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Wykaz skrótów 

SKRÓT ROZWINIĘCIE 

BDL Bank Danych Lokalnych 

CATI ang. Computer-Assisted Telephone Interview – wywiad kwestionariuszowy 
telefoniczny wspomagany komputerowo 

CAWI ang. Computer-Assisted Web Interview – wywiad kwestionariuszowy 
przeprowadzany za pośrednictwem Internetu 

DR ang. Desk Research - analiza danych zastanych 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

ETS ang. Emission Trading Scheme - Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji dla przemysłu energochłonnego, sektora wytwarzania energii i 
transportu lotniczego 

EPC Ekwiwalent pełnego czasu pracy (osobo-rok pracy pełnoetatowej) 

FEnIKS Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 

FEP 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 

FTiR Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

ITPO Instalacja termicznego przekształcania odpadów 

KAPE Krajowa Agencja Poszanowania Energii 

KPD EE Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, 
Ministerstwo Energii 2017 r. 

KPD OZE Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 
Ministerstwo Gospodarki 2010 r. 

KPEiK Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030, Ministerstwo 
Aktywów Państwowych 2019 r. 

IDI ang. Individual In-Depth Interview- indywidualny wywiad pogłębiony 

IP Instytucja Pośrednicząca 

IZ Instytucja Zarządzająca 

LSI Lokalny System Informatyczny 

Mtoe Miliony ton oleju ekwiwalentnego 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

MF EOG Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

MOF Miejski Obszar Funkcjonalny 

OP Oś Priorytetowa 

OP III Oś Priorytetowa III Czysta energia RPO WP 2014-2020 

OSD Operator systemu dystrybucyjnego 

OZE Odnawialne źródła energii 

PGN Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

PI Priorytet inwestycyjny 

POIiŚ 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

POP Program Ochrony Powietrza 

POP 2016 Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi 
na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 
PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z 
rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z 
uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań 
Krótkoterminowych, Rzeszów 2016  
oraz 



6 | S t r o n a  

SKRÓT ROZWINIĘCIE 

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi 

na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 

PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych, 
Rzeszów 2016 

POŚ WP Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego 

ROF Rzeszowski Obszar Funkcjonalny 

RPO WP 2014-
2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 

SE 2020 Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 

SL aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego 

SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

SP Studium przypadku 

SRWP 2020 Strategia Rozwoju województwa – podkarpackie 2020 

SRWP 2030 Strategia Rozwoju województwa – podkarpackie 2030 

SzOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 

t CO2 eq Tony ekwiwalentu dwutlenku węgla 

TDI ang. Telephone In-Depth Interview - telefoniczny wywiad indywidualny 

UE Unia Europejska 

UM WP Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

URE Urząd Regulacji Energetyki 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

ZIT  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

  



7 | S t r o n a  

Streszczenie 

CEL I ZAKRES BADANIA 

Celem badania była ocena dotychczasowego oraz potencjalnego wpływu wsparcia 

oferowanego w ramach poszczególnych działań OP III RPO WP 2014-2020 na wielkość 

zużycia energii oraz wynikającą z tego emisję zanieczyszczeń. Badanie podzielono na 

3 obszary badawcze: odnawialne źródła energii (OZE), modernizacja energetyczna budynków 

oraz jakość powietrza. W badaniu zastosowano ilościowe i jakościowe metody badawcze. 

Obejmowały one: analizę dokumentacji, wywiady pogłębione (z przedstawicielami IZ i IP RPO 

WP 2014-2020, ekspertami dziedzinowymi, ekspertami oceniającymi wnioski), ankietę 

internetową z beneficjentami oraz studia przypadku. (str.17) 

LOGIKA INTERWENCJI 

Ocena logiki interwencji przyjętej w OP III RPO WP 2014-2020 jest pozytywna. Zaplanowany 

zakres interwencji dobrze odpowiada na zdiagnozowane problemy i potrzeby. Dobór 

środków dla realizacji celów oraz wskaźników produktu i rezultatu był trafny w kontekście 

zdiagnozowanych deficytów i potrzeb regionu oraz adekwatny dla przyjętych celów 

interwencji. (Załącznik 1) 

EFEKTY I WPŁYW INTERWENCJI  

W ramach działań 3.1 Rozwój OZE oraz 3.4 Rozwój OZE – ZIT dofinansowano budowę 21 158 

jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (mikro i małych instalacji PV, mikroturbin 

wiatrowych oraz farm PV) o łącznej mocy zainstalowanej 116 MWe, produkujących rocznie 

ok. 110 GWh energii elektrycznej, a także budowę 23 222 jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły biomasowe) o łącznej mocy 

zainstalowanej 148 MWt, produkujących rocznie ok. 159 GWh energii cieplnej. Jednostki te 

instalowane są głównie w budynkach prywatnych mieszkańców, a także w budynkach 

użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach 

przedsiębiorstw i służą głównie zaspokojeniu potrzeb energetycznych tych obiektów. Efekty 

projektów obejmą 83% gmin województwa i przekładają się m.in. na wzrost udziału OZE w 

produkcji energii elektrycznej (o ok. 3 p.p.) oraz w finalnym zużyciu energii elektrycznej (o 

ok. 2 p.p.) i cieplnej w regionie, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia 

samowystarczalności energetycznej regionu. Interwencja ma więc bezpośredni wpływ na 

realizację celu szczegółowego PI 4a, jakim jest zwiększony poziom produkcji energii z 

odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej. Wyniki przeprowadzonej analizy 

wskazują na to, że to sektor mikroinstalacji PV w ostatnich latach stanowił o wzroście 

wykorzystania OZE do produkcji energii elektrycznej w regionie, a znaczący wkład w ten 

proces wniosło wsparcie udzielone w OP III - środki RPO WP 2014-2020 stanowiły ponad 77% 

kwoty środków przeznaczonych na rozwój wykorzystania OZE z programów i funduszy 

finansowanych ze środków publicznych w województwie podkarpackim. Dodatkowe efekty 

projektów obejmują m.in. obniżenie wydatków na energię ponoszonych przez gospodarstwa 

domowe, jst, przedsiębiorstwa i inne wsparte podmioty, ograniczenie ubóstwa 
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energetycznego, poprawę świadomości ekologicznej oraz ogromną popularyzację OZE 

w regionie, przekładającą się na rozwój rynku wykonawczego w regionie i województwach 

ościennych. (str.23) 

W działaniu 3.2 Modernizacja energetyczna budynków wsparciem objęto termomodernizację 

400 budynków użyteczności publicznej (oświatowych, komunalnych, kulturalnych, 

sportowych, służących ochronie zdrowia) i 207 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Wynikiem przeprowadzonych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

cieplną o 449 179 GJ/rok, co odpowiada 10% wolumenu sprzedaży energii cieplnej (ciepło 

sieciowe) na cele komunalno-bytowe w województwie. Drugim kluczowym efektem jest 

zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną o 8 753 MWhe/rok, co odpowiada 

0,2% ogólnego zużycia energii elektrycznej w województwie w 2016 r. Interwencja ma 

bezpośredni wpływ na realizację celu szczegółowego PI 4c, jakim jest zwiększona 

efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. 

Efekty dofinansowanych projektów obejmują także redukcję emisji PM10 o 94 t/rok, wzrost 

produkcji energii z OZE (w tym cieplnej o 9 773 MWht/rok oraz elektrycznej o 1 884 

MWhe/rok), a także na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 41 343 t CO2 eq/rok. 

Dofinasowane w działaniu 3.2 projekty były realizowane na terenie 60% gmin województwa 

i koncentrowały się na obszarach, na których identyfikowano największe problemy z jakością 

powietrza. (str.46) 

W działaniu 3.3 Poprawa jakości powietrza wsparto modernizację 6 262 starych, 

nieefektywnych źródeł ciepła (wymiana lub przebudowa pieców indywidualnych i lokalnych 

kotłowni węglowych na kotły gazowe, kotły biomasowe, kotły na paliwa stale klasy 5, 

przyłącza ciepłownicze). Z efektów projektów skorzysta 11 278 gospodarstw domowych o 

łącznej powierzchni lokali 1 059 228 m2. Ponadto wsparciem objęto modernizację 22 km 

sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami oraz przebudowę węzłów cieplnych, co pozwoli na 

ograniczenie strat ciepła i poprawę efektywności dostaw ciepła. Łącznie opisane inwestycje 

przyniosą efekty w zakresie redukcji emisji PM10 o 624 t/rok, co odpowiada ok. 1,9% 

całkowitej emisji PM10 ze źródeł zlokalizowanych na terenie województwa w 2015 r. oraz 

18% wielkości redukcji emisji PM10, przewidzianej do osiągnięcia lata 2017 - 2022 r. w 

Programach ochrony powietrza z 2016 r. dla strefy miasto Rzeszów i strefy podkarpackiej. 

Interwencja ma wpływ na realizację celu szczegółowego PI 4e, jakim jest obniżona 

emisyjność pyłów w ośrodkach miejskich województwa. Wpływ na poprawę jakości 

powietrza (cel PI 6e, tj. lepsza jakość powietrza w ośrodkach miejskich województwa) 

powinien być widoczny w nadchodzących latach, kiedy osiągnięte zostaną zakładane w 

umowach efekty ekologiczne. Ponadto efektem działania 3.3. będzie budowa 8 budynków 

użyteczności publicznej, spełniających standardy budownictwa pasywnego, które będą 

funkcje demonstracyjne i pokazowe i mają na celu promowanie nowoczesnych rozwiązań w 

budownictwie oraz postaw związanych z oszczędzaniem energii. (str. 61) 

Interwencja OP III realizuje cele energetyczno-klimatyczne Strategii Europa 2020 dotyczące 

rozwoju OZE, poprawy efektywności energetycznej, redukcji emisji CO2, a także wojewódzkie 

cele strategiczne w zakresie poprawy jakości powietrza. Szacowany roczny spadek emisji CO2 
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w wyniku interwencji OP III RPO WP 2014-2020 (277,8 tys. ton CO2 eq) odpowiada 3,4% 

całkowitej emisji CO2 w województwie podkarpackim w 2016 r. oraz 5,2% emisji CO2 poza 

zakładami szczególnie uciążliwymi, którą to część całkowitych emisji (ok. 66% wg danych GUS 

BDL), można ramowo przyjąć za sektor non-ETS, którego dotyczyła interwencja OP III. 

(str. 80) 

Na podstawie danych z umów zawartych do końca września 2021 r. można oceniać, że cele 

OP III, skwantyfikowane na poziomie RPO wartościami docelowymi wskaźników produktu 

i rezultatu strategicznego, a także cele przyjęte dla Ram Wykonania, zostaną osiągnięte, a w 

przypadku wielu wskaźników – nawet na wyższym niż zakładano poziomie. (str. 34, 54, 68). 

EFEKTYWNOŚĆ 

Wspierane w OP III projekty należy ocenić jako efektywne. Różnią się one pod względem 

efektywności ekonomicznej i kosztowej, jednak różnice te wynikają z racjonalnych 

przesłanek i są uzasadnione. Decydującym czynnikiem gwarantującym wysoką efektywność 

dofinansowanych projektów jest system oceny i wyboru projektów. Kryteria wyboru 

projektów stosowane w OP III w naborach konkursowych kładły duży nacisk na efektywność i 

w większości działań przyjęte założenia dotyczące oceny efektywności należy uznać jako 

trafne i adekwatne. Za najbardziej efektywne należy uznać projekty wnoszące równoległy 

wkład w ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie emisji pyłów, a co za 

tym idzie poprawę jakości powietrza. Do grupy tej należy zaliczyć projekty ukierunkowane na 

wymianę lub likwidację nieefektywnych źródeł ciepła. (str. 85) 

KOMPLEMENTARNOŚĆ 

Interwencja OP III wpisywała się w szersze spektrum działań realizowanych na terenie 

województwa podkarpackiego w zakresie rozwoju OZE, efektywności energetycznej oraz 

poprawy jakości powietrza, współfinansowanych z różnych źródeł publicznych, w tym POIiŚ 

2014-2020, programów Mój Prąd i Czyste Powietrze, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Rzeszowie oraz 

FTiR.  Nie zidentyfikowano jednak zjawiska kanibalizacji instrumentów wsparcia, co wynika z 

bardzo dużej skali potrzeb oraz różnorodności grup docelowych, do których trafiały różne 

instrumenty wsparcia. W latach 2016-2021 łączna wartość środków, przeznaczonych w 

województwie podkarpackim na realizację projektów w omawianym zakresie, w ramach ww. 

kluczowych źródeł wsparcia publicznego wyniosła 1 896,5 mln PLN, w tym wsparcie 

przekazane w ramach OP III stanowiło ponad połowę (57,2%) omawianej kwoty, było więc 

najistotniejszym źródłem finansowania inwestycji. Analizy przestrzenne wskazują na wyraźny 

efekt koncentracji wsparcia udzielonego w OP III oraz efektów dotyczących redukcji emisji 

pyłów PM10 na obszarach, na których identyfikowano największe problemy w zakresie 

jakości powietrza. (str. 104) 

REALIZACJA ZASAD HORYZONTALNYCH 

Dofinansowane w OP III projekty będą miały pozytywny wpływ na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju. We wszystkich analizowanych działaniach zauważono także 
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realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, przede wszystkim poprzez zgodność z 

koncepcją uniwersalnego projektowania oraz zapewnianie niedyskryminacyjnego dostępu 

do produktów projektów dla wszystkich - bez względu na ich płeć, rasę i narodowość. W 

działaniach 3.1 i 3.3 zastosowano ponadstandardowe podejście do realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji poprzez premiowanie na etapie oceny udziału w projektach osób 

dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego (definiowanego szeroko jako 

gospodarstwa domowe korzystające z dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego lub z 

pomocy rzeczowej w postaci opału (lub ryczałtu na jego zakup), gospodarstwa domowe, 

których członkami są osoby z niepełnosprawnością, rodziny wielodzietne i/lub rodziny 

zastępcze oraz rodziny objęte prawem do świadczenia rodzinnego. (str. 113) 

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA SKUTECZNOŚĆ INTERWENCJI 

Badanie wykazało, że zakres oraz warunki wsparcia były dobrze dostosowane do potrzeb 

i możliwości beneficjentów, odpowiadały także trafnie na potrzeby regionu. Przyjęte w OP III 

rozwiązania organizacyjno-techniczne (w tym system naborów, kryteria oceny, działania 

informacyjno-promocyjne) sprzyjały skutecznej i efektywnej realizacji założonych celów.  

Kryteria 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. 

Przyjęty w OP III system wskaźników był prawidłowy i trafnie odzwierciedlał efekty 

projektów. Definicje wskaźników w OP III były precyzyjne, opisane prostym językiem i 

zawierają przykłady obliczeń oraz metodologie szacowania redukcji emisji CO2 i PM10, co 

przekłada się na wysoką jakość danych zbieranych w systemie monitoringu. 

Główne czynniki mające ograniczający wpływ na 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 w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (w tym demarkacja między POIiŚ a RPO, ograniczenie możliwości 

wsparcia systemów ciepłowniczych niespełniających standardu systemu efektywnego, 

wymogi w zakresie minimalnej oszczędności energii). (str. 120120) 

TRWAŁOŚĆ 

W toku badania nie zidentyfikowano istotnego zagrożenia trwałości efektów uzyskanych w 

wyniku realizacji projektów dofinansowanych w OP III. Trwałość techniczna wspartej 

infrastruktury przekracza wymagany 5-letni okres trwałości. Realny i prognozowany stopień 

wykorzystania powstałej infrastruktury należny ocenić jako wysoki, przy czym w związku z 

pandemią COVID-19 w latach 2020-2021 wystąpiły czasowe ograniczenia w wykorzystaniu 

dofinansowanej infrastruktury (przede wszystkim modernizowanych budynków). Aktualnie 

pewne zagrożenie trwałości efektów działania 3.3. można wiązać znaczącym wzrostem cen 
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gazu ziemnego, który może wpłynąć na ograniczenie wykorzystania nowych kotłów przez 

mieszkańców. (str. 132132) 

REKOMENDACJE NA PERSPEKTYWĘ FINANSOWĄ 2021-2027 

Pomimo znacznej skali inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach, wspieranych m.in. ze 

środków UE w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020, wyniki badań 

terenowych oraz analiza dokumentów kontekstowych prowadzą do wniosku, że potrzeby 

regionu nie zostały w pełni zaspokojone. Dotyczy to w szczególności potrzeb związanych z 

poprawą jakości powietrza (wymiana nieefektywnych urządzeń grzewczych, przebudowa 

instalacji c.o. i c.w.u.), modernizacją sieci ciepłowniczych, termomodernizacją budynków 

mieszkalnych oraz wykorzystaniem OZE. Biorąc pod uwagę efektywność wydatkowania 

środków UE, w perspektywie finansowej 2021-2027 warto byłoby położyć 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. (str. 135)  

Mimo dostępności środków w ramach programów Czyste Powietrze, Mój Prąd czy FTiR, w 

perspektywie finansowej 2021-2027 uzasadnione jest utrzymanie na poziomie programu 

regionalnego wsparcia na rzecz prosumenckich instalacji OZE oraz modernizacji 

energetycznej budynków mieszkalnych. Programując wsparcie w ramach FEP 2021-2027 w 

tych obszarach należy jednak dążyć do komplementarnego uzupełnienia oferty innych 

programów, kierując wsparcie (finansowe, ale również doradcze) do grup, które mają 

utrudniony dostęp do środków programów wdrażanych na poziomie centralnym, w 

szczególności osób mniej zamożnych, jak również nie posiadających wiedzy oraz kompetencji 

technicznych, umożliwiających samodzielne zaplanowanie i przeprowadzenie inwestycji. (str. 

111) 

Obserwowany intensywny rozwój energetyki słonecznej w regionie, wymaga zwiększenia 

skali inwestycji zarówno w magazyny energii, jak i w bardziej sterowalne źródła wytwórcze 

oparte o OZE (dające gwarancję większej niezależności od warunków pogodowych), których 

funkcjonowanie wpłynie stabilizująco na system elektroenergetyczny. Wskazane byłoby w 

związku z tym premiowanie na etapie oceny projektów inwestycji w sterowalne, wysoko 

produktywne instalacje OZE. (str. 141) 

Rekomendowana jest dalsza 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. (str. 141) 
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Summary 

AIM AND SCOPE OF THE STUDY 

The aim of the study was to assess the existing and potential impact of the support provided 

under Priority Axis III (PA III) Regional Operational Programme of the Podkarpackie 

Voivodeship for 2014-2020 (ROP PV 2014-2020) on the amount of energy consumption and 

the resulting emission of air pollutants. The study was divided into 3 research areas: 

renewable energy sources (RES), energy modernisation of buildings, and air quality. 

Quantitative and qualitative research methods were applied in the study. They included: 

documentation analysis, in-depth interviews (with representatives of IZ and IP RPO WP 

2014-2020, field specialists, experts evaluating applications), an online survey with 

beneficiaries, and case studies. (p.17) 

INTERVENTION LOGIC 

The assessment of the intervention logic adopted in Priority Axis III is positive. The planned 

scope of the intervention responds well to the identified problems and needs. The selection 

of measures for the implementation of the objectives as well as the product and result 

indicators was correct in the context of the diagnosed deficits and needs of the region and 

adequate for the adopted objectives of the intervention. (Appendix 1) 

EFFECTS AND IMPACT OF THE INTERVENTION  

The construction of 21,158 RES electricity generation units was co-financed under Measures 

3.1 Development of RES and 3.4 Development of RES - ZIT (micro and small PV installations, 

micro wind turbines and PV farms) with a total installed capacity of 116 MWe, producing 

approximately 110 GWh of electricity per year, as well as the construction of 23,222 RES 

heat generation units (solar collectors, heat pumps, biomass boilers) with a total installed 

capacity of 148 MWt, producing approximately 159 GWh of heat per year. These units are 

mainly installed in private buildings of the inhabitants, as well as in public utility buildings, 

multi-family residential buildings and commercial buildings, and they are mainly intended to 

meet the energy needs of these facilities. The effects of the projects will cover 83% of the 

province's municipalities and shall result e.g. with an increase in the share of RES in 

electricity production (by ca. 3 p.p.) and in final consumption of electricity (by ca. 2 p.p.) and 

heat in the region, while contributing to an increase in the region's energy self-sufficiency. 

The intervention therefore has a direct impact on the implementation of the specific 

objective of PI 4a, i.e. an increased level of energy production from renewable energy 

sources in distributed generation. The results of the conducted analysis indicate that it is the 

PV micro-installation sector that in recent years has accounted for the increase in the use of 

RES for electricity production in the region, and a significant contribution to this process was 

made by the support provided under PA III - the funds of ROP PV 2014-2020 accounted for 

more than 77% of the amount of funds allocated for the development of RES use from 

publicly funded programmes and funds in the Podkarpackie Voivodeship. Additional effects 

of the projects include reduction of energy expenses borne by households, local government 
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units, enterprises, and other supported entities, reduction of energy poverty, improvement 

of environmental awareness and huge popularisation of RES in the region, which translates 

into development of the executive market in the region and neighbouring provinces. (p.23) 

Measure 3.2 Energy modernisation of buildings included the support for the thermal 

modernisation of 400 public buildings (educational, municipal, cultural, sports, health care) 

and 207 multi-family residential buildings. As a result of these actions, the demand for 

thermal energy will be reduced by 449,179 GJ/year, which corresponds to 10% of the heat 

sales volume (network heat) for municipal and household purposes in the province. The 

second key effect is to reduce electricity demand by 8,753 MWhe/year, which corresponds 

to 0.2% of the total electricity consumption in the province in 2016. The intervention has a 

direct impact on the implementation of the specific objective of PI 4c, i.e. an increased 

energy efficiency in the residential sector and public buildings. The effects of the supported 

projects also include a reduction of PM10 emissions by 94 t/year, an increase in energy 

production from RES (including heat by 9,773 MWht/year and electricity by 1,884 

MWhe/year), and a reduction of greenhouse gas emissions by 41,343 t CO2 eq/year. The 

projects financed under Measure 3.2 were implemented in 60% of the voivodship's 

municipalities and focused on areas where the greatest air quality problems were identified. 

(p.46) 

Modernization of 6,262 outdated, ineffective heat sources was supported under measure 

3.3 Improvement of air quality (replacement or reconstruction of individual and local coal-

fired boilers into gas boilers, biomass boilers, class 5 solid fuel boilers, heating connections). 

11,278 households with a total apartment area of 1,059,228 m2 will benefit from the 

projects. In addition, support was provided for the modernisation of 22 km of district 

heating networks and the reconstruction of heat transfer stations, which will reduce heat 

losses and improve the efficiency of heat supply. In total, the described investments will 

result in the reduction of PM10 emissions by 624 t/year, which corresponds to about 1.9% of 

the total PM10 emissions from sources located in the voivodeship in 2015, and 18% of the 

PM10 emission reduction volume expected to be achieved in the years 2017 - 2022 in the 

2016 Air Protection Programmes for the Rzeszów city zone and the Podkarpackie zone. The 

intervention has an impact on the implementation of the specific objective of PI 4e, i.e. the 

reduced emission of dust in the urban settlements of the voivodeship. The impact on the 

improvement of air quality (the objective of PI 6e, i.e. better air quality in the urban 

settlements of the voivodeship) should be visible in the coming years, upon the achievement 

of the environmental effects assumed in the contracts. In addition, the effect of Measure 3.3 

will be the construction of 8 public utility buildings, meeting passive building standards, with 

demonstration and showcasing functions and intended to promote modern solutions in the 

building industry and energy saving approaches. (p. 61) 

The intervention of the PA III implements the energy and climate objectives of the Strategy 

Europe 2020 concerning the development of RES, improvement of energy efficiency, 

reduction of CO2 emissions, as well as provincial strategic objectives for improving air 

quality. The estimated annual decrease in CO2 emissions as a result of the intervention of 
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Priority Axis III ROP PV 2014-2020 (277.8 thousand tonnes of CO2 eq) corresponds to 3.4% of 

the total CO2 emissions in Podkarpackie Voivodeship in 2016 and 5.2% of the CO2 emissions 

outside particularly onerous plants, which part of the total emissions (ca. 66% according to 

CSO BDL data), can be frameworked as the non-ETS sector affected by the intervention of PA 

III. (p. 80) 

Based on the data from the agreements concluded until the end of September 2021, it can 

be estimated that the objectives of PA III, quantified at the level of the ROP by the target 

values of indicators of output and strategic result, as well as the objectives adopted for the 

Implementation Framework, will be achieved, and in the case of multiple indicators - even at 

a higher level than assumed. (str. 34, 54, 68). 

EFFECTIVENESS 

The projects supported in the Priority Axis III should be assessed as effective. They differ in 

terms of economic and cost efficiency; however these differences are rational and justified. 

The project evaluation and selection system is the decisive factor assuring the high 

effectiveness of co-financed projects. The project selection criteria applied in Priority Axis III 

in the call for proposals placed great emphasis on effectiveness, and in the majority of 

measures the adopted assumptions for the evaluation of effectiveness should be considered 

relevant and adequate. Projects that make a parallel contribution to reducing greenhouse 

gas emissions and reducing particulate emissions, and thus improving air quality, should be 

considered to be the most effective. This group includes projects aimed at replacing or 

eliminating inefficient heat sources. (p. 85) 

COMPLEMENTARITY 

The intervention of Priority Axis III was part of a broader spectrum of activities implemented 

in the Podkarpackie Voivodeship in the field of RES development, energy efficiency, and air 

quality improvement, co-financed from various public sources, including OPI&E 2014-2020, 

My Current and Clean Air programmes, National Fund for Environmental Protection and 

Water Management, Provincial Fund for Environmental Protection and Water Management 

in Rzeszów and Thermo-Modernization and Renovation Fund (FTiR).  However, the 

phenomenon of cannibalisation of support instruments was not identified, which results 

from a very large scale of needs and diversity of target groups of various support 

instruments. In 2016-2021, the total value of funds allocated in Podkarpackie Voivodeship 

for the implementation of projects in the discussed scope, under the above-mentioned key 

sources of public support amounted to PLN 1,896.5 million, of which the support provided 

under PA III accounted for more than half (57.2%), so it was the most significant source of 

investment financing. Spatial analyses indicate a clear effect of concentration of support 

granted under PA III and effects concerning reduction of PM10 emissions in the areas where 

the biggest air quality problems were identified. (p. 104)  
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IMPLEMENTATION OF HORIZONTAL PRINCIPLES 

Projects co-financed under PA III will have a positive impact on the implementation of the 

principle of sustainable development. The implementation of the principle of equal 

opportunities and non-discrimination was also noted in all the measures analysed, primarily 

through compliance with the concept of universal design and ensuring non-discriminatory 

access to project outputs for all - regardless of their gender, race, and nationality. Measures 

3.1 and 3.3 apply a non-standard approach to the implementation of the equal opportunities 

and non-discrimination principle by means of awarding, at the stage of assessment, 

participation in projects to persons affected by energy poverty (broadly defined as 

households benefiting from a housing and/or energy allowance or aid in kind in the form of 

heating fuel (or a lump sum for the purchase thereof), households whose members are 

disabled persons, large families and/or foster families and families eligible to receive family 

benefits. (p. 113) 

FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF THE INTERVENTION 

The study showed that the scope and conditions of support were well adapted to the needs 

and capabilities of the beneficiaries, and responded well to the needs of the region. The 

organizational and technical solutions (including the call for proposals system, evaluation 

criteria, information and promotion activities) adopted in PA III were conducive to the 

effective and efficient implementation of the assumed goals.  

