPO
WP 2014-2020.

 Brak wsparcia w zakresie budynków publicznych dla organów władzy publicznej
(administracji rządowej).

 Brak wsparcia w zakresie projektów dotyczących wielorodzinnych budynków
mieszkalnych realizowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z
obszaru ROF oraz miast subregionalnych kwalifikujących się do wsparcia w
ramach PO IiŚ 2014-2020.



DZIAŁANIE 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

Efekty – zmniejszenie:
 wydatków na energię,
 zużycia paliw energetycznych,

 emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W 2015 r. planowany jest konkurs w zakresie budynków użyteczności publicznej.



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”

11 kryteriów, łączna liczba punktów 100

Kryteria dotyczą:

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 - 15 pkt.

Zmniejszenie 
zapotrzebowania 
na energię

Kryterium promuje projekty dzięki, którym możliwe jest
zmniejszenie zapotrzebowania na energię finalną w stosunku do
stanu pierwotnego (w %) – 10 pkt.

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (DZIAŁANIE 3.2) 



Roczna redukcja 
ekwiwalentu CO2

Kryterium premiuje projekty, które 
umożliwią jak największą redukcję 
emisji gazów cieplarnianych – 15 pkt.

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 (10 pkt.)

Metodologia: opracowana na bazie systemu monitorowania realizacji 
programów naprawczych ochrony powietrza 

powierzchnia budynków   × wskaźniki zmniejszenia emisji

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (DZIAŁANIE 3.2) 



Lokalizacja 
infrastruktury

Kryterium premiuje realizację projektów na obszarach, gdzie
stwierdzono największe przekroczenia zanieczyszczenia powietrza (PM-
10 - 24 h) – 5 pkt.

Zmiana źródła 
zasilania w energię 
cieplną, 
wykorzystanie 
energii OZE i 
systemów 
wysokosprawnej 
kogeneracji

Kryterium premiuje zmianę źródła zasilania w energię cieplną (ciepło 
sieciowe, ewentualnie gaz lub biomasa), wykorzystanie energii OZE i 
systemów wysokosprawnej kogeneracji – 10 pkt.

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.

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) – 10 pkt.

Jakość 
wykonania

Kryterium premiuje projekty wykorzystujące mechanizmy kontroli 
jakości wykonania inwestycji – 10 pkt.

nadzór inwestorski
+

badanie termowizyjne
badanie szczelności

audyt „powykonawczy”

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (DZIAŁANIE 3.2) 



Zgodność z planami 
gospodarki 
niskoemisyjnej

W ramach kryterium oceniane będzie, czy projekt jest ujęty w planie 
gospodarki niskoemisyjnej – 5 pkt.

Gotowość do 
realizacji

Kryterium premiuje projekty przygotowane do realizacji, które nie
posiadają barier administracyjnych zagrażających ich wykonaniu –
5 pkt.

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (DZIAŁANIE 3.2) 



„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) – 5 pkt.

Kryterium nie dotyczy budynków użyteczności publicznej.

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (DZIAŁANIE 3.2) 



DZIAŁANIE 3.3 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 

Celem działania jest:

 Obniżona emisyjność pyłów w ośrodkach miejskich województwa,
 Lepsza jakość powietrza w ośrodkach miejskich województwa

Kwota przeznaczona na realizację działania:

Poddziałanie 3.3.1 – 58,2 mln euro
Poddziałanie 3.3.2 – 7,1 mln euro



DZIAŁANIE 3.3 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 

Dofinansowanie:

 Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych,
 Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

zasadami.

 Projekty rewitalizacyjne : dofinansowanie do 95%, w tym środki budżetu państwa 
stanowią maks. 10% wydatków kwalifikowanych projektu - Poddziałanie 3.3.1

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 tys. PLN

 Maksymalna kwota dofinansowania:
Poddziałanie 3.3.1:

a) projekty w zakresie systemów oświetlenia - 2 mln PLN,
b) projekty z pozostałych typów - 10 mln PLN.

Poddziałanie 3.3.2 – 3 mln PLN.



DZIAŁANIE 3.3 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 
Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych

Typy projektów:
1. Budowa, rozbudowa, przebudowa :
sieci, przyłączy ciepłowniczych ,
węzłów cieplnych. 

2. Budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów 
cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU). 

Typ projektu realizowany w formie „projektów parasolowych”,
Brak wsparcia sieci ciepłowniczych z obszaru ROF (Rzeszowski Obszar Funkcjonalny).



DZIAŁANIE 3.3 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 
Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych

Typy projektów:
3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła

(pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:
 demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,
 instalację kotła gazowego o sprawności powyżej 90 % lub kotła na biomasę klasy 5 według

normy PN EN 303-5:2012,
 niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż

wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej.

Warunki:
 brak ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej,
 zwiększenie efektywności energetycznej,
 zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza.

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.
Typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”.
Koszty kwalifikowane prac, innych niż związanych z zakupem i montażem kotłów, mogą

stanowić nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu.



DZIAŁANIE 3.3 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 
Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych cd.

Typy projektów cd:
4. Modernizacja systemów oświetlenia. Dotyczy systemów finansowanych ze środków

jednostek samorządu terytorialnego. Prace mogą dotyczyć oświetlenia publicznych: dróg,
ulic, parków, placów, ciągów pieszych lub rowerowych, sygnalizacji świetlnej, których
efektem będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Zakres możliwych prac został określony na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o
efektywności energetycznej (Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej).

 Wymianie podlegają wyłącznie urządzenia wybudowane, zainstalowane przed 2004 r. lub
wyposażone w źródła światła o klasie energetycznej niższej od A (A3 w przypadku lamp
fluorescencyjnych).

 Wydatki kwalifikowane nie mogą dotyczyć: oświetlenia dekoracyjnego, systemów
sterowania ruchem ulicznym.

 Wydatki kwalifikowalne dotyczące budowy, instalacji nowych lamp zasilanych OZE lub
zasilanych z sieci elektroenergetycznej nie mogą stanowić więcej niż 20% wydatków
kwalifikowalnych projektu.
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Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych

Typy projektów cd:

5. Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej, które będą spełniać
standardy budownictwa pasywnego .

Kosztem kwalifikowalnym w tego typu projektach jest różnica między kosztami budowy budynku
pasywnego a kosztami budowy budynku spełniającego aktualne standardy w zakresie efektywności
energetycznej.
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Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji

Typy projektów:
1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła

(pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:
 demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,
 instalację kotła na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 według normy PN EN 303-

5:2012,
 niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę,

montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU.

Warunki:
 brak ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej,
 zwiększenie efektywności energetycznej,
 zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza.

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.
Typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”.
Koszty kwalifikowane prac, innych niż związanych z zakupem i montażem kotłów, mogą
stanowić nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu.
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Typy beneficjentów:
 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,

 organizacje pozarządowe,

 porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

W Poddziałaniu 3.3.2 beneficjentem (wnioskodawcą) mogą być wyłącznie jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Pozostałe podmioty wymienione
w typach beneficjentów uprawnionych do wsparcia (pkt. 11 SZOOP) mogą być partnerami
projektu.
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Główne limity i ograniczenia:

 Projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie
gminy - Poddziałanie 3.3.1,

 W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła – realizacja projektów
możliwa jest wyłącznie na obszarach gmin, na terenie których stwierdzono lub
zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.



Dziękuję za uwagę