The criteria favoured projects with the largest scale of effects and the greatest cost-

effectiveness, taking into account additional aspects such as the impact on reducing energy 

poverty or the location of the project in areas affected by air quality problems. The external 

experts involved in the substantial evaluation played an important role at the application 

evaluation stage. 

The system of indicators adopted in PA III was correct and accurately reflected the effects of 

the projects. Definitions of indicators in PA III were precise, described in simple language and 

include examples of calculations and methodologies for estimating CO2 and PM10 emission 

reductions, which translates into high quality of data collected in the monitoring system. 

The main factors having a limiting effect on the scale of effects achieved in PA III were of 

external nature - they were related to the rules adopted at the level of the entire country for 

the implementation of the Cohesion Policy and state aid in the field of energy in the financial 

perspective 2014-2020 (including demarcation between OPI&E and ROP, restriction of the 

possibility of supporting district heating systems not meeting the standard of an efficient 

system, requirements for minimum energy savings). (p. 120) 

SUSTAINABILITY 

It should be noted that the study has not identified any significant threat to the sustainability 

of the effects obtained as a result of the implementation of projects co-financed under PA 

III. The technical lifetime of the supported infrastructure exceeds the required 5-year 
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lifespan. The real and projected utilisation rate of the resulting infrastructure should be 

assessed as high, with temporary restrictions on the use of the subsidised infrastructure 

(mainly modernised buildings) due to the COVID-19 pandemic in 2020-2021. Presently, a 

certain threat to the sustainability of the effects of Measure 3.3. can be attributed to a 

significant increase in natural gas prices, which may reduce the use of new boilers by 

residents (p. 132132) 

RECOMMENDATIONS FOR THE FINANCIAL PERSPECTIVE 2021-2027 

Despite the significant scale of investments made in recent years, supported e.g. by EU funds 

in the financial perspectives 2007-2013 and 2014-2020, the results of the field research and 

the analysis of contextual documents lead to the conclusion that the needs of the region 

have not been fully met. This applies in particular to needs related to air quality 

improvement (replacement of inefficient heating equipment, reconstruction of central 

heating and hot water installations), modernisation of district heating networks, thermal 

modernisation of residential buildings and use of RES. Given the efficiency of spending EU 

funds, in the financial perspective 2021-2027 it would be worthwhile to put emphasis on 

financing such types of projects and technologies that make a significant parallel 

contribution to both the development of RES and/or improving energy efficiency and 

improving air quality. (p. 135)  

Despite the availability of funds under the Clean Air, My Current or FTiR programmes, in the 

financial perspective 2021-2027 it is justified to maintain support at the regional programme 

level for prosumer RES installations and energy modernisation of residential buildings. 

However, when programming support under FEP 2021-2027 in these areas, one should 

strive to complement the offer of other programmes, directing support (financial, but also 

advisory) to groups that have difficult access to the funds of programmes implemented at 

the central level, in particular people who are less wealthy, as well as those lacking 

knowledge and technical competence to plan and carry out investments on their own. (p. 

111) 

The observed intensive development of solar energy in the region requires an increase in the 

scale of investments both in energy storage as well as in more controllable generation 

sources based on RES (providing greater independence from weather conditions), the 

operation of which will have a stabilising effect on the electricity system. It would therefore 

be advisable to give priority at the project evaluation stage to investments in controllable, 

highly productive RES installations. (p. 141) 

It is recommended to continue close cooperation with experts in the field of energy at the 

stage of developing a detailed scope and rules for support (including technical parameters of 

investments, assessment criteria, indicators), and subsequently at the stage of evaluating 

applications for co-financing. (p. 141)  
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1. Wprowadzenie 

1.1  CEL I ZAKRES BADANIA 

Celem badania była ocena dotychczasowego oraz potencjalnego wpływu wsparcia 

oferowanego w ramach poszczególnych działań OP III RPO WP 2014-2020 na wielkość 

zużycia energii oraz wynikającą z tego emisję zanieczyszczeń.  

W badaniu wyszczególniono 3 obszary badawcze:  

OBSZAR I: Odnawialne źródła energii (OZE) → działanie 3.1 Rozwój OZE oraz działanie 3.4 

Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; 

OBSZAR II: Modernizacja energetyczna budynków → działanie 3.2 Modernizacja 

energetyczna budynków;  

OBSZAR III: Jakość powietrza → działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza. 

Zakres oceny odnosił się do umów obowiązujących (nierozwiązanych) na koniec III kwartału 

2021 r. (do 30.09.2021 r.), zarówno zakończonych, jak i realizowanych (łącznie 412 umów1).  

Ocena prowadzona w ramach badania uwzględniała wymienione w poniższej tabeli 

problemy badawcze, w formie pytań i przyporządkowanych do nich zagadnień badawczych. 

TABELA 1. PYTANIA I ODPOWIADAJĄCE IM ZAGADNIENIA BADAWCZE  

NR PYTANIE BADAWCZE ZAGADNIENIE BADAWCZE 
DOSZCZEGÓŁOWI

ENIE 

Wszystkie obszary badawcze  

1 Jak oceniana jest logika 
interwencji (zakres i 
charakterystyka wsparcia)? Czy 
zastosowana logika interwencji 
pozwoli/pozwoliła na osiągnięcie 
spodziewanych wyników w 
ramach RPO WP 2014-2020? 

Odtworzenie oraz ocena poprawności logiki 
interwencji w ramach poszczególnych działań i 
poddziałań OP III, tj. opracowanie modelu logicznego - 
graficznej prezentacji zależności pomiędzy problemami, 
działaniami, produktami, rezultatami i oddziaływaniem, 
uzupełnionego o: 

➢ analizę i ocenę związków przyczynowo - skutkowych 
pomiędzy zaplanowanymi w Programie działaniami, 
produktami, rezultatami, 

➢ katalog uwarunkowań, które muszą być spełnione, 
aby założenia mogły faktycznie być zrealizowane, 

➢ katalog zmiennych/czynników zewnętrznych, które 
mogą wpływać na osiągane efekty, 

➢ mechanizmy - wyjaśnienie w jaki sposób 
podejmowane działania przekładają się na osiągane 
efekty. 

brak 

2 W jakim stopniu projekty 
realizowane w ramach OP III RPO 
WP 2014-2020 przyczyniają się do 
realizacji zobowiązań i celów 
strategicznych wynikających z 
dokumentów unijnych, krajowych 
i regionalnych? 

➢ ocena stopnia realizacji założeń wynikających z 
dokumentów strategicznych, tj. powiązanie spójności 
projektów realizowanych w ramach OP III RPO WP 
2014-2020 z celami i kierunkami działań określonymi w 
unijnych i krajowych dokumentach strategicznych (m.in. 
Dyrektywach: 2008/50/WE, 2012/27/UE, 2009/125/WE, 
Krajowym planie działań na rzecz energii i klimatu, 
Strategii „Europa 2020”, Polityce Energetycznej Polski, 

Obszar I:  
pytanie 13. 
Obszar II: 
pytania 17. 
Obszar III: 
pytania 19. 

                                                      
1 Wg SOPZ badanie miało obejmować umowy podpisane (nierozwiązane) wg stanu na 30 czerwca 2021 r. W toku uzgodnień 
między Zamawiającym a Wykonawcą podjęto decyzję o zmianie okresu objętego badaniem.  
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NR PYTANIE BADAWCZE ZAGADNIENIE BADAWCZE 
DOSZCZEGÓŁOWI

ENIE 

itp.), jak również w dokumentach regionalnych (m.in. 
Wojewódzkim Programie Rozwoju Odnawialnych Źródeł 
Energii dla Województwa Podkarpackiego, Programie 
ochrony środowiska województwa podkarpackiego, 
itp.);  

➢ ocena zgodności realizowanych projektów z 
kompleksowymi planami gospodarki niskoemisyjnej 
oraz naprawczymi programami ochrony powietrza dla 
województwa podkarpackiego.  

3 Jaka jest skuteczność wsparcia w 
ramach OP III RPO WP 2014-2020? 
 

➢ ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na 
etapie programowania celów szczegółowych RPO WP 
2014-2020; tj.: 

 zwiększenia poziomu produkcji energii z 
odnawialnych źródeł energii w generacji 
rozproszonej, 

 zwiększenia efektywności energetycznej w 
sektorze mieszkaniowym i budynkach 
użyteczności publicznej, 

 obniżenia emisyjności pyłów w ośrodkach 
miejskich województwa, 

 osiągnięcia lepszej jakości powietrza w 
ośrodkach miejskich województwa; 

➢ ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na 
etapie programowania oczekiwanych efektów realizacji 
RPO WP 2014-2020 w zakresie efektywności 
energetycznej i budowania gospodarki niskoemisyjnej, a 
więc określenie stopnia realizacji wskaźników 
(produkty i rezultaty) – w odniesieniu do każdego 
działania i poddziałania; 

➢ identyfikacja czynników, które przyczyniły się do 
osiągnięcia założonych celów (pozytywnych) oraz 
czynników, które utrudniły realizację założonych celów 
(negatywnych), w tym czynników zależnych i 
niezależnych od IZ RPO WP 2014-2020, zarówno na 
poziomie Programu, jak i projektu oraz wskazanie ich 
przyczyny; 

➢ ocena rozwiązań systemowych przyjętych przez IZ 
RPO WP 2014-2020, głównie w zakresie podziału 
alokacji, oceny warunków konkursowych i systemu 
oceny projektów, przyjętych kryteriów oceny 
projektów, podjętych działań informacyjno-
promocyjnych, itp.; 

➢ analiza przyczyn zainteresowania/ braku 
zainteresowania beneficjentów poszczególnymi 
formami wsparcia z uwzględnieniem m.in. rodzajów 
odbiorców wsparcia, ich możliwości organizacyjnych i 
finansowych, uwarunkowań prawnych, ograniczeń 
wsparcia, itp. 

Obszar I:  
pytania 13 i 16. 
Obszar II: 
pytania 17 i 18. 
Obszar III: 
pytania 19, 20, 
21 i 22. 

4  Jak należy ocenić efektywność 
realizowanych projektów? Jaka 
jest relacja między kosztami, 
nakładami, zasobami a 
osiągniętymi efektami wsparcia? 

(patrz pytanie 10) Obszar I:  
pytania 15 i 16. 
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NR PYTANIE BADAWCZE ZAGADNIENIE BADAWCZE 
DOSZCZEGÓŁOWI

ENIE 

5  Jakie efekty osiągnięto dzięki 
realizacji projektów realizowanych 
w ramach OP III? Czy wystąpiły 
nieplanowane efekty interwencji? 

➢ przedstawienie efektów zrealizowanych inwestycji 
na terenie województwa podkarpackiego, a także 
głównych produktów projektów, i jeśli to możliwe 
przeprowadzenie analizy rzeczywistego wykorzystania 
powstałej infrastruktury wraz z określeniem skali 
planowanych końcowych efektów ekologicznych 
związanych z realizacją projektów finansowanych z OP 
III; 

➢ identyfikacja nieplanowanych efektów interwencji 
(niewyrażonych w jej celach), tzn. pozytywnych 
stanowiących wartość dodaną oraz negatywnych – 
ubocznych. 

Obszar I:  
pytanie 13. 
Obszar II: 
pytanie 17. 
Obszar III: 
pytania 19, 20, 
21. 

6  Jakie są najbardziej efektywne 
kierunki inwestycji w zakresie 
wspierania efektywności 
energetycznej, OZE i 
niskoemisyjnych źródeł ciepła?  
 

➢ ocena adekwatności projektów realizowanych w 
ramach OP III do kluczowych problemów i wyzwań 
zdiagnozowanych na etapie programowania RPO WP 
2014-2020;  

➢ identyfikacja typów projektów, które najbardziej 
przyczynią się do realizacji celów Programu i 
zaspokajają zidentyfikowane potrzeby wraz ze 
wskazaniem najefektywniejszych kierunków działań 
(wraz ze wskazaniem przyczyn), przy uwzględnieniu 
zakresu interwencji możliwych do realizacji i 
wynikających z regionalnych uwarunkowań: 
środowiskowych (np. funkcjonowanie obszarów Natura 
2000 – w szczególności obszarów specjalnej ochrony 
ptaków, szlaków migracyjnych zwierząt oraz jakości  
powietrza – poziom stężenia pyłu PM10), społecznych 
(możliwość wystąpienia konfliktów społecznych) oraz 
przestrzennych;  

Obszar I: pytania 
14 i 15. 

7  Czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu 
dofinansowane projekty są 
komplementarne zewnętrznie, 
wewnętrznie, funkcjonalnie i 
przestrzennie? 

Przedstawienie komplementarności - zewnętrznej 
(uzupełniające się wzajemnie działania/projekty 
finansowane z różnych programów operacyjnych, w 
tym z poprzedniej perspektywy finansowej, jak również 
finansowane ze środków krajowych, np. Program Czyste 
Powietrze, Stop SMOG, Mój Prąd, z uwzględnieniem 
także oferty sektora bankowego, aukcji energii), 
wewnętrznej (uzupełniające się wzajemnie 
działania/projekty finansowane w ramach RPO WP 
2014-2020), funkcjonalnej (oddziaływanie projektów na 
ten sam problem środowiskowy oraz społeczno-
ekonomiczny - kompleksowość rozwiązań) i 
przestrzennej (realizacja projektów ukierunkowanych 
na te same tereny). 

brak 

8  Jaka jest spodziewana trwałość 
(skala i zakres) wspartych 
inwestycji pod względem 
organizacyjnym, technicznym i 
finansowym? 

Określenie przewidywanej trwałości wsparcia, w tym 
czynników, które mają wpływ na trwałość wsparcia 
tzn. mogą wpłynąć pozytywnie/negatywnie na trwałość 
projektu. 

brak 

9 Jaki jest łączny, kwantyfikowalny 
wpływ OP III RPO WP 2014-2020 
na obniżenie zużycia energii 
(elektrycznej i cieplnej) oraz emisji 
CO2 i innych zanieczyszczeń z 
uwzględnieniem faktycznego 
oddziaływania realizowanych 
projektów? 

 Obszar I: pytanie 
13. 
Obszar II: 
pytanie 17. 
Obszar III: 
pytanie 20. 
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NR PYTANIE BADAWCZE ZAGADNIENIE BADAWCZE 
DOSZCZEGÓŁOWI

ENIE 

10  Czy zauważalna jest krańcowo 
malejąca efektywność niektórych 
działań, biorąc pod uwagę 
problematykę odwracalności 
efektu redukcyjnego? Czy efekt 
interwencji utrzyma się po 
ewentualnym wycofaniu danego 
instrumentu RPO WP 2014-2020?  

Określenie efektywności (ekonomicznej, kosztowej) 
realizowanego wsparcia w zakresie wdrażanych 
rozwiązań ze wskazaniem i szczegółowym opisem 
działań, które są najbardziej efektywne, analiza 
występowania krańcowo malejącej efektywności 
podejmowanych działań, określenie działań 
pozwalających zwiększyć ich efektywność. 

Obszar I: pytanie 
14 i 15. 

11  W jaki sposób zapewnione jest 
wypełnienie w projektach zasad 
horyzontalnych, szczególnie w 
zakresie zasady zrównoważonego 
rozwoju? Czy beneficjenci są 
świadomi ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń poprzez 
stosowanie praktyk 
niskoemisyjnych? 

 brak 

12  Jakie rekomendacje można 
przedstawić dla okresu 
programowania 2021-2027 w 
zakresie wdrażania interwencji w 
obszarze zrównoważonego 
wykorzystania energii? 

➢ zaproponowanie rozwiązań, dla zdiagnozowanych 
problemów/barier/wyzwań, zarówno na poziomie 
Programu, jak i projektów, które należy zastosować w 
kolejnej perspektywie finansowej; 

➢ przedstawienie propozycji działań, które powinna 
podjąć IZ, aby zwiększyć atrakcyjność wsparcia dla 
odbiorców; 

➢ identyfikacja kierunków działań, które należałoby 
wspierać w kolejnej perspektywie (zarówno działań, 
które powinny być kontynuowane w kolejnej 
perspektywie, jak i nowych działań, które wynikają z 
bieżących potrzeb). 

brak 

Doszczegółowienie - OBSZAR I: Odnawialne źródła energii (OZE)  

13 Czy, a jeśli tak to w jakim stopniu 
w wyniku otrzymanego wsparcia 
nastąpił wzrost udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w finalnym 
zużyciu energii w regionie? 

➢ oszacowanie poziomu wzrostu udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii w 
regionie, w odniesieniu do stanu poprzedzającego 
realizację Programu wraz z szacunkami potencjalnego 
końcowego wzrostu ww. udziału po zakończeniu 
realizacji RPO WP 2014-2020; 

➢ ocena zasadności stosowania tego typu wsparcia w 
formule ZIT; 

➢ identyfikacja korzyści oraz potencjalnych zagrożeń, 
wynikających z rosnącego wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. 

Doszczegółowien
ie pytań 2, 3, 5, 
9. 

14 Które źródła energii odnawialnej, 
finansowane w ramach RPO WP 
2014-2020, są najefektywniejsze 
w lokalnych uwarunkowaniach 
województwa podkarpackiego 
(energetyka wodna, wiatrowa, 
słoneczna, energia z biomasy, 
geotermalna)? Jakie czynniki mają 
na to wpływ? 

➢ identyfikacja najefektywniejszych źródeł energii 
występujących w województwie oraz czynników 
wpływających na tą efektywność; 

➢ określenie przestrzennego zróżnicowania działań 
podejmowanych przez beneficjentów w obszarze 
efektywności energetycznej i budowania gospodarki 
niskoemisyjnej z wykorzystaniem OZE. 

Doszczegółowien
ie pytań 6 i 10.  

15 Którzy beneficjenci realizują 
projekty w zakresie OZE i 
efektywności energetycznej w 
sposób najbardziej efektywny? 
Czy realizowane projekty są dla 
nich opłacalne? 

➢ identyfikacja typów beneficjentów realizujących 
projekty w sposób najbardziej efektywny; 

➢ ocena opłacalności projektów, jak również 
użyteczności inwestycji w kontekście zaspokojenia 
potrzeb regionu/beneficjentów/użytkowników 
powstałej infrastruktury. 

Doszczegółowien
ie pytań 4 i 6. 
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NR PYTANIE BADAWCZE ZAGADNIENIE BADAWCZE 
DOSZCZEGÓŁOWI

ENIE 

16 Na jakie przeszkody natrafia 
realizacja projektów dotyczących 
OZE i efektywności energetycznej? 

➢ określenie problemów i barier, które wystąpiły w 
trakcie realizacji po pierwsze na poziomie RPO WP 
2014-2020, po drugie na poziomie projektów oraz 
wskazanie ich przyczyn; 

➢ identyfikacja obszarów niedostatecznie 
dofinansowanych. 

Doszczegółowien
ie pytania 3. 

Doszczegółowienie - OBSZAR II: Modernizacja energetyczna budynków  

17 Czy, a jeśli tak to w jakim stopniu 
w wyniku otrzymanego wsparcia 
nastąpiło zwiększenie 
efektywności energetycznej w 
sektorze mieszkaniowym i 
budynkach użyteczności 
publicznej województwa 
podkarpackiego? 

➢ oszacowanie poziomu wzrostu efektywności 
energetycznej w sektorze mieszkaniowym i budynkach 
użyteczności publicznej wynikającej z 
przeprowadzonych prac modernizacyjnych, w 
odniesieniu do stanu poprzedzającego realizację 
Programu wraz z szacunkami potencjalnego końcowego 
wzrostu ww. udziału po zakończeniu realizacji RPO WP 
2014-2020. 

Doszczegółowien
ie pytań 2, 3, 5 i 
9. 

18 Na jakie przeszkody natrafia 
realizacja projektów dotyczących 
modernizacji energetycznej 
budynków? 
 

➢ określenie problemów i barier, które wystąpiły w 
trakcie realizacji po pierwsze na poziomie RPO WP 
2014-2020, po drugie na poziomie projektów oraz 
wskazanie ich przyczyn; 

➢ identyfikacja obszarów niedostatecznie 
dofinansowanych. 

Doszczegółowien
ie pytania 3. 

Doszczegółowienie - OBSZAR III: Jakość powietrza  

19 Czy inwestycje związane z 
wymianą lub modernizacją 
nieefektywnych źródeł ciepła, 
rozwojem sieci ciepłowniczej oraz 
budową lub modernizacją 
budynków użyteczności 
publicznej, w kierunku 
spełniających standardy 
budownictwa pasywnego, 
skutkują polepszeniem jakości 
powietrza w regionie? 

 Doszczegółowie
nie pytań 2, 3 i 5. 

20 Czy, a jeśli tak to w jakim stopniu 
w wyniku otrzymanego wsparcia 
nastąpił spadek emisji CO2 i 
innych zanieczyszczeń powietrza 
do atmosfery? 

➢ oszacowanie poziomu spadku emisji CO2 i innych 
zanieczyszczeń powietrza do atmosfery, z szczególnym 
uwzględnieniem ośrodków miejskich województwa, w 
odniesieniu do stanu poprzedzającego realizację 
Programu wraz z szacunkami potencjalnego końcowego 
wzrostu ww. udziału po zakończeniu realizacji RPO WP 
2014-2020; 

➢ ocena zasadności stosowania tego typu wsparcia w 
formule ZIT. 

Doszczegółowie
nie pytań 3, 5 i 9.  

21 Jakie są efekty w zakresie 
zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń i gazów 
cieplarnianych w regionie? Które 
inwestycje były najskuteczniejsze 
w tym zakresie? 
 

➢ identyfikacja efektów i najskuteczniejszych 
inwestycji prowadzących do zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych wraz ze 
wskazaniem czynników wpływających na tą 
skuteczność. 

Doszczegółowie
nie pytań 3, 5 i 9. 

22 Na jakie przeszkody natrafia 
realizacja projektów dotyczących 
sieci ciepłowniczych, budynków 
pasywnych oraz wymiany lub 
modernizacji źródeł ciepła? 
 

➢ określenie problemów i barier, które wystąpiły w 
trakcie realizacji po pierwsze na poziomie RPO WP 
2014-2020, po drugie na poziomie projektów oraz 
wskazanie ich przyczyn; 

➢ identyfikacja obszarów niedostatecznie 
dofinansowanych. 

Doszczegółowie
nie pytania 3. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SOPZ  



22 | S t r o n a  

1.2  METODOLOGIA BADAWCZA 

Badanie zostało zrealizowane zgodnie z podejściem praktykowanym w ewaluacji opartej na 

teorii (z ang.: theory based evaluation), uzupełnione wykorzystaniem studiów przypadku. 

Poszczególne obszary badawcze poddane zostały analizie będącej syntezą następujących 

metod i technik, przy zachowaniu zasady triangulacji metod badawczych i źródeł danych: 

 Analiza danych zastanych, w tym: dokumentów programowych, dokumentacji 

konkursowej i projektowej dla projektów wytypowanych do Studium przypadku, 

dokumentów strategicznych, raportów i opracowań dotyczących przedmiotu 

badania, obowiązujących aktów prawnych oraz danych statystycznych; 

 Wywiady jakościowe – łącznie 9 wywiadów, w tym:  

 1 triada z przedstawicielami Departamentu Zarządzania RPO WP 2014-2020, 1 

diada z przedstawicielami Departamentu Wdrażania Projektów 

Infrastrukturalnych RPO WP 2014-2020; 1 wywiad pogłębiony z 

Koordynatorem do spraw Środowiska w ramach IZ RPO WP 2014-2020; 1 

wywiad pogłębiony z przedstawicielem Stowarzyszenia Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT – poddziałania 3.3.3 i działanie 3.4) 

 2 wywiady pogłębione z ekspertami z zakresu polityki energetycznej w 

regionie; 

 3 wywiady z ekspertami oceniającymi wnioski w ramach naborów w OP III; 

 Badanie ilościowe – ankieta CAWI z beneficjentami OP III (ankietę skierowano 

do pełnej populacji, tj. 374 unikalnych beneficjentów każdego z działań OP III 

uzyskano zwrot 227 ankiet efektywnych, tj. 61% populacji); 

 Studia przypadku dla 6 projektów dofinansowanych w OP III: 

 RPPK.03.01.00-18-0069/17 Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: 

Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, 

Nowa Dęba; 

 RPPK.03.01.00-18-0443/17 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW Siarkopol 

Tarnobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie „Strefy przemysłowej 

Jeziórko”; 

 RPPK.03.02.00-18-0073/16 Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu 

Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej; 

 RPPK.03.02.00-18-0102/16 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej na terenie gmin należących do Związku gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I; 

 RPPK.03.03.01-18-0001/16 Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności 

dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu; 

 RPPK.03.03.01-18-0010/18 Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy 

Pawłosiów – realizacja planów niskoemisyjnych. 

 Warsztat ewaluacyjny z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020 oraz IP RPO WP 

2014-2020 - ROF, w czasie którego podsumowano wyniki badania i poddano dyskusji 

wnioski i rekomendacje.  
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2. Ocena efektów i wpływu interwencji OP III RPO WP 2014-2020 

2.1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

2.1.1 OSIĄGNIĘTE I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTÓW 

W działaniu 3.1 Rozwój OZE przeprowadzono 3 konkursowe nabory wniosków (wszystkie w 

2016 r. – konkurs na projekty „parasolowe”, konkurs otwarty na projekty inne niż 

„parasolowe” oraz konkurs dedykowany MOF na projekty inne niż „parasolowe”), natomiast 

w działaniu 3.4 Rozwój OZE – ZIT - 4 nabory pozakonkursowe (w latach 2017-2018). Wsparcie 

oferowane w działaniu 3.1 cieszyło się ogromnym zainteresowaniem – wnioskowana kwota 

dofinansowania w dwóch pierwszych naborach kilkukrotnie przekroczyła budżety tych 

naborów. W efekcie pierwotna alokacja środków UE (62,8 mln EUR) została blisko 

dwukrotnie zwiększona.  

Do końca września 2021 r. zawarto 203 umowy o łącznej wartości dofinansowania UE 600,7 

mln PLN, co odpowiadało 97% aktualnej alokacji środków UE przypisanej do PI 4a (136 mln 

EUR zgodnie z SzOOP z dn. 1 lutego 2022 r.)2. Na koniec września 2021 r. zakończonych było 

120 projektów (59% liczby dofinansowanych projektów). 

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dn. 29 grudnia 2021 r. zmianą 

RPO WP 2014-2020, w ramach instrumentu REACT-EU3 na inwestycje z zakresu OZE 

alokowano dodatkową kwotę 15,8 mln EUR (działanie 11.2 Rozwój OZE), dzięki czemu 

możliwe będzie dofinansowanie niemal wszystkich projektów, znajdujących się na listach 

rezerwowych w działaniu 3.1, których wnioskodawcy zadeklarowali gotowość do realizacji4. 

Oznacza to, że finalne efekty interwencji RPO WP 2014-2020 w zakresie rozwoju OZE będą 

większe niż opisywane w obecnym rozdziale.  

Blisko 75% środków UE, zakontraktowanych w PI 4a do końca września 2021 r., 

przeznaczono na projekty realizowane w tzw. „formule parasolowej”, w której gmina lub 

stowarzyszenie/związek gmin realizuje inwestycje w mikroinstalacje OZE montowane w 

budynkach mieszkańców). W zakresie liczby projektów dominowały jednak te obejmujące 

instalacje służące zasilaniu obiektów publicznych, mieszkalnych wielorodzinnych, 

przedsiębiorstw oraz farmy fotowoltaiczne.   

                                                      
2 Przeliczenie kwoty alokacji na złotówki wg kursu INFOREURO z lutego 2022 r. (1 EUR = 4,5755 zł). 

3 REACT-EU (ang. Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) – instrument zapewniający dodatkowe środki dla 
programów polityki spójności na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. 
4 Do końca lutego 2022 r. zatwierdzono do dofinansowania wszystkie projekty znajdujące się na liście rezerwowej w konkursie ogólnym 
(nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), których wnioskodawcy zadeklarowali gotowość do realizacji, oraz zdecydowaną większość 
projektów znajdujących się na liście rezerwowej w konkursie dla projektów „parasolowych” (nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16). Wg 
stanu z dn. 1 marca 2022 r., na liście rezerwowej tego ostatniego konkursu znajdowało się już tylko 7 projektów. 
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TABELA 2. LICZBA PROJEKTÓW I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W DZIAŁANIACH 3.1 I 3.4 

ZAKRES PROJEKTU 

DZIAŁANIE 3.1 DZIAŁANIE 3.4 SUMA 

LICZBA 

UMÓW 

DOFINANS

OWANIE 

UE (ZŁ) 

LICZBA 

UMÓW 

DOFINANS

OWANIE 

UE (ZŁ) 

LICZBA 

UMÓW 

DOFINANS

OWANIE 

UE (ZŁ) 

Projekty „parasolowe” (mikroinstalacje OZE dla 
mieszkańców)  

46 
412 453 

849 
1 

35 728 
140 

47 
448 

181 989 

Pozostałe projekty (instalacje OZE w obiektach jst, 
przedsiębiorstwach, spółdzielniach mieszkaniowych) 

150 
131 797 

848 
6 

20 731 
144 

156 
152 

528 992 

SUMA 196 
544 251 

697 
7 

56 459 
284 

203 
81 536 

666 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021 

Projekty „parasolowe” – mikroinstalacje OZE 

Wsparcie UE dla projektów skierowanych do mieszkańców gminy („parasolowych”), 

dotyczących rozwoju OZE, trafiło do 114 gmin, tj. 71% gmin województwa (w tym do 

wszystkich 13 gmin należących do ROF). Dofinansowane projekty miały charakter 

kompleksowy i obejmowały montaż w gospodarstwach domowych różnych typów 

mikroinstalacji OZE5.  Łącznie w ramach projektów „parasolowych” dofinansowano: 

 23 201 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (kolektorów słonecznych – 

płaskich i próżniowych, pomp ciepła – powietrznych i gruntowych, kotłów na 

biomasę) o łącznej mocy zainstalowanej 147 MWt (średnia moc pojedynczej instalacji 

- 6,3 kWt), produkujących 155 GWht/rok energii cieplnej; 

 20 523 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (ogniw fotowoltaicznych - 

PV) o łącznej mocy zainstalowanej 70 MWe (średnia moc pojedynczej instalacji – 3,6 

kWe), produkujących 63 GWhe/rok energii elektrycznej. Głównym przeznaczeniem 

instalacji jest produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne (model 

prosumencki), przy możliwości oddania nadwyżki energii do sieci. 

Szacowany w efekcie realizacji projektów roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

wyniesie 98 943 t CO2 eq. 

                                                      
5 Wyjątek stanowi projekt parasolowy dofinansowany w działaniu 3.4 na terenie ROF, który obejmował wyłącznie mikroinstalacje PV. 
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Dobra praktyka – projekt „parasolowy” w zakresie rozwoju OZE 

Projekt „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, 
Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” (nr umowy: RPPK.03.01.00-18-0069/17), 
Beneficjent: Gmina Lubaczów, Partnerzy: Gmina Baranów Sandomierski, Gmina Gorzyce, Gmina 
Horyniec-Zdrój, Miasto Lubaczów, Miasto Narol, Miasto Nowa Dęba, Kwota dofinansowania UE: 9 900 
256,32 PLN  

Przedmiotem projektu był zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminach objętych 
projektem: Lubaczów, Horyniec-Zdrój, Baranów Sandomierski, Gorzyce oraz miast Lubaczów, Narol i Nowa 
Dęba. Zamontowano łącznie 936 instalacji fotowoltaicznych, 45 kotłów na biomasę oraz 135 powietrznych 
pomp ciepła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej i cieplnej 4,28 MW. 

Projekt zrealizowano w formule parasolowej, w której gmina przeprowadza inwestycje infrastrukturalne na 
rzecz mieszkańców. Przy rekrutacji ostatecznych odbiorców wsparcia, w projekcie zastosowano kryteria 
promujące osoby wykluczone oraz osoby zagrożone ubóstwem energetycznym.  

Efekty projektu obejmują:  

 zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE o 2 776,80 MWhe/rok, 

 zwiększenie produkcji energii cieplnej z OZE o 2 794,14 MWht/rok,  

co – dzięki zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, przekłada się na  

 redukcję emisji CO2 o 2 821,79 t CO2 eq/rok. 

Realizacja projektu przyczyniła się ponadto do zmniejszenia wydatków ponoszonych przez mieszkańców 
na energię (w tym w gospodarstwach domowych dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego, które 
stanowią 20% liczby ostatecznych odbiorców wsparcia), poprawy jakości powtarza, poprawy wizerunku 
gmin biorących udział w projekcie oraz miała wpływ na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, w 
tym wzrost zainteresowania inwestycjami w OZE (w szczególności w panele fotowoltaiczne). W odpowiedzi 
na zwiększone zainteresowanie mieszkańców OZE oraz w oparciu o doświadczenia współpracy w ramach 
projektu, powstał Lubaczowski Klaster Energii, zrzeszający Miasto Lubaczów, Gminę Lubaczów, Gminę 
Horyniec-Zdrój, Miasto i Gmina Cieszanów, Miasto i Gminę Narol oraz Powiat Lubaczowski. Ma on na w 
planach dalsze rozwijanie potencjału zrzeszonych gmin w zakresie produkcji energii z OZE do zaspokajania 
potrzeb lokalnych, co powinno pozwolić na obniżenie wydatków mieszkańców na energię oraz wpłynąć na 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego.  

Pozostałe projekty  

Wsparcie w ramach pozostałych (innych niż „parasolowe”) projektów trafiło do różnych 

podmiotów, w tym: jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych (instalacje 

OZE montowane m.in. w obiektach oświatowych, sportowych, kulturalnych, urzędach, 

ośrodkach i domach pomocy społecznej, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody 

remizach OSP), przedsiębiorstw (instalacje zasilające budynki przedsiębiorstw lub zakłady 

produkcyjne, a także farmy fotowoltaiczne), spółdzielni mieszkaniowych i spółek prawa 

handlowego utworzonych przez osoby prawne kościoła. Inwestycje obejmowały głównie 

instalacje do produkcji energii elektrycznej z OZE – mikro, małe i duże instalacje 

fotowoltaiczne (PV), w większości o charakterze prosumenckim, tj. służące produkcji energii 

elektrycznej na potrzeby własne, z możliwością oddania nadwyżki energii do sieci. Łącznie 

dofinansowano: 

 budowę 6046 i przebudowę 35 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 
(zdecydowana większość to panele fotowoltaiczne, tylko 42 szt. dotyczy mikroturbin 
wiatrowych) o łącznej mocy zainstalowanej 46 MWe (średnia moc pojedynczej 

                                                      
6 Wg danych z SL2014 liczba ta wynosi 600 szt., jednak w 4 projektach błędnie podano wartość wskaźnika Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii cieplnej z OZE zamiast Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. 
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instalacji – 72 kWe, zakres wielkości od 1 kW do 2 MW), produkujących 44 GWhe/rok 
energii elektrycznej; element uzupełniający projektów stanowiła budowa 34 km 
sieci elektroenergetycznych dla OZE; 

 budowę 177 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (pompy ciepła, kotły na 
biomasę, kolektory słoneczne) o łącznej mocy zainstalowanej 1,3 MWt (średnia moc 
pojedynczej instalacji – 77 kWt, zakres wielkości od 13 do 165 kW), produkujących 
1,4 GWht/rok energii cieplnej; 

 budowę 1 jednostki wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE w kogeneracji 
– biogazowni rolniczej, o mocy zainstalowanej cieplnej 0,99 MWt i elektrycznej 0,99 
MWe, produkującej 2,4 GWhe/rok energii elektrycznej i 2,4 GWht/rok energii 
cieplnej. 

Szacowany w efekcie realizacji projektów roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

wyniesie 39 478 t CO2 eq. 

Dobra praktyka – maksymalizacja wykorzystania energii na miejscu dzięki połączeniu różnych technologii 

Projekt „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków 
w Rymanowie” (nr umowy RPPK.03.01.00-18-0113/17); Beneficjent: Gmina Rymanów; Kwota 
dofinansowania UE: 989 255,54 PLN 

Celem projektu było zwiększenie poziomu produkcji energii z OZE, co miało przyczynić się do obniżenia 
kosztów funkcjonowania oczyszczalni, zmniejszenia stopnia uzależnienia od zewnętrznego dostawcy energii 
oraz ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko.                                                                                                                                                                

Projekt obejmował budowę: 

 instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 150,2 kW na bazie paneli polikrystalicznych (527 sztuk 
modułów). Posadowienie instalacji zaplanowano na dachach budynków: zadaszenie (wiata) nad 
placem składowania osadów pow. ok. 650m2, budynku administracyjnego o pow. ok. 100 m2 oraz 
budynku (wiacie) PSZOK pow. ok. 260m2 i na gruncie. Instalacja podzielona została na 2 układy: układ 
dla sekcji S1 (o mocy 75,24kWp) i dla sekcji S2 (o mocy 74,96kWp), każdy z nich został wyposażony 
w aparaturę kontrolno-pomiarową, 

 instalacji turbin wiatrowych o łącznej mocy 39,2kW – na bazie czterech turbin wiatrowych  
z pionową osią obrotu o mocy 9,8 kW każda. Instalacja została podzielona na 2 układy: układ dla sekcji 
S1 (o mocy 19,6kW) i dla sekcji S2 (o mocy 19,6kW), 

 infrastruktury towarzyszącej w zakresie podłączenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia). 

Połącznie w układzie paneli PV z turbinami wiatrowymi daje możliwość ograniczania produkowanej przez 
falowniki mocy i redukowania wypływu energii do sieci publicznej. Dodatkowo funkcja zarządzania 
oddawaniem energii do sieci umożliwia wykorzystanie produkowanej energii wyłącznie na własny użytek. 

Przestrzenny rozkład wsparcia 

W ramach działań 3.1 i 3.4 RPO WP 2014-2020 dofinansowano projekty realizowane w 83% 

gmin województwa podkarpackiego (w tym w 73% gmin realizowano projekty 

„parasolowe”). Można więc wnioskować o bardzo dużym upowszechnieniu zastosowania 

OZE w regionie dzięki interwencji RPO WP 2014-2020. Wyniki analiz przestrzennych 

wskazują na koncentrację wsparcia w centralnej części województwa, pomiędzy Rzeszowem, 

Dębicą, Jasłem i Krosnem, jak również na północy województwa, na obszarach graniczących z 

województwem lubelskim, w którym projekty „parasolowe” dotyczące OZE były realizowane 

                                                      
7 Wg danych z SL2014 liczba ta wynosi 21 szt., jednak w 4 projektach błędnie podano wartość wskaźnika Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii cieplnej z OZE zamiast Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. 
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już w perspektywie finansowej 2007-2013, co wskazuje na oddziaływanie demonstracyjne i 

propagatorskie tego rodzaju przedsięwzięć. W przypadku projektów „parasolowych”, 

mniejszą koncentrację wsparcia można zauważyć w niektórych powiatach (brzozowski, 

jarosławski, przemyski, sanocki, stalowowolski). Nie zidentyfikowano koncentracji wsparcia 

na obszarach, na których identyfikowało największe problemy z jakością powietrza. Należy 

jednak podkreślić, że większość przedsięwzięć dofinansowanych w działaniach 3.1 i 3.4 

(instalacje PV) nie miała bezpośredniego wpływu na poprawę jakości powietrza (obejmowały 

głównie instalacje PV) - wpływ ten mógł być natomiast obserwowany w tych projektach, w 

których zastępowano piece węglowe piecami na biomasę, a także obejmujących montaż 

pomp ciepła i kolektorów słonecznych.  
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MAPA 1. ROZKŁAD PRZESTRZENNY WSPARCIA (ŚRODKI UE) W DZIAŁANIACH 3.1 I 3.4 RPO WP 2014-
2020, W PODZIALE NA GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na 30.09.2021  

  

                                                      
8 Część projektów była realizowana na obszarze kilku gmin. W takim przypadku środki UE alokowane na projekt zostały podzielone 
i przypisane w równej wysokości do poszczególnych gmin. Prezentowane dane mają w związku z tym charakter przybliżony. 
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MAPA 2. GMINY, W KTÓRYCH DOFINANSOWANO PROJEKTY „PARASOLOWE” W DZIAŁANIACH 3.1 I 3.4 RPO 

WP 2014-2020 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na 30.09.2021  

Uwzględniając projekty zatwierdzone do dofinansowania do końca lutego 2022 r. (dzięki 

środkom UE dostępnym w ramach instrumentu REACT-EU oraz w wyniku realokacji środków 

w OP III), wsparcie RPO WP 2014-2020 w zakresie rozwoju OZE obejmie 93% gmin 

województwa podkarpackiego (148 ze 160 gmin).  
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MAPA 3 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, W PODZIALE NA GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego , stan na 28.02.2022 

Efekty dotyczące dodatkowej zdolności wytwarzania (mocy zainstalowanej) energii 

elektrycznej z OZE, osiągnięte lub planowane do osiągniecia w ramach projektów 

dofinansowanych w działaniach 3.1 i 3.4 RPO WP 2014-2020, obejmują 85% gmin 

województwa podkarpackiego. Można zaobserwować koncentrację efektów w sąsiedztwie 

                                                      
9 Część projektów była realizowana na obszarze kilku gmin. W takim przypadku środki UE alokowane na projekt zostały podzielone 
i przypisane w równej wysokości do poszczególnych gmin. Prezentowane dane mają w związku z tym charakter przybliżony. 
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dużych ośrodków miejskich – Rzeszowa, Tarnobrzega i Krosna, w mniejszym stopniu Dębicy, 

Jasła i Mielca oraz przy granicy z województwem lubelskim. 

MAPA 4. ROZKŁAD PRZESTRZENNY ZAGREGOWANYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE DODATKOWEJ ZDOLNOŚCI 

WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, OSIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH W 

DZIAŁANIACH 3.1 I 3.4 RPO WP 2014-2020, W PODZIALE NA GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO10 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na 30.09.2021  

Efekty dotyczące dodatkowej zdolności wytwarzania energii cieplnej (mocy zainstalowanej) 

z OZE, osiągnięte lub planowane do osiągniecia w ramach projektów dofinansowanych 

w działaniach 3.1 i 3.4 RPO WP 2014-2020, dotyczą 75% gmin województwa podkarpackiego. 

Wyniki analiz przestrzennych wskazują na brak koncentracji efektów na obszarach, na 

których identyfikowano największe problemy z jakością powietrza. W gminach, na terenie 

których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu 

zawieszonego PM10, uśredniona wartość wskaźnika dotyczącego dodatkowej zdolności 

wytwarzania energii cieplnej wyniosła 0,98 MWt i taka sama wartość uśredniona występuje 

w gminach z relatywnie lepszą jakością powietrza.  

  

                                                      
10 Część projektów była realizowana na obszarze kilku gmin. Efekty założone w projekcie zostały podzielone i przypisane w równej 
wysokości do poszczególnych gmin. Dlatego prezentowane dane mają charakter przybliżony. 
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MAPA 5. ROZKŁAD PRZESTRZENNY ZAGREGOWANYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE DODATKOWEJ ZDOLNOŚCI 

WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, OSIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH W 

DZIAŁANIACH 3.1 I 3.4 RPO WP 2014-2020, W PODZIALE NA GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO11 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na 30.09.2021  

Ocena stopnia wykorzystania infrastruktury 

Ze względu na krótki czas, jaki upłynął od zakończenia realizacji większości projektów oraz 

niezakończony proces realizacji dużej części projektów, ocena stopnia wykorzystania 

powstałej infrastruktury do produkcji energii z OZE jest utrudniona. Niemniej jednak 78% 

beneficjentów ocenia realny lub prognozowany stopień wykorzystania jako wysoki lub 

bardzo wysoki. Istotny wpływ na wysoki poziom wykorzystania instalacji OZE mają 

oszczędności wydatków na energię, jakie uzyskują mieszkańcy, przedsiębiorcy i instytucje w 

związku z funkcjonowaniem instalacji (a w przypadku produkcji energii na sprzedaż – 

przychody uzyskiwane z tej sprzedaży).   

  

                                                      
11 Część projektów była realizowana na obszarze kilku gmin. Efekty założone w projekcie zostały podzielone i przypisane w równej 
wysokości do poszczególnych gmin. Dlatego prezentowane dane mają charakter przybliżony. 



33 | S t r o n a  

WYKRES  1. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁAŃ 3.1 I 3.4 NA PYTANIE „JAKI JEST 

RZECZYWISTY LUB PROGNOZOWANY STOPIEŃ WYKORZYSTANIA POWSTAŁEJ/ZMODERNIZOWANEJ 

INFRASTRUKTURY LUB ZAKUPIONEGO W RAMACH PROJEKTU SPRZĘTU/WYPOSAŻENIA?” 

 
Źródło: CAWI, n=81 

Efekty dodatkowe  

Zidentyfikowane w ramach badania dodatkowe efekty projektów dofinansowanych 

w działaniach 3.1 i 3.4 obejmują: 

 obniżenie wydatków na energię ponoszonych przez gospodarstwa domowe, jst, 

przedsiębiorstwa i inne wsparte podmioty, a także poprawa sytuacji finansowej 

wspartych przedsiębiorstw, które produkują energię z OZE na sprzedaż do sieci 

(dodatkowe źródło przychodów), 

 ograniczenie ubóstwa energetycznego dzięki montażowi instalacji OZE u 

mieszkańców dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego12, 

 wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, 

 popularyzację OZE w regionie, co ma odzwierciedlenie w znacznym wzroście 

zainteresowania mieszkańców, samorządów i innych podmiotów wykorzystaniem 

OZE do pokrycia własnego zapotrzebowania na energię (w szczególności dotyczy to 

instalacji PV), 

 rozwój kompetencji gmin w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych na rzecz 

mieszkańców, 

 wzrost zaufania mieszkańców do jst w zakresie pozyskania dofinansowania, 

 nawiązywanie współpracy międzygminnej, w tym tworzenie klastrów energii, 

 rozwój rynku wykonawczego w regionie i województwach ościennych (dostawcy 

i monterzy mikroinstalacji OZE), 

 poprawę jakości życia mieszkańców, 

 zagospodarowanie terenów poprzemysłowych pod instalacje OZE, 

 zwiększenie samowystarczalności energetycznej, a tym samym do poprawę 

bezpieczeństwa energetycznego regionu, 

 rozwój gospodarczy i poprawę wizerunku gmin. 

                                                      
12 W przypadku projektów parasolowych zastosowano kryterium oceny merytorycznej „Liczba gospodarstw domowych”, w ramach którego 
projekt otrzymywał dodatkowe punkty, jeżeli co najmniej 10 % liczby gospodarstw domowych, w których zainstalowane będzie OZE, 
dotknięta jest problemem ubóstwa energetycznego. Z informacji uzyskanych w czasie wywiadów indywidualnych z IZ wynika, że w 
zdecydowanej większości projektów uwzględniano ten aspekt (na etapie oceny otrzymywały punkty za zapewnienie udziału osób 
dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego).  

38% 40% 12% 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bardzo wysoki Raczej wysoki Średni Nie wiem/trudno powiedzieć
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Ponadto w wyniku realizacji projektów powinien nastąpić wzrost zatrudnienia we wspartych 

przedsiębiorstwach o 7 EPC. 

Dobra praktyka – wykorzystanie terenów poprzemysłowych na rozwój OZE 

Projekt „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW Siarkopol Tarnobrzeg Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością na terenie „Strefy przemysłowej Jeziórko” (nr umowy: RPPK.03.01.00-18-0443/17), 
Beneficjent: MW Siarkopol Tarnobrzeg Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Kwota dofinansowania 
UE: 2 958 879,73 PLN  

Przedmiotem projektu była budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW na zrekultywowanym w 
2015 r. terenie poprzemysłowym, zlokalizowanym w miejscowości Jeziórko (gmina Grębów), należącym do 
beneficjenta. W wyniku realizacji projektu zainstalowano 7 120 szt. paneli fotowoltaicznych, produkujących 
rocznie 2 222,98 MWh energii elektrycznej (planowano 1 980 MWhe/rok, a uzyskane rezultaty okazały się 
większe od planowanych). W efekcie realizacji projektu nastąpił spadek emisji gazów cieplarnianych o 
1833,96 t CO2 eq/rok (planowano 1 633,50).  

Zlokalizowanie inwestycji na zrekultywowanych gruntach poprzemysłowych po Zakładach Kopalni Siarki 
Siarkopol, jest dobrym przykładem sposobu na wykorzystanie terenów, które nie mogą być przeznaczone 
na cele rolnicze, rekreacyjne czy produkcyjne. 

Jako nieplanowany, negatywny efekt interwencji w PI 4a zidentyfikowano lokalne 

przeciążenia sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej niskich napięć, związane 

z przyłączeniem dużej liczby mikroinstalacji PV oraz ich znacznej koncentracji na niektórych 

obszarach13. W przypadku mikroinstalacji prosumenckich sieć dystrybucyjna pełni funkcję 

wirtualnego magazynu energii – nieskonsumowana nadwyżka energii jest oddawana do sieci. 

W normalnych warunkach nadwyżki energii są konsumowane przez innych odbiorców 

podłączonych dla danego obwodu sieci niskiego napięcia, jednak przy dużym nagromadzeniu 

mikroinstalacji w czasie szczytowej produkcji obserwowane są zakłócenia pracy 

prosumenckich instalacji PV - dochodzi do gwałtownego wzrostu napięcia powyżej wartości 

tolerowanej przez system energetyczny i inwertery. W efekcie następuje wyłączenie 

inwerterów i wstrzymanie produkcji energii w instalacji PV. Jest to zjawisko niekorzystne 

przede wszystkim dla prosumentów, których instalacje w okresie szczytowej produkcji są 

wyłączane i nie wprowadzają energii do sieci. Oznacza to mniejszą efektywność instalacji 

i realne straty finansowe dla prosumenta, które mogą osiągać od kilku do kilkudziesięciu 

procent w skali roku. 

2.1.2 STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH  

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

i prognozowane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie) efekty projektów 

dofinasowanych w działaniach 3.1 i 3.4. Na podstawie danych z umów zwartych do końca 

września 2021 r. można oceniać, że wsparcie w PI 4a jest skuteczne w odniesieniu do 

realizacji celów wskaźnikowych, przy czym trzeba zaznaczyć, że cele te zostały w toku 

wdrażania znacznie zwiększone, adekwatnie do zwiększenia alokacji środków UE oraz do 

realnie ponoszonych kosztów jednostkowych (które okazały się niższe niż przewidywano).  

                                                      
13 Występowały w związku z tym także opóźnienia w podłączaniu instalacji do sieci przez OSD. 
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TABELA 3. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W PI 4A (DZIAŁANIA 3.1 I 3.4) 

WSKAŹNIK JEDN. 
WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 
DZIAŁANIE 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 

DO 

30.09.2021 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 
NA PODSTAWIE 

UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

30.09.2021 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

REALIZACJI 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ 

Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 
odnawialnej (CI30) 

MW 230 
3.1 205 251 

115% 
3.4 13 13 

Szacowany spadek 
emisji gazów 
cieplarnianych (CI34) 

tony 
CO2 eq 

113 000 
3.1 81 187 130 412 

122% 
3.4 2 007 8 008 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 3 0.09.2021 r. 

Warto zaznaczyć, że w pierwotnej wersji RPO WP 2014-2020 zakładano znacznie niższe 

wartości docelowe wskaźników – na poziomie 16 MW dodatkowej zdolności wytwarzania 

energii odnawialnej oraz 37 000 t CO2 eq szacowanego rocznego spadku emisji gazów 

cieplarnianych, a także 7 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i 

cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Przyjęte w pierwszej wersji Programu 

założenia odnosiły się jednak do znacznie niższej alokacji środków UE na PI 4a (w toku 

wdrażania została ona ponad dwukrotnie zwiększona, w związku z ogromnym popytem na 

środki). Ponadto przy wstępnych szacowaniach opierano się na kosztach jednostkowych 

wskaźników z projektów dofinansowanych w RPO WP 2007-2013 oraz kosztach 

jednostkowych różnych typów instalacji OZE, wskazanych w dokumencie Ocena skutków 

regulacji do Ustawy OZE - projekt z 4.1.2012 r., które uległy zmianom w czasie, w 

szczególności znacznie spadły koszty technologii fotowoltaicznych. W konsekwencji znacznie 

podwyższono wartości docelowe 2 wskaźników, a trzeci został usunięty z Programu ze 

względu na niewielką podaż projektów mających wkład w jego realizację. Prognozowane 

przekroczenia już skorygowanych wartości docelowych wskaźników związane są między 

innymi ze wzrostem kursu EUR (możliwość dofinansowania większej liczby projektów z list 

rezerwowych) oraz z większym niż przewidywano udziałem instalacji PV. 

Przyjęty dla PI 4a wskaźnik rezultatu strategicznego (Udział produkcji energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem) omówiono w kolejnym 

rozdziale.  

2.1.3 OCENA WPŁYWU NA REALIZACJĘ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH I STRATEGICZNYCH 

Wprowadzenie 

Cel Strategii Europa 2020 (SE 2020) dotyczący zwiększenia do 20% udziału zużycia energii 

pochodzącej z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii został zoperacjonalizowany 

na podstawie ustaleń przyjętego w 2009 r. pakietu energetyczno-klimatycznego. Wynikający 

z tych uregulowań cel dla Polski ustalono jako osiągnięcie w 2020 r. udziału 15% energii ze 

źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, przy czym cele sektorowe 

wyniosły odpowiednio: dla energii elektrycznej - 19%, dla ciepłownictwa i chłodnictwa - 
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17%, dla transportu – 10% (zgodnie z Krajowym planem działania w zakresie energii ze 

źródeł odnawialnych, Ministerstwo Gospodarki 2010 r. (KPD OZE). Na poziomie 

województwa podkarpackiego omawiany cel został ujęty w Strategii rozwoju województwa – 

Podkarpackie 2020 (SRWP 2020), w ramach priorytetu 4.3 Bezpieczeństwo energetyczne 

i racjonalne wykorzystanie energii, gdzie m.in. założono wzrost udziału OZE w produkcji 

energii elektrycznej ogółem z poziomu 11,1% w 2011 r. do poziomu 15% w 2020 r.  Z kolei 

w Programie Ochrony Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2017-2019 

z perspektywą do 2023 r. (POŚ 2017) jako kierunek działań wskazano dążenie do osiągnięcia 

15% udziału energii z OZE w finalnym zużyciu energii brutto do 2020 r. 

Opracowany w 2013 r. Wojewódzki program rozwoju odnawialnych źródeł energii dla 

województwa podkarpackiego wskazywał, że zgodnie z potencjałem naturalnym 

województwa (bardzo dobre warunki nasłonecznienia, dobre warunki wiatrowe, dostępność 

zasobów wodnych oraz biomasy), a także uwarunkowaniami gospodarczo-społecznymi (m.in. 

duże rozproszenie zabudowy, zły stan infrastruktury elektroenergetycznej) oraz prawnymi 

(m.in. ograniczenia związane z dużym udziałem form ochrony przyrody, system ustawowego 

wsparcia dla produkcji energii elektrycznej z OZE), osiągnięcie wyznaczonego poziomu 

udziału OZE będzie możliwe dzięki rozwojowi sektora mikroinstalacji prosumenckich oraz 

generacji rozproszonej, zaspokajającej lokalne potrzeby energetyczne.  

Cel szczegółowy PI 4a RPO WP 2014-2020, jakim jest zwiększony poziom produkcji energii z 

odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej, jest spójny z celami strategicznymi 

polityki energetyczno-klimatycznej na poziomie UE, krajowym i wojewódzkim. Jako miernik 

rezultatu strategicznego PI 4a, w RPO WP 2014-2020 przyjęto ten sam wskaźnik, co w SRWP 

2020, tj. udział OZE w produkcji energii elektrycznej ogółem, z wartością docelową 15% na 

2023 r.  

Warto podkreślić, że poza PI 4a (działania 3.1 i 3.4), w ramach OP III instalacje OZE mogły 

także stanowić dodatkowy element projektów dotyczących modernizacji energetycznej 

budynków publicznych i mieszkalnych w działaniu 3.2 oraz projektów dotyczących wymiany 

źródeł ciepła (na kotły biomasowe) i budynków pasywnych w działaniu 3.3. W tabeli poniżej 

przedstawiono efekty interwencji poszczególnych działań OP III w zakresie OZE. Ocena 

wpływu interwencji RPO WP 2014-2020 na zmiany w zakresie rozwoju OZE w regionie 

obejmować będzie efekty całej OP III.  
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TABELA 4. ZESTAWIENIE EFEKTÓW OP III RPO WP 2014-2020 W ZAKRESIE OZE (WG UMÓW ZAWARTYCH 

DO 30.09.2021) 

WSKAŹNIK DZIAŁANIE 3.1 
DZIAŁANIE 

3.214 
DZIAŁANIE 

3.315 
DZIAŁANIE 3.4 SUMA 

Liczba wybudowanych/przebudowanych 
jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE [szt.] 

18 164 198 10 2 994 21 366 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
[MWe] 

102,8 1,8 0,3 13,2 118,1 

Produkcja energii elektrycznej z nowo 
wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE [MWhe] 

99 591 1 884 299 10 078 111 852 

Liczba wybudowanych/przebudowanych 
jednostek wytwarzania energii cieplnej z 
OZE [szt.] 

23 222 134 547 0 23 903 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] 

148,3 8,4 0,5 0,0 157,1 

Produkcja energii cieplnej z nowo 
wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE [MWht] 

158 546 9 773 97 0 168 416 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021 r. (wartości docelowe 
wskaźników z umów)  

Dofinansowane w OP III inwestycje w instalacje do produkcji energii z OZE przyczyniają się 

wprost do realizacji omawianego celu SE 2020, SRWP 2020 oraz RPO WP 20014-2020, 

ponieważ w ich efekcie następuje zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z 

OZE. Warto podkreślić także wpływ tych przedsięwzięć na realizację pozostałych 2 celów 

energetyczno-klimatycznych SE 2020 – ograniczenie emisji CO2 oraz poprawę efektywności 

energetycznej (zastosowanie OZE do produkcji energii na potrzeby własne w budynkach 

poprawia ich charakterystykę energetyczną dzięki ograniczeniu zużycia energii pierwotnej, 

dodatkowo generacja i zużycie energii eklektycznej na miejscu pozwala na uniknięcie strat 

energii elektrycznej związanych z jej przesyłem i dystrybucją).  

Energia elektryczna 

Województwo podkarpackie należy do województw o relatywnie niskim poziomie 

produkcji energii elektrycznej z OZE – w 2016 r. wyniosła ona 653 GWh (dane GUS BDL), co 

odpowiadało ok. 2,9% krajowej produkcji energii elektrycznej z nośników odnawialnych16. 

Udział energii z OZE w produkcji energii elektrycznej na terenie województwa był jednak 

relatywnie wysoki – w 2016 r. wyniósł 24,3%, a więc znacznie powyżej średniej krajowej (w 

2016 r. średnia dla kraju 13,7%). Ten wysoki udział, pomimo relatywnie niskiej wielkości 

produkcji, wynika z faktu, że całkowita produkcja energii elektrycznej (z wszystkich rodzajów 

nośników, w tym konwencjonalnych) w województwie nie była wysoka - wg GUS BDL w 2016 

r. wyniosła 2 687,6 GWh (1,6% produkcji krajowej) i pokrywała ok. 49% lokalnego 

                                                      
14 Dane należy traktować jako orientacyjne (nieco zaniżone) – w niektórych projektach wskaźniki charakteryzujące instalacje OZE były 
niekompletne.  
15 Jak wyżej.  
16 Rok 2016 przyjęto za rok bazowy dla oceny wpływu interwencji, ponieważ był to ostatni rok, w którym nie notowano jeszcze efektów 
projektów dofinansowanych w OP III.  
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zapotrzebowania, co oznacza, że województwo było (i pozostaje nadal) importerem energii 

elektrycznej.  

Wg danych publikowanych przez URE, dotyczących instalacji wytwarzających energię 

elektryczną objętą systemem świadectw pochodzenia, systemem taryf gwarantowanych 

albo aukcyjnym systemem wsparcia (tj. głównie dużych instalacji), w latach 2016-202117 

moc zainstalowana w OZE w województwie wzrosła o ok. 20%, a największy przyrost (48 

MW) odnotowano dla fotowoltaiki w latach 2020-2021 (patrz tabela poniżej). Finalny udział 

tego typu instalacji w strukturze mocy zainstalowanej sięga jednak tylko 10,7% (a udział w 

ilości wyprodukowanej energii elektrycznej będzie jeszcze mniejszy – tego typu instalacje 

charakteryzują się bowiem najniższą produktywnością wśród wymienionych w tabeli typów 

instalacji). Przyrost odnotowano także w zakresie wykorzystania biomasy i odpadów – jednak 

były to pojedyncze, duże inwestycje (rozbudowa bloku na biomasę na terenie Elektrowni 

Stalowa Wola z 30 do 55 MW, uruchomienie Instalacji Termicznego Przetwarzania z 

Odzyskiem Energii w Rzeszowie - 9 MW). Dla pozostałych typów OZE (wiatr, biogaz, woda) 

nie odnotowano w omawianym okresie wzrostu. Największą moc zainstalowaną OZE w 

regionie posiada niezmiennie elektrownia szczytowo-pompowa Solina na rzece San 

(199 MW). 

TABELA 5. MOC ZAINSTALOWANA [MW] INSTALACJI ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII W WOJEWÓDZTWIE 

PODKARPACKIM W LATACH 2016-2021 (ENERGIA ELEKTRYCZNA)18 

TYP INSTALACJI 

ŁĄCZNA MOC ZAINSTALOWANA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM [MW] PRZYROST 

MW OD 

2016 R. 

PRZYROST % 

OD 2016 R. 
2016 2017 2018 2019 2020 06.2021 

Biogaz 8,03 8,31 7,00 7,00 7,50 7,50 -0,53 -6,6% 

Biomasa 33,38 58,38 58,38 67,37 58,38 57,80 24,42 73,2% 

ITPO19         8,99 8,99 8,99 n.d. 

PV 4,11 4,38 4,91 11,72 43,25 52,14 48,03 1 169,8% 

Wiatr 152,92 152,96 152,96 152,96 152,96 152,96 0,04 0,0% 

Woda 209,17 209,25 209,26 209,31 209,31 209,31 0,14 0,1% 

SUMA 407,60 433,28 432,50 448,36 480,39 488,70 81,10 19,9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych URE  

Oszacowanie wkładu interwencji w obserwowane zmiany w zakresie mocy zainstalowanej 

OZE jest utrudnione ze względu na brak informacji nt. tego, które z dofinansowanych w 

działaniach 3.1 i 3.4 instalacji PV są objęte systemem świadectw pochodzenia, taryf 

gwarantowanych albo aukcyjnym systemem wsparcia, a więc zostały ujęte w 

przedstawionym powyżej zestawieniu URE. Przy ramowym założeniu, że wszystkie 

dofinansowane w działaniach 3.1 i 3.4 instalacje większe niż 50 kW potencjalnie mogą być 

                                                      
17 Do końca czerwca 2021 r., zgodnie z najaktualniejszymi danymi publikowanymi przez URE. 

18 Dane nie uwzględniają mikroinstalacji prosumenckich, a jedynie instalacje wytwarzające energię elektryczną objętą systemem świadectw 
pochodzenia albo systemem taryf gwarantowanych albo aukcyjnym systemem wsparcia. 
19 ITPO – Instalacja termicznego przekształcania odpadów. 
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uwzględnione w prezentowanych danych URE, można szacować, że efektem interwencji 

OP III będzie przyrost mocy zainstalowanej większych instalacji PV o ok. 30 MW20, co 

odpowiada ok. 63%  przyrostu mocy zainstalowanej PV, odnotowanego  w latach 2016-

2021 w rejestrze URE (48 MW) oraz 37% całkowitego przyrostu mocy zainstalowanej OZE 

w regionie w latach 2016-2021 (należy jednak przypuszczać, że nie wszystkie wsparte 

instalacje zostały objęte systemem świadectw pochodzenia, taryf gwarantowanych albo 

aukcyjnym systemem wsparcia, dlatego realny wkład interwencji w obserwowane zmiany 

będzie mniejszy). 

Jak wcześniej zaznaczono, omawiane powyżej dane URE nie obejmują jednak 

mikroinstalacji OZE, który to sektor w ciągu ostatnich kilku lat rozwijał się bardzo 

dynamicznie w całym kraju. Wg danych Tauron Dystrybucja S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A., 

pod koniec 2021 r. łączna moc zainstalowana mikroinstalacji OZE w województwie 

podkarpackim sięgnęła 420 MW, a więc była ośmiokrotnie większa niż moc zainstalowana 

większych instalacji PV (52 MW wg danych URE – patrz tabela powyżej) i tylko nieznacznie 

mniejsza niż całkowita moc zainstalowana w OZE w większych instalacjach (489 MW wg 

danych URE – patrz tabela powyżej). W latach 2016-2021 liczba mikroinstalacji OZE w 

województwie podkarpackim wzrosła o 76,5 tys., a całkowity przyrost ich mocy 

zainstalowanej wyniósł 413 MW i był pięciokrotnie większy niż przyrost mocy zainstalowanej 

w większych instalacjach OZE wszystkich typów (81 MW wg danych URE – patrz tabela 

powyżej). 

TABELA 6. MOC ZAINSTALOWANA [MW] I LICZBA MIKROINSTALACJI PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI TAURON 

DYSTRYBUCJA S.A. ORAZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. W WOJ. PODKARPACKIM W LATACH 2016-2021 

OBSZAR WSKAŹNIK 2016 2017 2018 2019 2020 202121 
PRZYROST 

2016-
2021  

PRZYROST 

% 2016-
2021 

TAURON Liczba mikroinstalacji 
[szt.] 67 104 672 1 961 4 134 6 000 5 933 8855% 

TAURON Łączna moc 
zainstalowana [MWe] 0,543 0,820 3,231 10,432 23,147 35,568 35,025 6450% 

PGE Liczba mikroinstalacji 
[szt.] 

1 034 1 578 4 544 17 345 44 431 71 645 70 611 6829% 

PGE Łączna moc 
zainstalowana [MWe] 

6,461 9,799 21,859 84,340 227,723 384,378 377,917 5849% 

SUMA 
Liczba mikroinstalacji 
[szt.] 

1 101 1 682 5 216 19 306 48 565 77 645 76 544 6952% 

SUMA 
Łączna moc 
zainstalowana [MWe] 

7,004 10,619 3,231 94,772 250,870 419,946 412,942 5896% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez TAURON Dystrybucja S.A.  (stan na 
31.11.2021) oraz PGE S.A. (stan na 30.10.2021) 

Prezentowane dane pokazują, że to właśnie sektor mikroinstalacji PV w ostatnich latach 

stanowił o wzroście wykorzystania OZE do produkcji energii elektrycznej w regionie 

(podobna tendencja obserwowana jest w całym kraju), a znaczący wkład w ten proces 

wniosło wsparcie udzielone w OP III RPO WP 2014-2020.  W ramach OP III dofinansowano 

                                                      
20 Oszacowanie dotyczy wyłącznie instalacji większych niż 50 kW i zostało wykonane na podstawie danych z SL 2020, stan na 30.09.2021, w 
oparciu o osiągniętą wartość wskaźnika Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w innych niż 
parasolowe projektach dofinansowanych w działaniach 3.1 i 3.4. 

21 Za rok 2021 dane TAURON Dystrybucja S.A. – stan na 31.11.2021, dane Dystrybucja PGE S.A. - stan na 30.10.2021.  
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łącznie ok. 21,2 tys.22 mikroinstalacji PV o łącznej mocy 83 MWe, co odpowiada 28% liczby 

i 20% mocy mikroinstalacji podłączonych do sieci w województwie podkarpackim w latach 

2016-2021 r.23 Porównywalną skalę efektów ma rządowy program Mój Prąd, w ramach 

którego w latach 2019-2021 dofinansowano w województwie podkarpackim 20,2 tys. 

mikroinstalacji PV o łącznej mocy zainstalowanej ok. 100,7 MWe
24. Prawdopodobnie to 

właśnie efekt popularyzacyjny pierwszych projektów dofinansowanych w działaniach 3.1 

i 3.4, w powiązaniu ze wzrostem cen energii elektrycznej notowanym od 2019 r., przyczynił 

się do dużego zainteresowania rządowym programem Mój Prąd wśród mieszkańców 

województwa. Respondenci wywiadów indywidualnych podkreślali przy tym znaczenie faktu, 

że warunki dofinansowania mikroinstalacji w działaniach 3.1 i 3.4 były korzystniejsze niż w 

programie Mój Prąd, dzięki czemu wsparcie mogło trafić do uboższej części społeczeństwa, 

wpływając na ograniczanie zjawiska ubóstwa energetycznego w regionie. Więcej informacji 

na temat znaczenia innych programów wsparcia przedstawiono w dalszej części rozdziału. 

Trend wieloletni wartości wskaźnika rezultatu, który przyjęto w RPO WP 2014-2020 dla PI 4a, 

tj. udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii 

elektrycznej ogółem w województwie podkarpackim jest wzrostowy. Wyznaczona na 2023 r. 

(a w SRWP 2020 – na 2020 r.) wartość docelowa 15% została przekroczona już w 2013 r., a 

więc jeszcze przed rozpoczęciem wdrażania RPO WP 2014-2020. Największy wzrost nastąpił 

przed 2016 r., a od 2016 r. wartość wskaźnika utrzymuje się na poziomie powyżej 23% z 

niewielkimi fluktuacjami. 

  

                                                      
22 Oszacowanie dotyczy wyłącznie instalacji mniejszych niż 50 kW, dofinansowanych w działaniach 3.1, 3.2, 3.3. i 3.4 i zostało wykonane na 
podstawie danych z SL 2020, stan na 30.09.2021, w oparciu o docelowe wartości wskaźników: Liczba wybudowanych/przebudowanych 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz  

23 Faktyczny wkład OP III w zmiany będzie nieco mniejszy, ponieważ podana liczba i moc dofinansowanych instalacji odnoszą się do 
zapisanych w umowach wartości docelowych wskaźników, które mają być osiągnięte do 2023 r. Skalę wpływu należałoby oszacować po 
zakończeniu realizacji wszystkich projektów, uwzględniając przyrost całkowitej liczby mikroinstalacji w latach 2016-2023. Należy przy tym 
uwzględnić planowaną dalszą kontraktację środków w działaniu 3.1. 
24 Dane przekazane w przez NFOŚiGW dn. 21.12.2021 r., nt. wniosków, dla których dotacja została już wypłacona oraz wniosków 
przygotowanych do wypłaty. Liczba wszystkich złożonych wniosków wynosi 36,5 tys. na instalacje o łącznej mocy zainstalowanej 183 MW.   
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WYKRES 2. UDZIAŁ ENERGII ODNAWIALNEJ W PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ OGÓŁEM W 

WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 2012-2020 [%] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

Obserwowana tendencja wzrostowa udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem wynika wprost ze wzrostu 

wolumenu produkcji energii z OZE, którego to dynamika w całym analizowanym okresie była 

większa od dynamiki wzrostu produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych 

(wykres poniżej). Warto zauważyć, że na odnotowany w 2020 r. spadek udziału OZE w 

produkcji energii elektrycznej wpływ miał znaczny wzrost produkcji energii ze źródeł 

konwencjonalnych, związany z uruchomieniem nowego bloku gazowo-parowego o mocy 450 

MWe w elektrociepłowni Stalowa Wola (w efekcie wartość wskaźnik udziału energii z OZE w 

całkowitej produkcji energii elektrycznej jest niższa, pomimo odnotowanego w 2020 r. 

wzrostu wolumenu produkcji energii z OZE).  

WYKRES 3. PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WG ŹRÓDEŁ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 

2012-2020 [GWH] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 
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Potencjalny wkład interwencji w OP III w przyrost wartości wskaźnika udział produkcji energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem można obecnie 

szacować na około 3 punkty procentowe25 i należy go ocenić jako istotny. Przy końcowej 

ocenie końcowych efektów interwencji należałoby jednak odnosić się raczej do jej wkładu 

w obserwowany między 2016 a 2023 rokiem przyrost produkcji energii z OZE 

w województwie. Na chwilę obecną przeprowadzenie tego typu analiz nie jest jednak 

możliwe (ostatnie dane publikowane przez GUS dotyczą roku 2020, a znaczna część 

dofinansowanych w działaniu 3.1 projektów nie została jeszcze zakończona). 

Ocena wpływu interwencji na zwiększenie udziału OZE w finalnym zużyciu energii opierać 

będzie się o dostępne dane wskaźnikowe GUS, dotyczące wolumenu produkcji energii 

elektrycznej z OZE oraz wielkości zużycia energii elektrycznej w województwie. Dane te 

wskazują na rosnący udział OZE w pokrywaniu zapotrzebowania regionu na energię 

elektryczną, następujący pomimo obserwowanego wzrostowego trendu wielkości 

całkowitego zużycia energii elektrycznej w regionie. W 2020 r. udział ten wyniósł 14,5%, a 

więc był zbliżony do celu 15% udziału energii z OZE w finalnym zużyciu energii (przy czym cel 

15% dotyczy wszystkich sektorów – elektroenergetyki, ciepłownictwa i transportu, a dla 

samej energii elektrycznej na poziomie krajowym wynikający z KPD OZE cel wynosi 19%).  

Skokowy wzrost wartości wskaźnika w 2020 r. jest związany nie tylko ze wzrostem wolumenu 

produkcji energii z OZE, ale także z obserwowanym w tym roku spadkiem zużycia energii, na 

co wpływ miały dwa główne czynniki – pandemia COVID-19 oraz spowolnienie gospodarcze 

związane z wejściem w końcowy okres wdrażania funduszy UE w perspektywie finansowej 

2014-2020 (inwestycje realizowane przy udziale środków UE miały wpływ na obserwowany 

w latach 2016-2019 wzrost zużycia energii). Szacowany potencjalny wkład interwencji OP III 

we wzrost udziału OZE w zużyciu energii elektrycznej w województwie podkarpackim 

wynosi ok. 2 punkty procentowe i należy go ocenić jako znaczący. Interwencja przyczynia 

się tym samym do zwiększenia samowystarczalności energetycznej regionu (przy czym 

większy wkład w ten proces w latach 2016-2020 miały oddane do użytku inwestycje w źródła 

konwencjonalne).  

  

                                                      
25 Oszacowanie zakładające utrzymanie notowanego w 2020 r. poziomu produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych (w przypadku spadku 

tego poziomu do 2023 r. wkład RPO może być większy, a w przypadku wzrostu - mniejszy) oraz zakładające, że całość wyprodukowanej 

w dofinansowanych instalacjach energii jest uwzględniona we wskaźniku GUS. Realnie we wskaźniku jest jednak uwzględniania tylko 

niewykorzystana przez prosumenta nadwyżka energii oddawana do sieci, w związku z czym wkład RPO będzie mniejszy (większość 

dofinansowanych instalacji ma charakter prosumencki). Na podstawie dostępnych danych nie jest jednak możliwe oszacowanie wielkości 

nadwyżki oddawanej do sieci przez wsparte instalacje. 
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WYKRES 4. UDZIAŁ ENERGII Z OZE W ZUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE 

PODKARPACKIM W LATACH 2012-2020 [%] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Energia cieplna 

Ocena skali wpływu interwencji na zmiany w sektorze wytwarzania energii cieplnej z OZE jest 

trudna ze względu na brak odpowiednich danych kontekstowych (w tym statystycznych), 

w szczególności inwentaryzacji liczby i mocy instalacji oraz poziomu produkcji energii cieplnej 

z OZE w mikro i małych indywidualnych instalacjach (w gospodarstwach domowych, handlu, 

usługach, przemyśle), które średnio w skali kraju odpowiadają za ok. 76% wolumenu ciepła 

dostarczanego do budynków26.  

Pewien punkt odniesienia mogą stanowić dane URE nt. ilości ciepła sieciowego 

wytworzonego w województwie z OZE w koncesjonowanych przedsiębiorstwach 

ciepłowniczych o mocy większej niż 5 MW27, która wg. ostatnich danych w 2019 r. wyniosła 

290 TJ (łącznie biomasa i inne OZE). Ilość ciepła wytworzonego we wspartych w OP III 

jednostkach wytwarzania energii cieplnej z OZE (kolektorach słonecznych, pompach ciepła i 

kotłach biomasowych) szacowana jest na 606 TJ (168 416 MWht), a więc ponad dwukrotnie 

więcej niż w jednostkach koncesjonowanych, ewidencjonowanych przez URE. Na tej 

podstawie można pośrednio wnioskować, że wkład interwencji w zwiększenie udziału OZE 

w finalnym zużyciu energii cieplnej w regionie jest znaczący. Interwencja odpowiada 

jednocześnie na jedną z istotnych potrzeb województwa, jaką jest ograniczenie niskiej emisji 

z sektora komunalno-bytowego, związanej z produkcją energii cieplnej z paliw kopalnych w 

indywidualnych, niskosprawnych kotłach – dofinansowane instalacje zastępują źródła 

konwencjonalne (efekty w zakresie zmniejszenia emisji pyłów, wynikające z zastosowania 

OZE, nie zostały jednak w działaniach 3.1 i 3.4 skwantyfikowane).  

                                                      
26 Na podstawie: Ciepłownictwo w Polsce. Edycja 2019, Rafał Macuk, Forum Energii, Warszawa 2020. Link do dokumentu. 

27 Wg informacji zwartych w ostatniej publikacji URE Energetyka cieplna w liczbach - 2019, Warszawa 2020 (link do dokumentu), udział 
ciepła wyprodukowanego z OZE (biomasa i inne OZE) w koncesjonowanych przedsiębiorstwach ciepłowniczych w województwie 
podkarpackim wyniósł 4,6% (na podstawie danych zamieszczonych w Tabeli 143. Produkcja ciepła z różnych rodzajów paliw według 
województw w 2019 r.). 
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RPO WP 2014-2020 na tle innych programów wsparcia 

W latach 2016-2021 łączna wartość środków, przeznaczonych w województwie 

podkarpackim na realizację projektów skoncentrowanych na rozwoju OZE w ramach 

kluczowych programów i źródeł wsparcia publicznego (RPO WP 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, 

MF EOG 2014-2020, WFOŚiGW w Rzeszowie, NFOŚiGW) wyniosła 778,3 mln PLN (wartość 

dofinansowania w umowach podpisanych z beneficjentami). RPO WP 2014-2020 był 

kluczowym źródłem finansowania tego rodzaju przedsięwzięć – wsparcie przekazane w 

ramach działań 3.1 i 3.4 stanowiło ponad 77% tej kwoty, osiągnięto w nim także największą 

skalę efektów (dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE – 264 MW, w tym energii 

cieplnej – 148 MWt i elektrycznej – 116 MWe). Istotnym uzupełnieniem były projekty 

dofinansowane w ramach programu Mój Prąd oraz POIiŚ 2014-2020, a także ze środków 

WFOŚiGW w Rzeszowie, w marginalnym stopniu NFOŚiGW.   

WYKRES 5. WARTOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANYCH NA ROZWÓJ OZE W LATACH 2016-2021 W 

WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM [MLN PLN] ORAZ UDZIAŁ PROCENTOWY W CAŁKOWITEJ KWOCIE ŚRODKÓW 

[%]. CAŁKOWITA KWOTA WSPARCIA: 778,3 MLN PLN 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021r. oraz danych przekazanych 
przez instytucje zarządzające programami lub funduszami  

Informacje nt. zakresu wsparcia udzielonego w ramach ww. programów i funduszy ujęto w 

rozdziale 4. Komplementarność projektów. 

Podsumowanie 

Dofinansowane w OP III inwestycje w instalacje do produkcji energii z OZE przyczyniają się 

wprost do realizacji celów SE 2020, KPD OZE, SRWP 2020 oraz PI 4a RPO WP 2014-2020, 

ponieważ w ich efekcie następuje wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE o 112 

GWhe/rok oraz energii cieplnej z OZE o 168 GWht/rok, co przekłada się m.in. na wzrost 

udziału OZE w produkcji energii elektrycznej (o ok. 3 p.p.) oraz w finalnym zużyciu energii 

elektrycznej (o ok. 2 p.p.) i cieplnej w regionie. Wkład interwencji w obserwowane w 

regionie zmiany należy ocenić jako bardzo istotny.  

Poza realizacją celu szczegółowego, w wyniku projektów dofinansowanych w działaniach 3.1 

i 3.4 osiągane są także inne efekty ekologiczne, do których należą przede wszystkim redukcja 

emisji gazów cieplarnianych o 138 tys. t CO2 eq/rok (dzięki zmniejszeniu zużycia paliw 

kopalnych do produkcji energii), a tym samym przeciwdziałanie zmianom klimatu, a także 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery (dzięki ograniczeniu produkcji 

energii cieplnej z niskiej jakości paliw kopalnych i odpadów), a tym samym poprawa jakości 

powietrza. 
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Istotnym efektem interwencji jest ogromna popularyzacja wykorzystania OZE w regionie, w 

szczególności do produkcji energii na potrzeby własne (model prosumencki) oraz 

zwiększenie samowystarczalności energetycznej regionu. Wsparcie trafiło do różnorodnych 

grup odbiorców (mieszkańcy, urzędy i instytucje, przedsiębiorstwa, spółdzielnie 

mieszkaniowe, spółki prawa handlowego utworzone przez osoby prawne kościoła) na terenie 

83% gmin regionu. Zakres dofinansowanych inwestycji jest zgodny z potencjałem regionu, 

jaki zdiagnozowano w Wojewódzkim programie rozwoju odnawialnych źródeł energii dla 

województwa podkarpackiego (obejmuje głównie mikroinstalacje prosumenckie, 

wykorzystujące głównie energię słoneczną, a także generację rozproszoną, zaspokajającą 

lokalne potrzeby energetyczne) i jest adekwatny do kluczowych problemów i wyzwań 

zdiagnozowanych na etapie programowania. Wśród dofinansowanych projektów znalazły 

się rozwiązania innowacyjne, jak mikro turbiny wiatrowe czy połączenie w jednym układzie 

instalacji PV i turbin wiatrowych, co jest i istotne z punktu widzenia rozpowszechniania tych 

rozwiązań.  

Dobra praktyka – innowacyjność 

Projekt „Odnawialne Źródła Energii dla lokalnej społeczności w nowatorskim projekcie Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Łańcucie” (nr umowy RPPK.03.01.00-18-0075/17); Beneficjent: Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Łańcucie; Kwota dofinansowania UE: 834 239,75 PLN 

Celem projektu było uruchomienie instalacji odnawialnych źródeł energii na osiedlach zarządzanych przez 
SM w Łańcucie w celu alternatywnego i nieodpłatnego zasilania części wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych (klatek schodowych, piwnic) oraz obiektu publicznego (I Liceum Ogólnokształcące 
w Łańcucie - zasilanie dwóch pracowni lekcyjnych). 

Projekt obejmuje montaż 33 instalacji mikroturbin wiatrowych z pionową osią obrotu, o łącznej mocy 
zainstalowanej 24,5 kW (pojedyncze turbiny o mocy 0,5 kW lub 1,0 kW), wraz z niezbędną infrastrukturą 
(kontrolery, inwertery, regulatory), w tym urządzeniami akumulującymi wytworzoną energię (baterie). 
Instalacje będą działać w układzie off-grid, tj. niepodłączone do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej – 
całość wyprodukowanej energii zużywana będzie na miejscu (szacowany poziom produkcji energii z OZE, tj. 
85,75 MWh/rok, odpowiada zapotrzebowaniu ww. pomieszczeń budynków na energię). Parametry instalacji 
zostały tak dobrane, by pokrywać całość i szacowanej produkcji. Inwestycja obejmująca innowacyjne 
mikroturbiny wiatrowe jest pionierskim przedsięwzięciem w skali regionu i kraju.  

W efekcie realizacji projektu nastąpi zmniejszenie emisji do środowiska 70,74 ton ekwiwalentu CO2, 

oszczędność kosztów zaopatrzenia w energię co najmniej 47 162,50zł/rok. Oczekiwana jest także poprawa 
wizerunku zasobów mieszkaniowych SM w Łańcucie, poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez 
dywersyfikację źródeł zasilania, promowanie postaw społecznych, związanych z oszczędnym 
gospodarowaniem zasobami, zwiększenie odpowiedzialności społecznej za stan środowiska i jakość 
powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu i zwiększanie odporności lokalnych systemów energetycznych 
na zagrożenia wynikające z tych zmian. 

Należy podkreślić także istotne społeczno-ekonomiczne korzyści z realizacji projektów, 

związane z obniżeniem wydatków na energię, ponoszonych przez gospodarstwa domowe 

(a także urzędy, instytucje, przedsiębiorstwa i inne podmioty), a co za tym idzie - 

ograniczeniem zjawiska ubóstwa energetycznego, które w ostatnich latach pogłębia się 

wraz ze wzrostem cen energii.  

Do potencjalnych zagrożeń związanych z rozwojem prosumenckiego modelu energetyki 

opartej na OZE zaliczyć należy przeciążenie sieci dystrybucyjnej i związane z tym czasowe 

wyłączenia instalacji, co wpływać może w konsekwencji na ograniczenie osiąganych efektów 

ekologicznych i ekonomicznych (propozycje rozwiązań ograniczających tego typu problemy 
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przedstawiono we wcześniejszej części raportu). Eksperci, którzy wzięli udział w badaniu, 

wskazali także na problem niestabilności generacji energii elektrycznej przez instalacje PV, 

tak licznie wspierane w RPO WP 2014-2020 i innych programach (jest ona uzależniona od 

warunków pogodowych oraz pór roku). W celu stabilizacji systemu energetycznego w 

regionie w przyszłej perspektywie finansowej warto byłoby w związku z tym położyć większy 

nacisk (np. poprzez stworzenie preferencji na etapie oceny i wyboru projektów) na wsparcie 

bardziej stabilnych i sterowalnych źródeł, na przykład wodnych, biogazowych, 

biomasowych, geotermalnych, a także magazynów energii. Co bardzo ważne – tego typu 

instalacje charakteryzują się wyższym niż PV kosztem inwestycyjnym w przeliczeniu na 

jednostkę mocy zainstalowanej, ale są bardziej produktywne tj. możliwe jest osiągnięcie 

większej skali efektów ekologicznych (w związku z tym ocena efektywności kosztowej takich 

inwestycji powinna odnosić się do wielkości produkcji energii z OZE, a nie do mocy 

zainstalowanej).  Ostatnim zidentyfikowanym w toku badania zagrożeniem związanym z 

szerokim upowszechnieniem mikroinstalacji PV są mało korzystne warunki rozliczeń za 

nadwyżkę energii oddawaną do sieci. W opinii niektórych respondentów wywiadów 

indywidualnych, mogą one skłaniać użytkowników do zwiększania poziomu zużycia energii 

elektrycznej (np. poprzez zakup i eksploatację nowych energochłonnych urządzeń w celu 

zwiększenia autokonsumpcji energii wytworzonej przez panel PV), co będzie skutkiem 

odwrotnym do pożądanego, jakim zasadniczo jest ograniczenie zużycia energii. 

2.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW  

2.2.1 OSIĄGNIĘTE I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTÓW 

W działaniu 3.2 Modernizacja energetyczna budynków przeprowadzono 3 konkursowe 

nabory wniosków: na przełomie 2015 i 2016 r. dla budynków użyteczności publicznej, 

w 2016 r. dla budynków mieszkalnych oraz w 2018 r. dla budynków ochrony zdrowia. 

W wyniku tych naborów do końca września 2021 r. zawarto 167 umów o łącznej wartości 

dofinansowania UE 318,9 mln PLN, co odpowiadało 55% pierwotnej alokacji środków UE 

przypisanej do PI 4c (125,6 mln EUR)28 oraz 93% aktualnej alokacji środków UE przypisanej 

do PI 4c (75,1 mln EUR zgodnie z SzOOP z dn. 1 lutego 2022 r.)29. W działaniu 3.2 nie jest 

planowana dalsza kontraktacja środków UE. Na koniec września 2021 r. zakończono 

realizację 163 projektów (98% liczby dofinansowanych projektów). 

Zakres projektów 

Zgodnie z przyjętymi w działaniu 3.2 zasadami, zakres modernizacji budynków musiał 

wynikać z przeprowadzonych audytów energetycznych i był indywidualnie dostosowywany 

do potrzeb oraz możliwości technicznych poszczególnych budynków, przy czym minimalny 

kwalifikujący do wsparcia poziom poprawy efektywności energetycznej (czyli zmniejszenie 

obliczeniowego zapotrzebowania na energię) wynosił 25% dla każdego z modernizowanych 

                                                      
28 Niewykorzystana w działaniu 3.2 pula środków UE została realokowana na działanie 3.1. 

29 Przeliczenie kwoty alokacji na złotówki wg kursu INFOREURO z lutego 2022 r. (1 EUR = 4,5755 PLN). 
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budynków. Analiza próby Studiów Wykonalności oraz Studia Przypadków wskazują także, że 

dofinansowane projekty były zgodne z lokalnymi planami gospodarki niskoemisyjnej (PGN) 

tj. uwzględnione w tych planach30.   

Dofinansowane projekty obejmowały szereg działań technicznych służących zmniejszeniu 

zapotrzebowania budynków na energię cieplną, w tym przede wszystkim: 

 ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropów, posadzek, przegród 

wewnętrznych; 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 

 modernizację lub wymianę źródeł ciepła dla c.o. i c.w.u., w tym na kotły gazowe i 

instalacje OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę) oraz 

przyłącza do sieci ciepłowniczej;  

 regulację lub modernizację instalacji c.o. i c.w.u.; 

 modernizację systemu wentylacji (w niektórych przypadkach wprowadzenie 

odzysku ciepła – rekuperacji) i klimatyzacji; 

 zastosowanie systemów zarządzania energią/ogrzewaniem. 

W odniesieniu do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną w projektach 

dokonywano:  

 wymiany oświetlenia na energooszczędne; 

 modernizacji instalacji elektrycznej; 

 montażu instalacji PV. 

Dobra praktyka – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” (nr umowy: RPPK.03.02.00-18-0102/16), Beneficjent: Związek 
Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, Kwota dofinansowania UE: 8 336 744,15 PLN 

Inwestycja objęła termomodernizację 12 obiektów użyteczności publicznej (szkoły, sala gimnastyczna, 
dom kultury, budynek administracyjno-socjalny, budynki komunalne), zlokalizowanych na terenie czterech 
gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn, Tarnowiec. Każdy 
budynek był modernizowany kompleksowo z uwagi na zapotrzebowanie na energię do celów grzewczych, 
ciepłą wodę użytkową, ograniczanie strat ciepła na przegrodach (ściany, stropodachy, drzwi i okna) oraz 
instalacjach c.o. i c.w.u. Tam, gdzie było to wskazane, wymieniano nieefektywne gazowe źródło ciepła na 
nowoczesny kocioł gazowy, w dwóch budynkach zastosowano pompy ciepła, a w trzech - panele 
fotowoltaiczne. Wszystkie wskaźniki produktu zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, natomiast 
wskaźniki rezultatu osiągnięto na poziomie wyższym niż zakładano, co ma jednak związek z występującymi 
w latach 2020-2021 obostrzeniami pandemicznymi (przez dużą część okresu grzewczego uczniów w 
szkołach fizycznie nie było i budynki nie były ogrzewane - właściwe efekty będzie można zaobserwować po 
pełnym roku funkcjonowania szkół w normalnym trybie). Docelowo wartości wskaźników rezultatu nie 
powinny znacznie odbiegać od tych oszacowanych w audycie wstępnym. 

W efekcie realizacji projektu obniżono przede wszystkim straty ciepła - łącznie inwestycja pozwala na 
oszczędność energii cieplnej o 17 479 GJ/rok oraz energii elektrycznej o 114 MWh/rok, co ma wpływ na 
oszczędności kosztów zaopatrzenia w energię o 1 017 164 PLN/rok. Rezultatem projektu jest też obniżenie 
emisji gazów cieplarnianych o 1 196,71 t CO2 eq/rok. 

                                                      
30 Zgodność z planami gospodarki niskoemisyjnej nie była wymogiem, jednak była premiowana na etapie oceny merytorycznej: „Projekt 
otrzymuje 5 punktów, jeśli jest uwzględniony w planie gospodarki niskoemisyjnej gminy, na terenie której jest realizowany. W Planie 
uchwalonym przez daną gminę powinien być uwzględniony minimum tytuł projektu i inwestor.” 
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Efekty w podziale na typy modernizowanych budynków 

Łącznie w ramach dofinansowanych projektów przeprowadzono termomodernizację 607 

budynków, w tym 355 budynków użyteczności publicznej (oświatowych – szkół, uczelni, 

przedszkoli; sportowych, kulturalnych - muzea, domy kultury; społecznych – np. schronisko 

dla bezdomnych, budynek warsztatów terapii zajęciowej; budynków urzędów, organizacji 

pozarządowych, remiz OSP), 207 wielorodzinnych budynków mieszkalnych (należących do 

wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, gmin, spółek komunalnych czy stowarzyszeń) oraz 45 

budynków ochrony zdrowia (przychodni, szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, 

ośrodków terapeutycznych). Łączna powierzchnia użytkowa zmodernizowanych budynków 

wynosi 982,6 tys. m2. Największa grupa projektów (99 umów) i kwota dofinansowania UE 

(63% środków zakontraktowanych w działaniu 3.2) dotyczy modernizacji budynków 

publicznych. W tej grupie projektów odnotowano także największe efekty ekologiczne 

(oszczędność energii, produkcja energii z OZE, redukcja emisji CO2). Największą skalę 

efektów w zakresie redukcji emisji pyłu PM10 odnotowano natomiast w projektach 

obejmujących budynki mieszkalne.  

TABELA 7. EFEKTY PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH W DZIAŁANIU 3.2 W PODZIALE NA TYPY 

MODERNIZOWANYCH BUDYNKÓW 

 WSKAŹNIK 
BUDYNKI 

PUBLICZNE 
BUDYNKI 

MIESZKALNE 
BUDYNKI OCHRONY 

ZDROWIA 
SUMA 

Liczba umów 99 43 25 167 

Wartość dofinansowania UE (Zł) 205 036 253 63 436 209 50 379 125 318 851 587 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 
[szt.] 

355 207 45 607 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia 
energii [gospodarstwa domowe] 

Nie dotyczy 5 810 Nie dotyczy 5 810 

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 
termomodernizacji [m2] 

499 173,5 362 302,9 121 162,3 982 638,7 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] 171 11 9 191 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 266 894,4 114 970,8 67 314,01 449 179,2 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 5 166,66 346,97 3 239,7 8 753,33 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w 
budynkach publicznych [kWh/rok] 

87 085 195 0 30 424 629 117 509 823 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku 
realizacji projektów [GJ/rok] 

283 863 115 727 79 122 478 713 

Oszczędności kosztów zaopatrzenia w energię 
[PLN/rok] 

17 704 494 7 632 716 
Wskaźnik nie był 

monitorowany 
25 337 211 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 

24 144,12 9 369,43 7 829,3 41 342,85 

Zmniejszenie emisji pyłów PM-10 [kg/rok]31 31 602,26 52 956,13 9 470,01 94 028,4 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej z OZE [szt.] 

92 23 17 132 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze 
źródeł odnawialnych [MWt] 

6,92 0,82 0,63 8,37 

Produkcja energii cieplnej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE [MWht/rok] 

7 262,29 1 577,14 933,34 9 772,77 

                                                      
31 Agregat wartości wskaźników: Zmniejszenie emisji pyłów PM-10 oraz Zmniejszenie emisji PM-10 (po korekcie logicznej, w tym 
wykluczeniu powtórzeń). 
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 WSKAŹNIK 
BUDYNKI 

PUBLICZNE 
BUDYNKI 

MIESZKALNE 
BUDYNKI OCHRONY 

ZDROWIA 
SUMA 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE [szt.] 

107 72 19 198 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] 

1,16 0,175 0,44 1,775 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 
instalacji/nowych mocy wytwórczych 
wykorzystujących OZE [MWhe/rok] 

1 215,64 203,85 464,43 1 883,92 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021  

Kluczowe efekty ekologiczne 

Z punktu widzenia celu szczegółowego przyjętego dla PI 4c, za kluczowe należy uznać efekty 

projektów dotyczące oszczędności energii: zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

cieplną o 449 179 GJ/rok oraz także zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną 

o 8 753 MWhe/rok. Przekłada się to na oszczędność kosztów zaopatrzenia w energię 

o 25,3 mln PLN/rok. Zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie programowania, 

dofinansowane projekty wpływają także na ograniczenie niskiej emisji (redukcja emisji 

PM10 o 94 t/rok) oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych (w tym cieplnej o 

9 773 MWht/rok oraz elektrycznej o 1 884 MWhe/rok), a także na zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych o 41 343 t CO2 eq/rok. 

Warto podkreślić, że na etapie oceny projektów elementem punktowanym było zapewnienie 

odpowiedniej jakości wykonania prac modernizacyjnych poprzez zatrudnienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych, a po zakończeniu realizacji 

wykonanie: termowizyjnego badania ciągłości warstw izolacji termicznej budynku, 

powietrznego badania szczelności budynku lub audytu powykonawczego, który zweryfikuje 

parametry  zużycia energii cieplnej i elektrycznej w zmodernizowanym budynku (za każdy 

z tych elementów przyznawano dodatkowe punkty). W efekcie, jak wynika z badań 

terenowych i analizy dokumentacji, większość beneficjentów stosowała w projektach 

wymienione metody kontroli jakości wykonania, co przyczynia się do zapewnienia realnego 

osiągnięcia zaplanowanych efektów w zakresie oszczędności energii, a także wynikających 

z nich efektów w zakresie redukcji emisji CO2 i zanieczyszczeń pyłowych. W ocenie 

niektórych ekspertów tego typu procedury weryfikacji efektów powinny być w przyszłości 

obowiązkowe (a nie tylko punktowane na ocenie merytorycznej).  
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Dobra praktyka – termomodernizacja budynku zabytkowego 

Projekt „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa 
farmy fotowoltaicznej” (nr umowy: RPPK.03.02.00-18-0073/16), Beneficjent: Muzeum w Przeworsku 
Zespół Pałacowo-Parkowy, Kwota dofinansowania UE: 478 220,01 PLN 

Projekt obejmował modernizację systemu grzewczego, renowację okien oraz drzwi, uszczelnienie sufitu, 
izolację przyziemia oraz budowę farmy fotowoltaicznej. Zakres prac został dostosowany do ograniczeń 
wynikających z termomodernizacji obiektu zabytkowego, podlegającego pod ochronę Konserwatora 
Zabytków. Beneficjent nie mógł wymienić okien ani drzwi na współczesne, stylizowane na stary styl, nie 
mógł też ocieplić elewacji budynku. Okna oraz drzwi zostały uszczelnione i odnowione w technologii XIX 
wiecznej. Kluczowymi elementami projektu były: wymiana instalacji gazowej, zakup nowoczesnego pieca 
kondensacyjnego oraz uszczelnienie sufitu. 

Pomimo ograniczonego zakresu prac termomodernizacyjnych, wskaźniki rezultatu związane z 
oszczędnością energii cieplnej zostały osiągnięte ze znacznym (około dwukrotnym) przekroczeniem w 
odniesieniu do wielkości zaplanowanych w audycie energetycznym (osiągnięto większe niż się spodziewano 
efekty docieplenia sufitów):  

• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej –1 245,8 GJ/rok; 

• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 82,75 t CO2 eq/rok; 

• Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 406 848,64 kWh/rok; 

• Zmniejszenie zużycia energii końcowej – 1 277,23 GJ/rok. 

Nie zostały natomiast osiągnięte w pełni wskaźniki dotyczące pracy instalacji fotowoltaicznej (Ilość 
zaoszczędzonej energii elektrycznej, Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE). Konserwator Zabytków oraz Konserwator Zieleni nie wyrazili zgody na 
zlokalizowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Parku ani na dachu budynku, a ostatecznie wyznaczona 
lokalizacja nie jest optymalna (jest częściowo zacieniona), ponadto nie ma możliwości zasilania budynku 
głównego energią produkowaną przez instalację (brak zgody Konserwatora Zabytków na przekopanie 
Parku w celu położenia linii doprowadzającej energię do głównego budynku Muzeum). W celu osiągnięcia 
założonych wartości docelowych wskaźników beneficjent planuje w związku z tym rozbudowę instalacji 
fotowoltaicznej oraz wykorzystanie budynku, do którego doprowadzony jest prąd z instalacji 
fotowoltaicznej, na cele hotelowe. 

Przestrzenny rozkład wsparcia 

Dofinasowane w działaniu 3.2 projekty były realizowane na terenie 60% gmin województwa 

podkarpackiego. Wyniki analiz przestrzennych wskazują na koncentrację wsparcia na 

obszarach, na których identyfikowano największe problemy z jakością powietrza. 

W gminach, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia 

dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10, średnia wartość dofinansowania 

UE w działaniu 3.2 wyniosła 4,1 mln PLN i była czterokrotnie wyższa niż w gminach z 

relatywnie lepszą jakością powietrza (1,0 mln PLN). Jeszcze większą koncentrację 

identyfikować można dla efektów w zakresie powierzchni użytkowej budynków poddanych 

termomodernizacji - w gminach, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano 

przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10, uśredniona wartość 

wskaźnika dotyczącego powierzchni użytkowej budynków poddanych termomodernizacji 

wyniosła 13,1 tys. m2 i była blisko pięciokrotnie wyższa niż w gminach z relatywnie lepszą 

jakością powietrza (2,8 tys. m2). Obserwowaną koncentrację wsparcia należy ocenić jako 

pozytywną, gdyż większość dofinansowanych przedsięwzięć ma bezpośredni wpływ na 

ograniczenie niskiej emisji. Należy przy tym podkreślić, że lokalizacja wspartej infrastruktury 

na ternie gmin, w których stwierdzono przekroczenia norm stężeń PM10, była premiowana 

punktowo na etapie oceny merytorycznej.  
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MAPA 6. ROZKŁAD PRZESTRZENNY WSPARCIA (ŚRODKI UE) W DZIAŁANIU 3.2 RPO WP 2014-2020, W 

PODZIALE NA GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO32 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na 30.09.2021  

* Gminy, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń 
pyłu zawieszonego PM10 (24h)33.  

                                                      
32 Część projektów była realizowana na obszarze kilku gmin. W takim przypadku środki UE alokowane na projekt zostały podzielone 
i przypisane w równej wysokości do poszczególnych gmin. Prezentowane dane mają w związku z tym charakter przybliżony. 

33 Obszary przekroczeń ostały wyznaczone na podstawie Programu Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone 
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych (obszary z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyłu (PM10 
24h – POP z 2013 r., tabela 8 str. 40 i 41 oraz aktualizacja POP z 2016 r., tabela 15 str. 43 i tabela 18 str. 52-54) oraz  Programu Ochrony 
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MAPA 7. ROZKŁAD PRZESTRZENNY ZAGREGOWANYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 

BUDYNKÓW PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI, OSIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO OSIĄGNIĘCIA W 

DZIAŁANIU 3.2 RPO WP 2014-2020, W PODZIALE NA GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO34 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na 30.09.2021  

* Gminy, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń 
pyłu zawieszonego PM 10 (24h ).  

Ocena stopnia wykorzystania infrastruktury 

Niemal wszystkie projekty dofinansowane w działaniu 3.2 zostały już zakończone. 

Beneficjenci, którzy wzięli udział w ankiecie CAWI, wskazują na bardzo wysoki lub wysoki 

poziom wykorzystania budynków poddanych modernizacji energetycznej (łącznie 88% 

odpowiedzi). Jednocześnie badania terenowe wskazują na występowanie czasowych 

ograniczeń w wykorzystaniu budynków w latach 2020-2021, związanych z pandemią 

COVID-19. Wprowadzany lockdown wiązał się z wyłączeniami z użytkowania np. szkół, 

budynków urzędów, instytucji kultury, obiektów sportowych, co przekładało się jednocześnie 

                                                      
Powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z 
uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych – Aktualizacja (obszar Gminy Miasto 
Rzeszów). 
34 Część projektów była realizowana na obszarze kilku gmin. Efekty założone w projekcie zostały podzielone i przypisane w równej 
wysokości do poszczególnych gmin. Dlatego prezentowane dane mają charakter przybliżony. 



54 | S t r o n a  

na większe ograniczenie zużycia energii przez te budynki (a więc tym samym czasowe 

zwiększenie skali osiąganych efektów ekologicznych). 

WYKRES 6. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 3.2 NA PYTANIE „JAKI JEST RZECZYWISTY 

LUB PROGNOZOWANY STOPIEŃ WYKORZYSTANIA POWSTAŁEJ/ZMODERNIZOWANEJ INFRASTRUKTURY LUB 

ZAKUPIONEGO W RAMACH PROJEKTU SPRZĘTU/WYPOSAŻENIA?” 

 
Źródło: CAWI, n=112 

Efekty dodatkowe  

Zidentyfikowane w ramach badania dodatkowe efekty projektów dofinansowanych w 

działaniu 3.2 obejmują: 

 poprawę stanu technicznego budynków, a tym samym bezpieczeństwa ich 

użytkowania, 

 poprawę estetyki budynków i estetyki przestrzeni publicznej, 

 poprawę komfortu cieplnego mieszkańców i użytkowników budynków 

(pracowników i klientów urzędów, instytucji, obiektów sportowych, kadry 

nauczycielskiej i uczniów placówek oświatowych, pacjentów ośrodków zdrowia i 

szpitali), 

 poprawę warunków pracy i życia, 

 zwiększenie atrakcyjności niektórych budynków skutkujące intensyfikacją ich 

użytkowania (np. obiekty kulturalne i sportowe), 

 wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców (efekt demonstracyjno-edukacyjny).  

Powyższe czynniki, wraz z efektami ekologicznymi w postaci poprawy jakości powietrza, 

przekładają się na ogólną poprawę jakości życia mieszkańców oraz poprawę wizerunku 

gmin, co w konsekwencji może przekładać się na wzrost atrakcyjności osiedleńczej, 

turystycznej i inwestycyjnej regionu.  

Ponadto w wyniku realizacji projektów 12 obiektów zostanie dostosowanych do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami, a w 7 projektach sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.  

2.2.2 STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH  

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

i prognozowane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie) efekty projektów 

dofinasowanych w działaniu 3.2. Na podstawie danych z umów zwartych do końca września 

2021 r. można oceniać, że wsparcie udzielone w działaniu 3.2 jest skuteczne w odniesieniu 

42% 46% 8% 4%
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do realizacji celów wskaźnikowych, przy czym cele te były początkowo dość nietrafnie 

oszacowane, a finalnie zostały dostosowane do efektów wdrażania, w tym z uwzględnieniem 

zmniejszenia poziomu alokacji środków UE.  

TABELA 8. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W PI 4C (DZIAŁANIE 3.2) 

WSKAŹNIK JEDN. 
WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 

DO 

30.09.2021 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 
NA PODSTAWIE 

UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

30.09.2021 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

REALIZACJI 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ 

Zmniejszenie rocznego zużycia 
energii pierwotnej w budynkach 
publicznych (CI32) 

kWh/rok 120 000 000 113 972 628 117 509 823 98% 

Szacowany spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CI34) 

t CO2 eq 42 000 43 672 41 343 98% 

Liczba gospodarstw domowych z 
lepszą klasą zużycia energii (CI31) 

gosp. 5 800 5 810 5 810 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021 r. 

W pierwotnej wersji RPO WP 2014-2020 dla PI 4c zakładano inne wartości docelowe 

wskaźników – dla dwóch wskaźników były one niższe (Zmniejszenie rocznego zużycia energii 

pierwotnej w budynkach publicznych – 30 000 000 kWh/rok; Liczba gospodarstw domowych 

z lepszą klasą zużycia energii – 500 gospodarstw), a dla jednego – wyższa (Szacowany spadek 

emisji gazów cieplarnianych – 75 000 t CO2 eq). Po ocenie śródokresowej Programu 

wprowadzono zmiany dostosowujące wartości docelowe do realnego, możliwego do 

osiągnięcia poziomu. Rozbieżności między pierwotnie wyznaczonymi wartościami 

docelowymi a osiągniętymi efektami wynikały przede wszystkim z ograniczonych możliwości 

precyzyjnego oszacowania skali efektów na podstawie danych dostępnych na etapie 

programowania, dotyczących projektów dofinansowanych w perspektywie finansowej 2007-

2013. Zakładane na tej podstawie koszty jednostkowe wskaźników różniły się znacznie od 

realnie ponoszonych w projektach. Drugą kwestią mającą wpływ na skalę osiąganych 

efektów jest przeprowadzone w toku wdrażania istotne (o 39%) zmniejszenie alokacji 

środków UE na PI 4c, co było związane niewykorzystaniem środków po przeprowadzonych 

naborach (dofinansowano wszystkie projekty, które uzyskały pozytywny wynik oceny, a 

kwotę niewykorzystaną przeniesiono na dofinansowanie projektów z list rezerwowych w 

działaniu 3.1 – PI 4a).  

Przyjęty dla PI 4c wskaźnik rezultatu strategicznego (Sprzedaż energii cieplnej na cele 

komunalno-bytowe) omówiono w kolejnym rozdziale.  

2.2.3 OCENA WPŁYWU NA REALIZACJĘ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH I STRATEGICZNYCH 

Wprowadzenie 

Cel Strategii Europa 2020 (SE 2020) dotyczący zwiększenia efektywności energetycznej o 20% 

w stosunku do prognoz na rok 2020 został zoperacjonalizowany na podstawie ustaleń 

przyjętego w 2009 r. pakietu energetyczno-klimatycznego. Wynikający z tych uregulowań cel 



56 | S t r o n a  

dla Polski ustalono jako osiągnięcie w latach 2010- 2020 ograniczenia zużycia energii 

pierwotnej o 13,6 Mtoe, zgodnie z Krajowym Planem Działań dotyczącym efektywności 

energetycznej dla Polski, Ministerstwo Energii 2017 r. (KPD EE). W dokumencie tym 

potencjalny wkład instytucji publicznych i mieszkalnictwa w osiągnięcie tego celu szacowano 

na ok. 20%, tj. 2,3 Mtoe, a zdecydowanie większe znaczenie miały odegrać sektory 

przemysłowy (38%) i transportowy (41%). Na poziomie województwa podkarpackiego 

omawiany cel został ujęty w Strategii rozwoju województwa – podkarpackie 2020 (SRWP 

2020), w ramach priorytetu 4.3 Bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie 

energii, przy czym dla sektorów publicznego i mieszkaniowego cel nie został 

skwantyfikowany.  

Cel szczegółowy PI 4c RPO WP 2014-2020, jakim jest zwiększona efektywność energetyczna 

w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, jest spójny z celami 

strategicznymi polityki energetyczno-klimatycznej na poziomie UE, krajowym 

i wojewódzkim. Jako miernik rezultatu strategicznego PI 4c, w RPO WP 2014-2020 przyjęto 

Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe, z wartością bazową 6 682 073 GJ w 

2012 r. oraz docelową 6 278 370 GJ na 2023 r. (co oznacza, że oczekiwano spadku wartości 

wskaźnika o 6%).  

Dofinansowane w działaniu 3.2 projekty obejmujące głęboką termomodernizację budynków 

publicznych i mieszkalnych przyczyniają się wprost do zmniejszenia zapotrzebowania na 

energię elektryczną i cieplną, a tym samym realizują omawiane powyżej cele unijne, krajowe 

i regionalne dotyczące poprawy efektywności energetycznej. Dodatkowo efekty w zakresie 

oszczędności energii osiągane są także w projektach dofinansowanych w działaniu 3.3, 

obejmujących modernizację sieci ciepłowniczych. 

TABELA 9. ZESTAWIENIE EFEKTÓW RPO WP 2014-2020 W ZAKRESIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII 

WSKAŹNIK DZIAŁANIE 3.2 
DZIAŁANIE 3.3 

(SIECI CIEPŁOWNICZE) 
SUMA 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 449 179,2 38 855,4 488 034,6 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWhe/rok] 8 753,33 nie dotyczy 8 753,33 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 3 0.09.2021 r. (wartości docelowe 
wskaźników z umów)  

Poza wyszczególnionymi powyżej, skwantyfikowanymi efektami, wpływ na poprawę 

efektywności energetycznej w regionie mają także dofinansowane w działaniu 3.1 - 

prosumenckie instalacje OZE (ich zastosowanie obniża zapotrzebowanie na energię 

pierwotną) oraz wymiany kotłów w działaniu 3.3 (stare kotły zastępowane są nowoczesnymi 

urządzeniami o wyższej efektywności w produkcji energii).  

Energia cieplna 

Ocena wpływu interwencji na zmiany zużycia energii cieplnej w regionie jest utrudniona ze 

względu na brak odpowiednich danych kontekstowych (w tym statystycznych), dotyczących 

całkowitego zużycia energii cieplnej. Dane publikowane przez GUS i URE dotyczą wyłącznie 
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ciepła sieciowego (natomiast średnio w skali kraju ok. 74% zapotrzebowania pokrywana jest 

przez indywidualne źródła ciepła35). Ocena będzie w związku z tym prowadzona w sposób 

pośredni.  

Jak wynika z analizy danych GUS, już od 2014 r. (a więc przed rozpoczęciem wdrażania RPO 

WP 2014-2020) poziom sprzedaży energii cieplnej w województwie nie przekroczył 

zakładanej w Programie wartości docelowej wskaźnika rezultatu strategicznego dla PI 4c, tj. 

6 278 370 GJ. 

WYKRES 7. SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ NA CELE KOMUNALNO-BYTOWE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

W LATACH 2012-2020 [GJ] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Wpływ na obserwowany spadkowy trend wskaźnika ma kilka czynników, w tym po pierwsze 

postępująca termomodernizacja (w tym efekty inwestycji dofinansowanych zarówno w RPO 

WP 20107-2013, jak i RPO WP 2014-2020), po drugie zmiany klimatu - wyższe średnie 

temperatury powietrza w okresie grzewczym mają wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania 

na energię cieplną (wahania wolumenu sprzedaży energii cieplnej między poszczególnymi 

latami wynikają głównie z tego ostatniego czynnika). Z opinii respondentów wywiadów 

jakościowych wynika także, że w województwie obserwowana jest także tendencja do 

odłączania się odbiorców indywidualnych od sieci ze względu na wysokie koszty 

zaopatrzenia w ciepło sieciowe. Z drugiej strony jednak następuje rozwój sieci 

ciepłowniczej i przyłączanie nowych odbiorców, które to inwestycje były również wspierane 

w OP III (głównie w działaniu 3.3) i częściowo rekompensują spadek zapotrzebowania 

wynikający z wcześniej opisanych czynników.  

Osiągnięte dzięki realizacji projektów dofinansowanych w działaniu 3.2 zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię cieplną o 449 179 GJ/rok odpowiada 10% wolumenu sprzedaży 

energii cieplnej (ciepło sieciowe) na cele komunalno-bytowe w 2016 r.36, w tym ilość energii 

                                                      
35 Na podstawie: Ciepłownictwo w Polsce. Edycja 2019, Rafał Macuk, Forum Energii, Warszawa 2020. Link do dokumentu. 

36 Rok 2016 przyjęto za rok bazowy dla oceny wpływu interwencji, ponieważ był to ostatni rok, w którym nie notowano jeszcze efektów 
projektów dofinansowanych w OP III. 
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cieplnej zaoszczędzonej w budynkach publicznych i budynkach ochrony zdrowia, tj. 

334 208 GJ/rok, odpowiada aż 31% wolumenu sprzedaży energii cieplnej (ciepło sieciowe) 

dla urzędów i instytucji, natomiast ilość energii cieplnej zaoszczędzonej w budynkach 

mieszkalnych, tj. 114 971 GJ/rok odpowiada 3,4% wolumenu sprzedaży energii cieplnej 

(ciepło sieciowe) dla budynków mieszkalnych. Choć przytaczane dane GUS nie odpowiadają 

całości zapotrzebowania na energię cieplną w województwie (średnio w skali kraju ok. 74% 

zapotrzebowania pokrywana jest przez indywidualne źródła ciepła), a efekty interwencji nie 

ograniczają się do budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej (wiele z nich posiada 

własne źródła ciepła), to na podstawie przedstawionych powyżej danych można pośrednio 

wnioskować o istotnej skali wpływu interwencji w działaniu 3.2 na zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię cieplną, w szczególności w sektorze publicznym. Dla 

porównania efekty w zakresie oszczędności energii cieplnej, osiągnięte w województwie 

podkarpackim dzięki wsparciu POIiŚ 2014-2020 w działaniu 1.3 Wspieranie efektywności 

energetycznej w budynkach (termomodernizacja 59 budynków publicznych i mieszkalnych o 

łącznej powierzchni prawie 109,5 tys. m2) sięgają 39 597 GJ/rok, a więc są ponad 

jedenastokrotnie mniejsze niż efekty osiągnięte w działaniu 3.2 RPO WP 2014-2020 (więcej 

nt. znaczenia innych źródeł wsparcia - w dalszej części rozdziału). 

Dodatkowy efekt ograniczenia strat ciepła o 38 855,4 GJ/rok osiągnięto w działaniu 3.3 

dzięki modernizacji sieci ciepłowniczej oraz zastępowaniu zbiorowych węzłów cieplnych 

węzłami indywidualnymi. Odpowiada on ok. 0,6% wolumenu produkcji ciepła w 

koncesjonowanych przedsiębiorstwach ciepłowniczych w 2016 r. (6 930,1 TJ wg URE) oraz 

4% wielkości strat ciepła (różnica między ilością ciepła oddaną do sieci a ilością ciepłą 

dostarczoną do odbiorców) w 2016 r. (930,1 TJ wg URE)37. Interwencja OP III ma więc także 

wpływ na poprawę efektywności energetycznej w sektorze ciepłowniczym.  

Energia elektryczna 

Efekty projektów dofinansowanych w działaniu 3.2 obejmują także zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię elektryczną o 8 753 MWhe/rok, co odpowiada 0,2% ogólnego 

zużycia energii elektrycznej w województwie w 2016 r. (5 464 GWhe wg GUS BDL) oraz 0,3% 

zużycia przez gospodarstwa domowe i pozostałego zużycia (łącznie 3 065 GWhe w 2016 r. wg 

GUS BDL)38. W latach 2016-2018 w województwie podkarpackim (podobnie jak w całym 

kraju) obserwowany był wzrost zużycia energii elektrycznej związany głównie z ożywieniem 

gospodarczym wywołanym dużą podażą środków UE na projekty infrastrukturalne. W latach 

2019-2020 zużycie energii spadało, co można wiązać z zakończeniem boomu inwestycyjnego, 

a w 2020 r. dodatkowo z pandemią COVID-19 (spadek ten nie dotyczy jednak sektora 

gospodarstw domowych). Efekty projektów dofinansowanych w OP III przyczyniają się do 

ograniczenia zużycia energii elektrycznej, ich skala nie jest jednak znacząca w skali 

                                                      
37 Wg danych z publikacji URE Energetyka cieplna w liczbach - 2016, Warszawa 2017 (link do dokumentu), Tabela 131. Produkcja 
i rozdysponowanie wytworzonego ciepła według województw w 2016 r. 

38 Zużycie energii elektrycznej poza sektorami przemysłu, transportu i rolnictwa, których nie dotyczy interwencja. 

https://www.ure.gov.pl/pl/cieplo/energetyka-cieplna-w-l/7171,2016.html
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województwa (zgodnie z założeniami Programu i zakresem wspieranych inwestycji, główne 

efekty dotyczą oszczędności energii cieplnej, a nie elektrycznej). 

WYKRES 8. ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WOJEWÓDZTW IE PODKARPACKIM W LATACH 2012-2020 

[GWH] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Energia pierwotna – wkład OP III w realizację celu krajowego 

Przytaczany na wstępie cel krajowy dotyczący ograniczenia zużycia energii pierwotnej o 13,6 

Mtoe w latach 2010-202039 nie został podzielony pomiędzy regiony. Przy bardzo ramowym 

założeniu wkładu województwa w realizację celu krajowego proporcjonalnie do liczby 

ludności można przyjąć, że celem dla Podkarpacia było osiągnięcie 753 ktoe oszczędności 

energii pierwotnej.  Efekty realizacji projektów dofinansowanych w działaniu 3.2, obejmujące 

zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 113 972 628 

kWh/rok40, tj. 9,8 ktoe, odpowiadają więc ok. 1,3% celu regionalnego. Całkowite efekty OP 

III w zakresie zmniejszenia zużycia energii pierwotnej będą znacznie większe (uzyskiwane są 

także w efekcie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych, wymiany źródeł ciepła, 

modernizacji sieci ciepłowniczej i zastosowania OZE), jednak ze względu na brak danych 

wskaźnikowych z projektów nie jest możliwa kwantyfikacja ich skali. Warto także podkreślić, 

że kluczowy wkład w realizację celu krajowego miały mieć sektory przemysłowy 

i transportowy (a więc znajdujące się poza obszarem interwencji OP III), a faktycznie 

                                                      
39 Podana wartość 13,6 Mtoe jest to różnica między realnym poziomem zużycia energii a poziomem przewidywanym w ramach prognozy 
wykonanej dla Komisji Europejskiej (PRIMES - Baseline 2007), wg. której w przypadku niepodejmowania działań na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej, zużycie energii pierwotnej w Polsce miało wynieść 110 Mtoe w 2020 r. Uuwzględniając ograniczenie zużycia 
energii o 13,6 Mtoe, otrzymujemy: 110 Mtoe – 13,6 Mtoe = 96,4 Mtoe (poziom docelowy zużycia energii pierwotnej w Polsce w 2020 r.).  

40 Wartość wskaźnika Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, osiągnięta do 30.09.2021 r, zgodnie z 
zatwierdzonymi wnioskami o płatność. Nie monitorowano oszczędności energii pierwotnej w sektorze mieszkaniowym.  
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osiągnięte w kraju w latach 2010-2020 oszczędności energii pierwotnej są ponad dwukrotnie 

mniejsze niż zakładano (wg ostatnich danych w 2019 r. krajowe zużycie energii pierwotnej 

wyniosło 103,5 Mtoe w 2019 r.41, co oznacza osiągnięcie oszczędności 6,5 Mtoe względem 

prognoz, w miejsce planowanych 13,6 Mtoe). Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności 

można oceniać, że wkład interwencji OP III w ograniczenie zużycia energii pierwotnej w 

województwie podkarpackim jest istotny w odniesieniu do sektora publicznego i 

mieszkaniowego. 

RPO WP 2014-2020 na tle innych programów wsparcia 

W latach 2016-2021 łączna wartość środków, przeznaczonych w województwie 

podkarpackim na realizację projektów skoncentrowanych na modernizacji energetycznej 

budynków publicznych i mieszkalnych w ramach kluczowych programów i źródeł wsparcia 

publicznego (RPO WP 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, MF EOG 2014-2020, WFOŚiGW 

w Rzeszowie, NFOŚiGW oraz Funduszu Termomodernizacji i Remontów - FTiR) wyniosła 

512,3 mln PLN (wartość dofinansowania w umowach podpisanych z beneficjentami). 

RPO WP 2014-2020 był kluczowym źródłem finansowania tego rodzaju przedsięwzięć – 

wsparcie przekazane w ramach działania 3.2 stanowiło ponad 62% tej kwoty, osiągnięto w 

nim także największą skalę efektów (termomodernizacja 607 budynków o łącznej 

powierzchni 982,6 tys. m2). Istotnym uzupełnieniem były projekty finansowane ze środków 

WFOŚiGW oraz POIiŚ 2014-2020, a także NFOŚiGW, FTiR oraz MF EOG 2014-2020 (wkład 

ostatniego programu był marginalny). 

WYKRES 9. WARTOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANYCH W NA MODERNIZACJĘ ENERGETYCZNĄ 

BUDYNKÓW W LATACH 2016-2021 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM [MLN PLN] ORAZ UDZIAŁ 

PROCENTOWY W CAŁKOWITEJ KWOCIE ŚRODKÓW [%]. CAŁKOWITA KWOTA WSPARCIA: 512,3  MLN PLN 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021r. oraz danych przekazanych 
przez instytucje zarządzające programami lub funduszam i  

Informacje nt. zakresu wsparcia udzielonego w ramach ww. programów i funduszy ujęto w 

rozdziale 4. Komplementarność projektów. 

Podsumowanie 

Dofinansowane w OP III inwestycje obejmujące modernizację energetyczną budynków 

przyczyniają się wprost do realizacji celów SE 2020, KPD EE, SRWP 2020 oraz PI 4c RPO WP 

2014-2020, ponieważ w ich efekcie następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

cieplną o 449 179 GJ/rok oraz także zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną 

                                                      
41 Efektywność wykorzystania energii w latach 2009-2019, GUS, 15.06.2021 r. 
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o 8 753 MWhe/rok w budynkach publicznych i mieszkalnych. Skala efektów wsparcia jest 

znacząca, w szczególności w sektorze publicznym. RPO WP 2014-2020 było w latach 2016-

2021 kluczowym źródłem wsparcia publicznego dla poprawy efektywności energetycznej w 

regionie – w ramach działania 3.2 osiągnięto największe efekty i wydatkowano najwięcej 

środków wśród programów i funduszy finansujących tego typu przedsięwzięcia.     

Pozostałe kluczowe efekty wsparcia w działaniu 3.2 obejmują oszczędność kosztów 

zaopatrzenia w energię o 25,3 mln PLN/rok, redukcję emisji gazów cieplarnianych o 41 343 

t CO2 eq/rok oraz ograniczenie niskiej emisji (redukcję emisji PM10 o 94 t/rok). Co bardzo 

istotne, wsparcie koncentrowało się na obszarach, na których stwierdzono lub 

zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10.  

2.3 JAKOŚĆ POWIETRZA 

2.3.1 OSIĄGNIĘTE I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTÓW 

Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza łączy dwa priorytety inwestycyjne (PI 4e i PI 6e) 

i zostało podzielone na 3 poddziałania: 

 3.3.1  Realizacja planów niskoemisyjnych (PI 4e), w którym przeprowadzono 

4 konkursowe nabory wniosków, w tym: 1 nabór na projekty dotyczące sieci 

ciepłowniczych (2016 r.), 1 nabór na projekty skierowane do mieszkańców gminy 

(„parasolowe”), obejmujące wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów 

na paliwa stałe) na kotły gazowe lub biomasowe w budynkach mieszkalnych (2018 r.) 

oraz 2 nabory na budowę lub modernizację budynków użyteczności publicznej, które 

będą spełniać standardy budownictwa pasywnego (2018 i 2019 r.); 

 3.3.2 Redukcja emisji (PI 6e), w którym przeprowadzono 1 nabór konkursowy 

na projekty skierowane do mieszkańców gminy („parasolowe”), obejmujące wymianę 

dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa 

stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (2018 r.); 

 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – ZIT  (PI 4e), w którym przeprowadzono 

1 nabór  pozakonkursowy na projekt skierowany do mieszkańców gminy 

(„parasolowy”), obejmujący wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów 

na paliwa stałe) na kotły gazowe lub biomasowe lub podłączenie do sieci budynków 

mieszkalnych na terenie ROF (2018 r.) 

Do końca września 2021 r. w działaniu 3.3. zawarto 42 umowy o łącznej wartości 

dofinansowania UE 164,6 mln PLN, co odpowiadało 55% pierwotnej alokacji środków UE na 

działanie 3.3 (65,3 mln EUR)42 oraz 84% aktualnej alokacji środków UE (42,6 mln EUR mln 

EUR zgodnie z SzOOP z dn. 1 lutego 2022 r.)43. W działaniu 3.3 nie jest planowana dalsza 

                                                      
42 Niewykorzystana w działaniu 3.3 pula środków UE została realokowana na działanie 3.1. 

43 Przeliczenie kwoty alokacji na złotówki wg kursu INFOREURO z lutego 2022 r. (1 EUR = 4,5755 PLN). 
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kontraktacja środków UE. Na koniec września 2021 r. zakończono realizację 19 projektów 

(45% liczby dofinansowanych projektów). 

Rozkład dofinansowania UE pomiędzy poszczególne typu projektów i poddziałania 

przedstawiono w tabeli poniżej. Większość środków UE (63%) przeznaczono na projekty 

realizowane w tzw. „formule parasolowej”, w której gmina lub stowarzyszenie/związek 

gmin realizuje inwestycje w wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkańców.  

TABELA 10. LICZBA PROJEKTÓW I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W DZIAŁANIU 3.3 

TYP PROJEKTU 

PODZIAŁANIE 3.3.1 PODZIAŁANIE 3.3.2 PODZIAŁANIE 3.3.3 SUMA 

LICZBA 

UMÓW 

DOFINANSO

WANIE UE 

(PLN) 

LICZBA 

UMÓW 

DOFINANSO

WANIE UE 

(PLN) 

LICZBA 

UMÓW 

DOFINANSO

WANIE UE 

(PLN) 

LICZBA 

UMÓW 

DOFINANSO

WANIE UE 

(PLN) 

Projekty „parasolowe” 
(wymiana kotłów)  

17 62 429 362 9 2 612 186 1 38 142 479 27 
103 184 

027 

Modernizacja sieci 
ciepłowniczej 

7 25 942 413     7 25 942 413 

Budynki pasywne 8 35 519 824     8 35 519 824 

SUMA 32 
123 891 59

8 
9 2 612 186 1 38 142 479 42 

164 646 26
3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021  

Dofinansowane w poddziałaniach 3.3.1 i 3.3.3 projekty musiały być wpisane do aktualnych 

Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, a w poddziałaniu 3.3.2 zgodność z PGN była 

premiowana na etapie oceny merytorycznej (analiza próby Studiów Wykonalności wskazuje, 

że także dofinansowane w poddziałaniu 3.3.2 projekty były zgodne z lokalnymi PGN). 

Projekty „parasolowe” – modernizacja źródeł ciepła 

W ramach 27 projektów dofinansowano modernizację 6 262 starych, nieefektywnych źródeł 

ciepła (pieców indywidualnych i lokalnych kotłowni węglowych) w budynkach mieszkalnych 

jedno i wielorodzinnych. Zakres prac obejmował instalację, budowę lub przebudowę: 

 4 174 nowoczesnych kotłów gazowych, 

 1 056 wymienników ciepła sieciowego (węzły cieplne jedno- i dwufunkcyjne, 

mieszkaniowe stacje cieplne), 

 538 kotłów na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa lub zgazowujących, 

 139 kotłów na paliwa stałe (ekogroszek) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, 

 przyłączy do sieci ciepłowniczej (3,4 km),  

 wewnętrznych instalacji rozprowadzających c.w.u. i c.o., zasobników wody dla c.w.u. 

Z efektów projektów skorzysta 11 278 gospodarstw domowych o łącznej powierzchni lokali 

1 059 228 m2. Do wsparcia kwalifikowały się wyłącznie budynki, w których w okresie 

ostatnich 10 lat wykonano inwestycje zwiększające efektywność energetyczną 

i ograniczające zapotrzebowanie na energię w budynku lub jeśli budynek spełniał 
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odpowiednie normy w zakresie wskaźnika EPh+w44. Dzięki tej zasadzie uniknięto 

przewymiarowania źródeł i potencjalnych strat ciepła, wytworzonego przez nowe kotły. 

Zgodnie z przyjętymi w Programie zasadami, projekty skierowane do mieszkańców były 

realizowane wyłącznie na terenie gmin, w których stwierdzono lub zdiagnozowano 

przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 (24h), zgodnie z 

zapisami POP dla strefy podkarpackiej i POP dla strefy miasto Rzeszów45. Do wsparcia 

uprawnione były 52 gminy, a z możliwości dofinansowania skorzystało 36 (69%). W wyniku 

realizacji projektów we wspartych gminach szacowany spadek emisji PM10 wyniesie 

622 360 kg/rok. Ponadto projekty skutkują redukcją emisji gazów cieplarnianych o 94 271 t 

CO2 eq/rok. 

Dobra praktyka – projekt „parasolowy” dotyczący wymiany nieefektywnych źródeł ciepła 

Projekt „Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów 
niskoemisyjnych” (nr umowy: RPPK.03.03.01-18-0010/18), Beneficjent: Miasto Jarosław, Partner: Gmina 
Pawłosiów, Kwota dofinansowania UE: 4 876 062,11 PLN  

Przedmiotem projektu była wymiana dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na 
kotły gazowe kondensacyjne oraz kotły na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa. Projektem 
objęto 320 gospodarstw domowych (5,3% liczby wymagających wymiany kotłów w Mieście Jarosław i 
Gminie Pawłosiów wg POP 2020), w których zainstalowano łącznie 270 kotłów gazowych 
kondensacyjnych oraz 50 kotłów na biomasę. Łączna moc zainstalowanych kotłów wynosi 7407,1 kW, w 
tym kotły kondensacyjne – 6469,1 kW, kotły na biomasę – 938 kW. Łącznie przeprowadzone działania 
powinny dać efekt w postaci redukcji emisji CO2 o 7 233,26 t CO2 eq/rok oraz redukcji emisji pyłu PM10 o 
47 670,30 kg/rok. 

Projekt został zrealizowany w formule „parasolowej”. Do sprawnej realizacji projektu przyczyniły się: duże 
zaangażowanie trzech wydziałów w UM Jarosław, zatrudnienie Inżyniera Kontraktu, elastyczne zapisy w 
umowie z Wykonawcą inwestycji oraz dobra współpraca z IZ, w tym możliwość zaliczkowania do 100% 
inwestycji oraz możliwość zgłaszania wielu zmian bez konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie.  

W projekcie zastosowano kryteria promujące osoby wykluczone oraz osoby zagrożone ubóstwem 
energetycznym. W efekcie wsparciem objęto 90 gospodarstw spełniających te kryteria (28% ogółu 
gospodarstw, które wzięły udział w projekcie). 

Poza efektami rzeczowymi (w zakresie liczby zmodernizowanych źródeł ciepła) oraz spodziewanymi 
efektami ekologicznymi (redukcja emisji PM10, redukcja emisji CO2), realizacja projektu przyniosła 
dodatkowe efekty w postaci: 

• poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w wyniku likwidacji przestarzałych instalacji gazowych i 
węglowych; 

• zmniejszenia zjawiska ubóstwa energetycznego; 
• zwiększenia komfortu termicznego mieszkańców oraz ułatwienia obsługi urządzeń grzewczych 

(możliwość sterowania bezobsługowego); 
• wzrostu świadomości ekologicznej; 
• poprawy wizerunku gmin Jarosław i Pawłosiów. 

Sieci ciepłownicze 

Dofinansowane projekty obejmowały modernizację sieci ciepłowniczych w celu ograniczenia 

strat ciepła (głównie poprzez zastąpienie starych sieci wykonanych w technologii kanałowej 

nowymi, preizolowanymi) i poprawy efektywności dostaw ciepła (poprzez przebudowę 

                                                      
44 Budynki jednorodzinne - EPh+w = 150 kWh/(m2xrok), budynki wielorodzinne - EPh+w = 135 kWh/(m2xrok). 

45 Gminy te zostały wyszczególnione w Załączniku 8 do SzOOP, w którym podano także limity dofinansowania, przypadające na każdą 
z wymienionych gmin w poddziałaniach 3.3.1 i 3.3.3. 
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węzłów cieplnych ze zbiorowych na indywidualne oraz z jednofunkcyjnych na dwufunkcyjne 

oraz przebudowę wymienników ciepła), a także budowę przyłączy do budynków.  

Łącznie w efekcie realizacji projektów zostanie zmodernizowanych lub wybudowanych 

22,1 km sieci ciepłowniczej (wraz z przyłączami) oraz 271 węzłów cieplnych. Dzięki tym 

działaniom straty energii cieplnej zostaną ograniczone 38 855 GJ/rok, co przełoży się na 

redukcję emisji pyłu PM10 o 1 672 kg/rok oraz gazów cieplarnianych – o 3 717 t CO2 eq/rok. 

Dobra praktyka – modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z instalacją systemu monitoringu 

Projekt „Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację 
miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu” (nr umowy: RPPK.03.03.01-18-0001/16), Beneficjent: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, Kwota dofinansowania UE: 8 185 755 
PLN 

W ramach projektu wybudowano 15 podziemnych odcinków osiedlowych sieci ciepłowniczych z przyłączami 
do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz 89 węzłów cieplnych (łączna długość sieci 
ciepłowniczej wraz z przyłączami wyniosła 5,99 km). W budynkach zostały wykonane węzły łączące sieć 
cieplną znajdującą się na zewnątrz obiektów z instalacją wewnątrz budynków. W skład projektu wchodziły 
zarówno pojedyncze odcinki sieci ciepłowniczej, które zakładają zmniejszenie wysokości strat podczas 
przesyłu, jak również odcinki sieci wraz z przyłączami, dzięki którym zlikwidowano węzły grupowe i 
zamieniono je na węzły indywidualne dwufunkcyjne. Zainstalowano również system monitoringu, który 
umożliwia podgląd wielu parametrów pracy węzłów, takich jak temperatura, ciśnienie, stan pracy pomp 
itp. Umożliwia również zdalny odczyt stanów liczników energii cieplnej i wodomierzy w celu dokonania 
rozliczeń z odbiorcami. System monitoringu daje większą kontrolę i możliwość szybkiego reagowania na 
pojawiające się problemy.  

W efekcie realizacji projektu obniżono straty ciepła na przesyle o 15 348,86 GJ/rok. W rezultacie powoduje 
to także obniżenie emisji gazów cieplarnianych – o 1 439,72 t CO2 eq/rok oraz emisji pyłu PM10 o 1,16 
Mg/rok. Pomimo obserwowanego aktualnie wzrostu cen nośników energii, dzięki projektowi zmniejszono 
jednostkowe koszty podgrzewania wody, co sprawia, że mieszkańcy nie odczuwają tak bardzo wzrostu cen 
za dostawę ciepła. Projekt poprawił poziom usług w zakresie infrastruktury energetycznej (zabezpieczenie 
bezpieczeństwa dostaw - znaczne ograniczenie awarii skutkujących przerwami w dostawach). 

Budynki pasywne 

Dofinansowane projekty obejmują budowę 8 budynków użyteczności publicznej 

(przedszkola, żłobek, dom pomocy osobom niepełnosprawnym, kryta pływalnia, budynki 

administracyjne), spełniających standardy budownictwa pasywnego. W budynkach 

zastosowano m.in. następujące rozwiązania techniczne, służące dostosowaniu do 

standardów pasywnych: zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

urządzeń zacieniających (a także nasadzenia drzew i krzewów zacieniających), systemów 

chłodzenia, energooszczędnego oświetlenia (LED), automatycznego sterowania 

temperaturą w pomieszczeniach, monitorowania zużycia energii cieplnej i elektrycznej 

w czasie rzeczywistym. Budynki wyposażono także w łącznie 9 jednostek wytwarzana energii 

cieplnej z OZE o łącznej mocy 0,47 MWt oraz 8 jednostek wytwarzania energii elektrycznej 

z OZE o mocy  0,3 MWe (są to pompy ciepła powiązane z instalacjami fotowoltaicznymi.) 

W części budynków przewidziano także stacje ładowania pojazdów elektrycznych.  

Zasadniczą rolą wspartych budynków jest promowanie nowoczesnych rozwiązań 

w budownictwie oraz postaw związanych z oszczędzaniem energii. Budynki pełnić będą 

funkcje demonstracyjne i pokazowe (przewidziano w nich możliwość zwiedzania, 

organizowania wizyt informacyjnych).  
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Przestrzenny rozkład wsparcia 

W działaniu 3.3 RPO WP 2014-2020 dofinansowano projekty  realizowane w 43 ze 160 gmin 

województwa podkarpackiego (27%), co w dużej mierze wynika z założeń programowych -  

wsparcie miało koncentrować się na gminach, w których identyfikowano przekroczenia 

dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 (wymiana źródeł ciepła 

dopuszczona została wyłącznie w gminach z przekroczeniami, natomiast projekty 

obejmujące budynki pasywne oraz sieci lub przyłącza ciepłownicze – także poza tymi 

obszarami, przy czym lokalizacja na ternie przekroczeń była premiowana punktowo na etapie 

oceny merytorycznej). Ze wsparcia UE na wymianę źródeł ciepła w działaniu 3.3 skorzystało 

prawie ¾ gmin (73%), w których identyfikowano przekroczenia stężeń pyłu PM10. 

Najwięcej środków trafiło do dużych ośrodków miejskich oraz gmin z nimi sąsiadujących, w 

których problemy z jakością powietrza są najbardziej odczuwalne ze względu na dużą 

koncentrację zabudowy mieszkaniowej. Wyniki analiz przestrzennych potwierdziły wyraźną 

koncentrację wsparcia na obszarach kluczowych, na których identyfikowano największe 

problemy w obszarze jakości powietrza, co należy ocenić jako bardzo pozytywną tendencję.   
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MAPA 8. ROZKŁAD PRZESTRZENNY WSPARCIA (ŚRODKI UE) W DZIAŁANIU 3.3 RPO WP 2014-2020, W 

PODZIALE NA GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO46 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na 30.09.2021  

* Gminy, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń 
pyłu zawieszonego PM 10 (24h)47.  

                                                      
46 Część projektów była realizowana na obszarze kilku gmin. W takim przypadku środki UE alokowane na projekt zostały podzielone 
i przypisane w równej wysokości do poszczególnych gmin. Prezentowane dane mają w związku z tym charakter przybliżony. 

47 Obszary przekroczeń zostały wyznaczone na podstawie Programu Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone 
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych (obszary z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyłu (PM10 
24h – POP z 2013 tabela 8 str. 40 i 41 oraz aktualizacja POP z 2016r tabela 15 str. 43 i tabela 18 str. 52-54) oraz  Programu Ochrony 
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Ocena stopnia wykorzystania infrastruktury 

Ze względu na niezakończony proces realizacji większości projektów oraz krótki czas, jaki 

upłynął od zakończenia pozostałych projektów ocena stopnia wykorzystania powstałej 

infrastruktury jest utrudniona. Niemniej jednak 75% beneficjentów ocenia realny lub 

prognozowany stopień wykorzystania jako wysoki lub bardzo wysoki. Wynika to z charakteru 

projektów – w przypadku wymiany indywidualnych źródeł ciepła, stary kocioł musi zostać 

zlikwidowany, więc mieszkańcy wykorzystują nowe instalacje do ogrzewania budynków. Sieci 

i przyłącza ciepłownicze są w pełni wykorzystywane zgodnie ze swoimi funkcjami. 

Prognozować można również pełne wykorzystanie budynków użyteczności publicznej, 

budowanych w standardzie pasywnym. 

WYKRES 10. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 3.3 NA PYTANIE „JAKI JEST 

RZECZYWISTY LUB PROGNOZOWANY STOPIEŃ WYKORZYSTANIA POWSTAŁEJ/ZMODERNIZOWANEJ 

INFRASTRUKTURY LUB ZAKUPIONEGO W RAMACH PROJEKTU SPRZĘTU/WYPOSAŻENIA?”48 

 
Źródło: CAWI, n=34 

Efekty dodatkowe  

Zidentyfikowane w ramach badania dodatkowe efekty projektów „parasolowych”, 

dotyczących wymiany źródeł ciepła u mieszkańców, obejmują: 

 poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w wyniku likwidacji przestarzałych instalacji 

gazowych i węglowych, 

 ułatwienie obsługi (możliwość sterowania bezobsługowego pieców gazowych), 

 poprawę sytuacji osób dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego, 

 zwiększenie komfortu termicznego mieszkańców, 

 wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, 

 rozwój kompetencji gmin w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi 

skierowanymi do mieszkańców, 

 poprawę wizerunku gminy.  

Potencjalne efekty negatywne związane są z obserwowanym w ostatnich miesiącach 

znacznym wzrostem cen gazu ziemnego, który będzie miał wpływ wzrost wydatków 

                                                      
Powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z 
uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych – Aktualizacja (obszar Gminy Miasto 
Rzeszów). 
48 Jedyna odpowiedź „bardzo niski” jest omyłkowa – w wyjaśnieniu respondent wskazał bowiem „Infrastruktura powstała w ramach 
realizacji projektu jest wykorzystana w pełnym zakresie”. 
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gospodarstw domowych na paliwo do produkcji energii cieplnej (dotyczy mieszkańców, 

którzy w ramach projektów wymienili kocioł na paliwo stałe na kocioł gazowy). 

Dodatkowe efekty projektów obejmujących modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych 

obejmują:  

 zmniejszenie kosztów eksploatacji sieci ciepłowniczych, związanych ze stratami 

ciepła na przesyle, 

 zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej (znaczne ograniczenie 

awarii i przerw w dostawach), 

 poszerzenie wiedzy nt. funkcjonowania sieci ciepłowniczej dzięki wprowadzonemu 

systemowi monitoringu (dzięki czemu uzyskano wiedzę umożliwiającą dalszą 

modernizację i rozbudowę sieci).   

Żaden z projektów dotyczących budynków spełniających standardy budownictwa 

pasywnego nie został jeszcze ukończony, dlatego trudno na obecnym etapie wnioskować o 

efektach dodatkowych tego typu projektów. Zgodnie z założeniami, inwestycje te powinny 

pełnić funkcje demonstracyjne i wpływać na wzrost świadomości ekologicznej, 

prawdopodobnie przyczynią się także do podniesienia walorów estetycznych i poprawy 

wizerunku gmin. 

2.3.2 STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH  

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

i prognozowane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie) efekty projektów 

dofinasowanych w działaniu 3.3. Choć aktualny postęp w osiąganiu wskaźników nie jest 

wysoki (co jest związane z późną kontraktacją projektów i niewielką liczba projektów 

zakończonych), to na podstawie danych z umów zwartych do końca września 2021 r. można 

oceniać, że wsparcie udzielone w działaniu 3.3 powinno być skuteczne w odniesieniu do 

realizacji celów wskaźnikowych. Należy jednak podkreślić, że cele te były modyfikowane 

zgodnie z postępem wdrażania, w tym obniżane proporcjonalnie do zmniejszenia alokacji 

środków UE na poszczególne PI.  
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TABELA 11. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W PI 4E (PODDZIAŁANIA 3.3.1 I 3.3.3) 

WSKAŹNIK JEDN. 
WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

POD- 
DZIAŁANIE 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 

DO 

30.09.2021 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 
NA PODSTAWIE 

UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

30.09.2021 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

REALIZACJI 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ 

Długość wybudowanej 
lub zmodernizowanej 
sieci ciepłowniczej  

km 30 
3.3.1 8,8 26,5 

88% 
3.3.3 0 0 

Liczba zainstalowanych 
lub zmodernizowanych 
źródeł ciepła  

szt. 6 138 
3.3.1 1 393 3 262 

100% 
3.3.3 0 2 869 

Szacowany spadek 
emisji gazów 
cieplarnianych (CI34) 

t CO2 
eq 

90 000 
3.3.1 2 254 71 409 

107% 
3.3.3 0 24 692 

Powierzchnia lokali 
objętych wymianą 
źródeł ciepła 

m2 1 000 000 
3.3.1 237 599 796 067 

104% 
3.3.3 0 243 124 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021 r. 

Zakładana w pierwszej wersji Programu wartość wskaźnika Długość wybudowanej lub 

zmodernizowanej sieci ciepłowniczej wynosiła 70 km i została zmniejszona w związku z 

demarkacją względem POIiŚ 2014-2020 (obszary należące do ZIT oraz miasta subregionalne, 

które miały największy potencjał generowania projektów, zostały wyłączone ze wsparcia w 

zakresie sieci ciepłowniczych na poziomie RPO) oraz zawężeniem możliwości dofinansowania 

projektów należących do sieci efektywnego systemu ciepłowniczego49, a przypadku 

projektów niespełniających tego wymogu - konieczności indywidualnej notyfikacji w KE 

(proces był bardzo długotrwały, co miało wpływ na rezygnację niektórych wnioskodawców 

z przystąpienia do realizacji projektu). Ostatecznie skala efektów projektów, dla których 

podpisano umowy, jest zbliżona do zredukowanej do 30 km wartości docelowej wskaźnika. 

Wartości docelowe pozostałych wskaźników (Liczba zainstalowanych lub zmodernizowanych 

źródeł ciepła, Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34), Powierzchnia lokali 

objętych wymianą źródeł ciepła) zostały w toku wdrażania zwiększone względem pierwotnie 

założonych, z powodu ich wyraźnego niedoszacowania – na etapie programowania nie były 

dostępne dane, na podstawie których można byłoby oszacować koszty jednostkowe 

wskaźników dla projektów dotyczących wymiany źródeł ciepła (tego typu projekty nie były 

wspierane ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020). W związku z powyższym 

w toku wdrażania (po ocenie śródokresowej) zmodyfikowano wartości docelowe 

wskaźników, dostosowując je do realnego zakresu i skali wsparcia. Na podstawie danych z 

zwartych umów można oceniać, że wartości te powinny zostać osiągnięte.  

  

                                                      
49 Zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE, „efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy” oznacza system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym 
do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej 50% energię ze źródeł odnawialnych, lub w co najmniej 50% ciepło 
odpadowe, lub w co najmniej 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub w co najmniej 50% wykorzystuje połączenie takiej energii i ciepła. 
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TABELA 12. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W PI 6E (PODDZIAŁANIE 3.3.2) 

WSKAŹNIK JEDN. 
WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 

DO 

30.09.2021 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 
NA PODSTAWIE 

UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

30.09.2021 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

REALIZACJI 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ 

Liczba zainstalowanych lub 
zmodernizowanych źródeł ciepła 

szt. 137 54 131 96% 

Szacowany spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CI34) 

t CO2 eq 2 057 61 1 887 92% 

Powierzchnia lokali objętych 
wymianą źródeł ciepła 

m2 21 066 8 538 20 037 95% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021 r. 

W poddziałaniu 3.3.2, obejmującym wymianę starych kotłów na nowe kotły węglowe klasy 5, 

w toku wdrażania obniżono wszystkie wartości docelowe wskaźników, adekwatnie do 

istotnego zmniejszenia alokacji środków UE na PI 6e, które związane było z mniejszym niż 

oczekiwano zainteresowaniem oferowanym wsparciem, rozwiązaniem części umów oraz 

zmniejszeniem zakresu części projektów (co wynikało z trudności w spełnieniu warunku 

braku dostępności do sieci gazowej w nieruchomości, w której miał być wymieniany kocioł). 

Na podstawie danych z podpisanych i obowiązujących wersji umów, można oceniać, że 

skorygowane wartości docelowe wskaźników zostaną osiągnięte na poziomie powyżej 90%. 

Przyjęty dla PI 4e i PI 6e wskaźnik rezultatu strategicznego (Stężenie pyłu zawieszonego 

PM10 w roku kalendarzowym) omówiono w kolejnym rozdziale.  

2.2.3 OCENA WPŁYWU NA REALIZACJĘ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH I STRATEGICZNYCH 

Wprowadzenie 

Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. 

Dyrektywa CAFE) nakłada obowiązek oceny jakości powietrza i zarządzania jakością 

powietrza w odniesieniu do takich zanieczyszczeń, jak: SO2, NO2 i NOx, PM10, PM2,5, Pb, 

C6H6, CO, O3 oraz określa kierunki działań, jakie należy podjąć w sytuacji przekroczenia 

określonych poziomów stężeń. Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach i dla stref, w 

których poziom danej substancji przekracza poziom dopuszczalny lub docelowy, sporządza 

się program ochrony powietrza, którego integralną część stanowi plan działań 

krótkoterminowych, mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń 

poziomów docelowych, dopuszczalnych lub alarmowych oraz ograniczenie skutków i czasu 

trwania zaistniałych przekroczeń. Na terenie województwa podkarpackiego wyznaczono 2 

strefy oceny jakości powietrza: strefę miasto Rzeszów (obejmuje teren miasta Rzeszowa) 

i strefę podkarpacką, obejmującą teren całości województwa podkarpackiego z wyłączeniem 

miasta Rzeszowa. W związku z odnotowanymi przekroczeniami wartości dopuszczalnych 

pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5, a także poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

(w strefie podkarpackiej), w 2013 r. Zarząd Województwa przyjął do realizacji Program 
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ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów (POP Rzeszów) oraz Program ochrony 

powietrza dla strefy podkarpackiej (POP strefa podkarpacka), a następnie - w związku z 

utrzymującymi się przekroczeniami – aktualizacje obu programów w 2016 r. i w 2020 r.  

Główną przyczyną przekroczeń wartości dopuszczalnych PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu 

(B(a)P) w województwie podkarpackim jest emisja z sektora komunalno-bytowego 

(związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków przez stare, niskosprawne źródła 

ciepła zasilane niskiej jakości paliwami stałymi).  Mniejszy udział w emisjach mają źródła 

związane z komunikacją, przemysłem i energetyką zawodową, a marginalny - źródła 

związane z rolnictwem i emisją niezorganizowaną. 

Na podstawie tej diagnozy, w ramach POP Rzeszów z 2016 r. i POP strefa podkarpacka50  

opracowano zestawy działań naprawczych, których realizacja miała doprowadzić do 

uzyskania poprawy jakości powietrza w zakresie stężeń pyłów PM10 i PM2,5 do poziomów 

wymaganych prawem. Działania naprawcze obejmują: 

 likwidację pieców opalanych paliwem stałym do celów grzewczych w gospodarstwach 

domowych i zastępowaniem tego rodzaju ogrzewania podłączaniem do sieci 

ciepłowniczych, 

 wymianę niskosprawnych urządzeń na nowoczesne przy zastosowaniu paliwa 

gazowego, 

 użytkowanie nowoczesnych, automatycznych urządzeń opalanych paliwami stałymi, 

spełniających wysokie normy emisji spalin. 

Dodatkowo zaproponowano zadania związane z poprawą efektywności energetycznej 

(termomodernizacja budynków), produkcją energii prosumenckiej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym, ograniczeniem emisji z dróg (czyszczenie dróg na mokro pozwala uniknąć 

ponownej emisji pyłu znajdującego się na jezdni), ograniczeniem emisji niezorganizowanej 

(stosowanie szeregu rozwiązań technicznych jak np. osłanianie taśmociągów) oraz działania 

organizacyjne (kampanie edukacyjnych).   

W POP 2016 oszacowano oczekiwane w latach 2017-2023 efekty ekologiczne powyższych 

działań w postaci spadku emisji pyłu PM10, PM25 i B(a)P. Oczekiwane efekty dla PM10 

zestawiono w tabeli poniżej – będą stanowić punkt odniesienia dla oceny efektów 

interwencji OP III. 

  

                                                      
50 POP Rzeszów z 2016 r. i POP strefa podkarpacka 2016 r. w dalszej części raportu są określane skrótowo jako „POP 2016”. Są to wersje 
POP, które przyjęto za punkt odniesienia dla interwencji RPO WP 2014-2020, ponieważ obejmują plan działań na lata 2017-2023, a wiec 
odpowiadający okresowi wdrażania interwencji. 
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TABELA 13. OCZEKIWANE EFEKTY REALIZACJI DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DLA STREFY MIASTO RZESZÓW I 

STREFY PODKARPACKIEJ WG POP 2016 – REDUKCJA EMISJI PYŁU PM10 

DZIAŁANIE NAPRAWCZE  ZAKRES 

SZACOWANY EFEKT EKOLOGICZNY NA LATA 

2017-2022 WG POP 2016: PM10 [MG/ROK]  
miasto 
Rzeszów 

strefa 
podkarpacka  

SUMA 

Program ograniczania 
niskiej emisji / 
ograniczenie emisji z 
sektora komunalno-
bytowego 

likwidacja lub wymiana źródeł ciepła na 
niskoemisyjne poprzez podłączenie do sieci 
ciepłowniczej, wymianę na urządzenia gazowe lub 
węglowe klasy 5 

780,47 2 330,74 3 111,21 

Poprawa efektywności 
energetycznej 
obiektów 
budowlanych 

przeprowadzenie termomodernizacji obiektów 
budowlanych poprzez prace remontowe 
prowadzące do kompleksowej termomodernizacji 
budynku oraz oszczędności energii, dzięki 
wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i OZE 

29,26 783,28 812,54 

SUMA 809,73 3 114,02 3 923,75 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie POP 2016  

W kwietniu 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął tzw. uchwałę 

antysmogową51, wprowadzającą zakaz spalania paliw najgorszej jakości (węgla brunatnego, 

mułów, flotokoncentratów, paliw o uziarnieniu 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%, 

biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%) oraz obowiązek wymiany starych pozaklasowych 

kotłów na węgiel i drewno (poniżej 3 lub 4 klasy) na spełniające min. standard klasy 5 (w 

latach 2018-2019) lub ekoprojektu (od 2020 r.), z okresem przejściowym do 1 stycznia 

2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich 

produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej (po tej dacie kotły muszą 

zostać wymienione). Na etapie opracowywania Uchwały oszacowano, że liczba mieszkań z 

wymagającymi wymiany kotłami i piecami węglowymi wynosi w województwie 

podkarpackim ok. 290 tys.52 sztuk. W ramach aktualizacji POP z 2020 r. liczbę kotłów 

wymagających wymiany oszacowano na jeszcze wyższą – 324,6 tys. (w tym 9,2 tys. w mieście 

Rzeszów oraz 315,4 tys. w strefie podkarpackiej)53. 

Problem złej jakości powietrza w regionie został także wskazany w SRWP 2020 (kierunek 

działań: 4.2.1. Zapewnienie dobrego stanu środowiska w zakresie czystości powietrza i 

hałasu, zakładający przede wszystkim realizację programów ochrony powietrza) oraz 

POŚ 2017 (cel III. Poprawa i utrzymanie wymaganej prawem jakości powietrza…). 

  

                                                      
51 Uchwała nr LII/869/2018 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.  

52 Na podstawie: Dokumentacja zawierająca informacje i dane niezbędne do podjęcia uchwały, w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska, w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub środowisko, Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych 
„Ekometria” Sp. z o.o., Rzeszów 2017 

53 Na bardziej szczegółowe analizy liczby kotłów wymagających wymiany powinna pozwolić w przyszłości Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków (CEEB), wprowadzająca od 1 lipca 2021 r. obowiązek składania deklaracji przez właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, 
które posiadają źródło ciepła/spalania paliw o mocy nominalnej do 1 MW. 
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Wkład OP III w realizację POP 2016 

Przyjęte w RPO WP 2014-2020 cele szczegółowe dla PI 4e (obniżona emisyjność pyłów w 

ośrodkach miejskich województwa) i PI 6e (lepsza jakość powietrza w ośrodkach miejskich 

województwa), są w pełni spójne z opisanymi powyżej celami strategicznymi regionu.  

Zakres interwencji OP III RPO WP 2014-2020 wpisuje się w wyznaczone w POP 2016 

kierunki działań naprawczych na rzecz poprawy jakości powietrza – obejmuje bowiem 

modernizację indywidualnych źródeł ciepła, w tym podłączenia do sieci ciepłowniczej i 

modernizację tej sieci (działanie 3.3), termomodernizację budynków (działanie 3.2), a także 

zastosowanie instalacji OZE do produkcji energii cieplnej (działanie 3.1 i 3.4). Zagregowane 

efekty w zakresie redukcji emisji pyłu PM10 dla projektów dofinansowanych w 

poszczególnych działaniach OP III przedstawiono w tabeli poniżej (brak jednak danych 

wskaźnikowych dla projektów z działań 3.1 i 3.4 – ze względu na trudność ich oszacowania 

nie były monitorowane). Dofinansowane przedsięwzięcia mają jednocześnie wpływ na 

redukcję emisji pozostałych zanieczyszczeń, których wartości dopuszczalne były w regionie 

przekraczane (PM2,5, B(a)P), jednak efekty w tym zakresie nie były monitorowane w 

projektach. 

TABELA 14.ZESTAWIENIE EFEKTÓW RPO WP 2014-2020 W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI PYŁU PM10 I 

LICZBY ZMODERNIZOWANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

WSKAŹNIK DZIAŁANIE 3.2 
PODDZIAŁANIA 

3.3.1 I 3.3.3 

(PI 4E) 

PODDZIAŁANIE 

3.3.2 (PI 6E) 
SUMA 

Szacowany roczny spadek emisji PM-10 
[kg/rok]54 

94 028 604 132 19 900 718 060 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] 191 6 131 131 6 453 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 3 0.09.2021 r. (wartości docelowe 
wskaźników z zawartych umów) 

Liczba źródeł ciepła, które mają zostać zmodernizowane dzięki interwencji RPO WP 2014-

2020 (tj. 6,4 tys. źródeł) odpowiada ok. 2% liczby kotłów, które wymagają likwidacji lub 

wymiany w województwie podkarpackim (324,6 tys. wg oszacowań z POP 2020), a wielkość 

redukcji emisji PM10 w ramach OP III (718 ton/rok) - ok. 1,9% całkowitej emisji PM10 ze 

źródeł zlokalizowanych na terenie województwa w 2015 r. (38,2 tys. ton/rok wg POP 2016) 

oraz ok. 18% wielkości redukcji emisji PM10 przewidzianej do 2022 r. w POP 2016 (3,9 tys. 

ton/rok wg POP 2016)55.  

Wg informacji przekazanych przez przedstawiciela Departamentu Ochrony Środowiska UM 

WP, szacuje się, że w latach 2016-2021 łącznie na terenie województwa podkarpackiego 

wymieniono około 30 tys. kotłów na paliwa stałe. W tym czasie, z zakontraktowanych w 

ramach umów 6 453 źródeł (tj. ok. 20% tej liczby), faktycznie wymieniono natomiast dopiero 

                                                      
54 Na podstawie wartości docelowych wskaźników (z zawartych umów o dofinansowanie): Szacowany roczny spadek emisji PM-10, 
Zmniejszenie emisji pyłów PM-10, Zmniejszenie emisji PM-10, Spadek emisji pyłów (po ujednoliceniu jednostek miar). 

55 Należy przy tym zaznaczyć, że aktualizacja POP z 2020 r. wprowadza wyższe oszacowania oczekiwanych efektów na lata 2021-2025 – 
redukcję emisji ok. 20,4 tys. Mg PM10. Ze względu na fakt, że okres wdrażania interwencji OP III pokrywa się z okresem działań 
naprawczych przewidzianych w POP 2016 (na lata 2017-2022), za punkt odniesienia przyjęto obliczenia oczekiwanych efektów z POP 2016. 
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1 637 szt. (wartość wskaźnika osiągnięta do końca września 2021 r. na podstawie 

zatwierdzonych wniosków o płatność), a więc ok. 5% liczby wymienionych kotłów.  

RPO WP 2014-2020 na tle innych programów wsparcia 

W latach 2016-2021 łączna wartość środków, przeznaczonych w województwie 

podkarpackim na realizację projektów skoncentrowanych na poprawie jakości powietrza w 

ramach kluczowych programów i źródeł wsparcia publicznego (RPO WP 2014-2020, Czyste 

Powietrze, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW w Rzeszowie, NFOŚiGW) wyniosła 605,7 mln PLN 

(wartość dofinansowania w umowach podpisanych z beneficjentami). RPO WP 2014-2020 

był istotnym źródłem finansowania tego rodzaju przedsięwzięć – wsparcie przekazane w 

ramach działania 3.3 stanowiło ok. 27% tej kwoty. Niemal dwukrotnie większą kwotę 

środków zakontraktowano jednak w regionie w ramach rządowego programu Czyste 

Powietrze (blisko 52%), w którym wspierane są działania zmierzające do ograniczania emisji 

w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.  

WYKRES 11. WARTOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANYCH W NA POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA W 

LATACH 2016-2021 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM [MLN PLN] ORAZ UDZIAŁ PROCENTOWY W 

CAŁKOWITEJ KWOCIE ŚRODKÓW [%]. CAŁKOWITA KWOTA WSPARCIA: 605,7 MLN PLN 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021r. oraz danych p rzekazanych 
przez instytucje zarządzające programami lub funduszami  

Informacje nt. zakresu wsparcia udzielonego w ramach ww. programów i funduszy ujęto w 

rozdziale 4. Komplementarność projektów. 

Wpływ interwencji na jakość powietrza w regionie 

Jako miernik rezultatu strategicznego dla obu PI w RPO WP 2014-2020 przyjęto stężenie pyłu 

zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym, z wartością bazową 39,7 μg/m3 w 2012 r. oraz 

docelową 33,2 μg/m3 na 2023 r. Zakładana w programie wartość docelowa nie została 

przekroczona od 2013 r. (wartość wyższą od docelowej odnotowano wyłącznie w roku 

bazowym).   
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WYKRES 12. STĘŻENIE PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W LATACH 2012-2020 [ΜG/M3] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Rzeszowie 

Jak wynika z analiz GIOŚ56, obserwowana poprawa jakości powietrza w regionie w zakresie 

stężeń pyłu PM10 (a także PM2,5 i B(a)P), widoczna wyraźnie w latach 2019-2020, wynika 

przede wszystkim z warunków meteorologicznych występujących w sezonie zimowym. Rok 

2020 był kolejnym, po 2019 r., najcieplejszym rokiem od czasu prowadzenia pomiarów 

meteorologicznych w regionie (w żadnym miesiącu zimowym średnia temperatura nie spadła 

poniżej zera, a wyższe niż w poprzednich latach temperatury w okresie zimowym wpłynęły 

na mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym obniżenie emisji do powietrza). 

Ponadto w latach 2019-2020 występował niewielki udział ciszy wiatrowych i okresów ze 

słabym wiatrem, co miało wpływ na mniejsze kumulowanie się zanieczyszczeń w 

przyziemnej warstwie atmosfery. Z wywiadów indywidualnych wynika ponadto, że 

dodatkowo wpływ na zmniejszenie wartości wskaźnika w latach 2019-2020 mogła mieć także 

zmiana lokalizacji stacji pomiarowych.  

W 2020 r. nadal jednak na terenie województwa notowane były miejscowe przekroczenia 

wartości dopuszczalnych PM10, PM2,5 i B(a)P, przy czym obszary występowania przekroczeń 

stopniowo, z roku na rok, zmniejszają się. Najgorsza sytuacja dotyczy przekroczeń B(a)P w 

pyle zawieszonym PM10 – w 2020 r. średnioroczne stężenia B(a)P przekroczyły poziom 

docelowy we wszystkich punktach pomiarowych na obszarach miejskich. 

Do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w regionie, poza warunkami meteorologicznymi, 

przyczyniają się także inwestycje w wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, 

termomodernizację oraz rozwój i modernizację sieci ciepłowniczych, wspierane ze środków 

                                                      
56 Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim – raport wojewódzki za rok 2020, GIOŚ, Regionalny Wydział Monitoringu 
Środowiska w Rzeszowie Rzeszów 2021; Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim – raport wojewódzki za rok 2019, 
GIOŚ, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2020. 
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publicznych, w tym przede wszystkim w ramach programu Czyste Powietrze, ale także RPO 

WP 2014-2020 (oraz efekty RPO WP 2007-2013). Trzeba jednak zauważyć, że ze względu na 

relatywnie późną kontraktację środków w działaniu 3.3 (w przypadku sieci ciepłowniczych – 

opóźnienia związane z koniecznością notyfikacji projektów, w przypadku wymiany źródeł 

ciepła – nabory ogłoszone dopiero w 2018 r., kontraktacja projektów w 2019 r. i pierwsze 

efekty osiągane w 2020 r.), większość przewidzianych w ramach dofinansowanych 

projektów efektów ekologicznych nie została jeszcze osiągnięta. Do końca września 2021 r. 

w działaniu 3.3. wymieniono dopiero 1 447 z zakontraktowanych 6 262 źródeł ciepła (23%) 

oraz osiągnięto redukcję emisji pyłu PM10 o 5 169 kg/rok (0,8% wielkości redukcji emisji 

zaplanowanej w umowach). Jednocześnie ostatnie opracowanie GIOŚ dot. jakości powietrza 

w województwie dotyczy roku 2020 i choć wskazuje ono na obserwowaną poprawę jakości 

powietrza, to nie można jej na razie wiązać z interwencją działania 3.3. Biorąc jednak pod 

uwagę opisane wcześniej: skalę udzielonego wsparcia i oczekiwanych efektów oraz skalę 

potrzeb województwa, można oceniać, że w nadchodzących latach wpływ działania 3.3.  

powinien być już bardziej widoczny (skala wpływu na ograniczenie niskiej będzie jednak 

co najmniej dwukrotnie mniejsza niż programu Czyste Powietrze), a lokalnie jego skala może 

być znacząca. Przykładowo w gminie Korczyna, w której zakończono realizację 2 projektów 

obejmujących wymianę kotłów (w ramach poddziałań 3.3.1 i 3.3.2), osiągnięto redukcję 

emisji PM10 o 3 967 kg/rok, co odpowiada ok. 30% wyznaczonej w POP 2016 redukcji emisji 

PM10, jaką miała osiągnąć ta gmina w latach 2017-2022.  

W ramach RPO WP 2014-2020 dotychczas największe efekty w zakresie redukcji emisji pyłów 

przyniosło działanie 3.2, w którym większość projektów została zakończona i osiągnięto 

redukcję emisji PM10 o 93 462 kg/rok (99% przewidzianego w umowach efektu), a więc 

około osiemnastokrotnie więcej niż jak dotąd w działaniu 3.3. 

Przestrzenny wymiar efektów 

Efekty w zakresie redukcji pyłu PM10, osiągnięte i planowane do osiągniecia w ramach 

projektów dofinansowanych w działaniach 3.2 i 3.3 RPO WP 2014-2020, obejmują 41% gmin 

województwa podkarpackiego57. Wyniki analiz przestrzennych wskazują na wyraźną 

koncentrację efektów w zakresie redukcji emisji pyłów na obszarach, na których 

identyfikowano największe problemy z jakością powietrza. W gminach, na terenie których 

stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu 

zawieszonego PM10, uśredniona wartość wskaźnika dotyczącego zakładanej redukcji pyłu 

PM10 wyniosła 13,4 ton/rok i była kilkudziesięciokrotnie wyższa niż w gminach z relatywnie 

lepszą jakością powietrza (0,2 ton/rok). Łączna redukcja pyłu PM10 w gminach, w których 

identyfikowano największe problemy z jakością powietrza wyniosła 699,2 ton/rok, co 

stanowi ponad 97% łącznego efektu w zakresie redukcji pyłu wykazanego w projektach 

realizowanych w działaniach 3.2 i 3.3. Obserwowane tendencje wskazują na trafność 

                                                      
57 Redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych nastąpi również w efekcie realizacji części projektów dofinansowanych w działaniach 3.1 i 3.4 
(dotyczących jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE), jednak w tych działaniach rezultat ten nie był monitorowany na poziomie 
projektów.   
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przyjętych założeń programowych oraz ich właściwą realizację, dzięki przyjętym w 

regulaminach konkursów limitom i ograniczeniom oraz kryteriom oceny projektów. 

MAPA 9. ROZKŁAD PRZESTRZENNY ZAGREGOWANYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI PM10, 

OSIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH W DZIAŁANIACH 3.2 I 3.3 RPO WP 2014-2020, W PODZIALE NA GMINY 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO58 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na 30.09.2021  

* Gminy, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń 
pyłu zawieszonego PM 10 (24h) . 

Porównanie przestrzennego rozkładu efektów dot. liczby zmodernizowanych źródeł ciepła w 

działaniu 3.3. oraz w programie Czyste powietrze wskazuje, że efekty programu Czyste 

Powietrze będą nieco bardziej rozproszone w skali całego województwa, jednak także 

koncentrują się w gminach, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano 

przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 (24h) (średnia 

liczba wymian kotłów wyniosła tam 119 szt., natomiast w pozostałych gminach 60 szt.), 

ponadto w ramach Czystego Powietrza widoczne jest, że większą aktywność w zakresie 

pozyskiwania środków na wymianę kotłów wykazywali mieszkańcy gmin sąsiadujących z 

dużymi ośrodkami miejskimi – Rzeszowem, Przemyślem, Sanokiem, Krosnem, Jasłem, 

                                                      
58 Część projektów była realizowana na obszarze kilku gmin. Efekty założone w projekcie zostały podzielone i przypisane w równej 
wysokości do poszczególnych gmin. Dlatego prezentowane dane mają charakter przybliżony. 
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Jarosławiem, Dębicą, Mielcem i Leżajskiem. Można wnioskować, że dzięki dostępności 

środków RPO WP 2014-2020 nastąpiła wyraźna kumulacja efektów w zakresie wymiany 

źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na obszarach z największymi problemami 

w zakresie jakości powietrza. W gminach, na terenie których stwierdzono 

lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 

(24h), średnia liczba wymienionych kotłów w ramach obu programów wyniosła 301 szt. 

natomiast w pozostałych gminach 65 szt., skala efektów była więc prawie pięciokrotnie 

wyższa.  
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MAPA 10. SKUMULOWANE EFEKTY W ZAKRESIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W DZIAŁANIU 3.3 RPO WP 

2014-2020 ORAZ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE W GMINACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO59 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na 30.09.2021.  

* Gminy, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń 
pyłu zawieszonego PM 10 (24h) . 

Podsumowanie 

Dofinansowane w działaniu 3.3 inwestycje obejmujące wymianę indywidualnych źródeł 

ciepłą oraz modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych (w tym podłączanie nowych 

                                                      
59 Część projektów była realizowana na obszarze kilku gmin. Efekty założone w projekcie zostały podzielone i przypisane w równej 
wysokości do poszczególnych gmin. Dlatego prezentowane dane mają charakter przybliżony. 
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odbiorców) przyczyniają się do realizacji celów strategicznych UE, krajowych 

i wojewódzkich dotyczących poprawy jakości powietrza, a także celów szczegółowych PI 4e 

i PI 6e RPO WP 2014-2020, ponieważ w ich efekcie następuje redukcja emisji pyłów PM10. 

Wkład w zmniejszenie emisji PM10 mają także inne działania OP III: 3.2 (termomodernizacja 

budynków publicznych i mieszkalnych) oraz 3.1 i 3.4 (jednostki wytwarzania energii cieplnej 

z OZE). Zgodnie z diagnozą zawartą w POP 2016, wymienione działania powinny przyczynić 

się do poprawy jakości powietrza i to nie tylko w ośrodkach miejskich, ale także w gminach 

wiejskich, zwłaszcza tych, w których stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych 

PM10.  

Interwencja RPO WP 2014-2020 stanowiła komplementarne uzupełnienie dla wsparcia 

udzielanego z programu Czyste Powietrze, przy czym nie ma zagrożenia wypierania się lub 

dublowania wsparcia – skala potrzeb pozostaje ogromna a stopień ich zaspokojenia – nadal 

niezadowalający. Jak wynika z badań terenowych, wsparcie w OP III w ramach projektów 

parasolowych charakteryzuje się bardziej korzystnymi warunkami dla końcowego 

odbiorcy, ze względu na łatwość aplikowania oraz poziom dofinansowania i w związku 

z tym trafia do tej grupy odbiorców, która nie jest w stanie skorzystać z programu Czyste 

Powietrze, w tym do osób kwalifikowanych jako zagrożone ubóstwem energetycznym.  

Wpływ projektów obejmujących budowę budynków publicznych w standardzie pasywnym 

na poprawę jakości powietrza na obniżoną emisyjność pyłów w ośrodkach miejskich ma 

natomiast charakter pośredni – same inwestycje nie skutkują redukcją emisji, natomiast ich 

wzorcowy charakter i funkcje demonstracyjne powinny wpłynąć na kształtowanie postaw 

mieszkańców regionu (zachowania energooszczędne, wykorzystanie OZE, niskoemisyjne 

źródła ciepła). 

2.4 ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2 

Wprowadzenie 

Wszystkie działania, finansowane w ramach OP III, przyczyniają się do realizacji głównego 

celu polityki energetyczno-klimatycznej UE, jakim jest ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych, a tym samym ograniczenie wpływu gospodarki na klimat.  Cel Strategii 

Europa 2020 obejmuje redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 

1990 r. Został on skwantyfikowany na podstawie ustaleń tzw. pakietu energetyczno-

klimatycznego, przyjętego w 2009 r., zgodnie z którym głównym narzędziem obniżania emisji 

miał być system ETS60 (instalacje objęte tym systemem zostały wyłączone ze wsparcia w 

ramach Polityki Spójności), natomiast dla sektorów nieobjętych systemem ETS (non-ETS, tj. 

sektor komunalno-bytowy, transportu, rolnictwa, odpadów, przemysłu poza ETS), 

dopuszczalna zmiana emisji gazów cieplarnianych dla Polski została ustalona na poziomie 

+14% w stosunku do 2005 r61. Dopuszczenie wzrostu emisji CO2 w tych sektorach nie oznacza 

                                                      
60 ETS (Emission Trading Scheme) - Unijny system handlu uprawnieniami do emisji dla przemysłu energochłonnego, sektora wytwarzania 
energii i transportu lotniczego. 

61 Zgodnie z mechanizmem kompensacji dla uboższych Państw Członkowskich, w oparciu o wskaźnik PKB/mieszkańca. 
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jednak możliwości zaniechania starań na rzecz ograniczenia emisji z tych sektorów, gdyż 

wysiłki te muszą równoważyć postępujący wzrost zużycia zasobów (energii i surowców), 

który przekłada się na wzrost emisji CO2. Ponadto należy uwzględnić nowe cele wyznaczone 

na 2030 r., które, zgodnie z Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 

(KPEiK), dla Polski obejmują redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych 

systemem ETS (non-ETS) o 7% w porównaniu do poziomu z 2005 r. Na poziomie 

województwa podkarpackiego nie wyznaczono jak dotąd kwantyfikowalnych celów w 

zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Skala efektów OP III  

W tabeli poniżej zestawiono planowane bezpośrednie efekty projektów dofinansowanych 

w poszczególnych działaniach OP III w zakresie szacowanego rocznego spadku emisji CO2.  

TABELA 15.ZESTAWIENIE EFEKTÓW RPO WP 2014-2020 W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI CO2  

DZIAŁANIE 
SZACOWANY ROCZNY SPADEK EMISJI CO2 WG UMÓW 

PODPISANYCH DO 30.09.2021 [T CO2 EQ/ROK] 

3.1 Rozwój OZE 130 412 

3.2 Modernizacja energetyczna budynków 41 343 

3.3 Poprawa jakości powietrza   97 988 

3.4 Rozwój OZE - ZIT 8 008 

SUMA 277 751 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 3 0.09.2021 r. (wartości docelowe 
wskaźników z zawartych umów)  

Dane statystyczne nt. emisji CO2 na poziomie województw publikowane są przez GUS 

od 2017 r. w oparciu o metodę dezagregacji danych z poziomu krajowego62. Wskazują one, 

że podkarpackie należy do grupy województw o najniższym udziale w krajowych emisjach 

CO2 – około 2,5% (niższy niż podkarpackie udział notują tyko województwa podlaskie, 

warmińsko-mazurskie oraz lubuskie). W poszczególnych latach okresu 2016-2019 widać 

niewielkie wahania poziomu emisji CO2 z terenu województwa, jednak nie można 

zaobserwować wyraźnego trendu. 

TABELA 16. EMISJA CO2 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM I W POLSCE W LATACH 2016-2019 

ROK 2016 2017 2018 2019 

Emisja CO2 [tys. ton] 

w województwie 
podkarpackim 

8 147 8 557 8 227 8 238 

w Polsce 321 182 336 557 337 706 319 520 

Udział emisji CO2 województwa podkarpackiego w emisji 
krajowej 

2,5% 2,5% 2,4% 2,6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji „GUS Ochrona środowiska” z lat: 2018, 2019, 2020, 
2021 

                                                      
62 Dezagregacja wskaźników ze strategii Europa 2020 na poziom NTS 2: opracowanie metodyki i oszacowanie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza wybranych substancji (gazów cieplarnianych i ich prekursorów) na poziomie wojewódzkim, KOBiZE 2014. Link do dokumentu.  

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6336/3/1/1/dezagregacja_wskaznikow_ze_strategii_europa_2020_na_poziom_nts_2.pdf
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Szacowany na podstawie umów podpisanych do końca września 2021 r. roczny spadek emisji 

CO2 w wyniku interwencji OP III RPO WP 2014-2020 (277,8 tys. ton CO2 eq) odpowiadać 

będzie około 3,4% całkowitej emisji CO2 w województwie podkarpackim w 2016 r. oraz 

5,2% emisji CO2 poza zakładami szczególnie uciążliwymi, którą to część całkowitych emisji 

CO2 w województwie (ok. 66% wg danych GUS BDL), można ramowo przyjąć za sektor non-

ETS, którego dotyczyła interwencja OP III63. Potencjalny wkład interwencji w realizację celu 

redukcji emisji gazów cieplarnianych należy w skali województwa ocenić jako istotny.  

Przestrzenny rozkład efektów 

Efekty w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągnięte i planowane do 

osiągniecia w OP III RPO WP 2014-2020, notowane są w 91% gmin województwa 

podkarpackiego (efekt ten był wykazywany w większości projektów, dofinansowanych w OP 

III). Można zaobserwować koncentrację efektów w sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich – 

Rzeszowa, Tarnobrzega, Krosna, Jasła, Dębicy i Mielca. 

  

                                                      
63 Dane GUS BDL - Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych/Emisja zanieczyszczeń gazowych/dwutlenek węgla.  
Wartość dla województwa podkarpackiego w 2016 r.: 2 789,7 tys. ton/rok, co odpowiada 34% całkowitej emisji CO2 w województwie w 
2016 r. (8 147 tys. ton/rok). Pozostałą część emisji wojewódzkich (66%, tj. 5 357 tys. ton/rok) przyjęto ramowo jako sektor non-ETS. 
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MAPA 11.  ROZKŁAD PRZESTRZENNY ZAGREGOWANYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE SZACOWANEGO ROCZNEGO 

SPADKU EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W OP III RPO WP 2014-202064 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na 30.09.2021  

RPO WP 2014-2020 na tle innych programów wsparcia 

W latach 2016-2021 łączna wartość środków, przeznaczonych w województwie 

podkarpackim na realizację projektów przyczyniających się do redukcji emisji CO2 

(obejmujących rozwój OZE, modernizację energetyczną budynków, poprawę jakości 

powietrza) w ramach kluczowych programów i źródeł wsparcia publicznego (RPO WP 2014-

2020, POIiŚ 2014-2020, programów Mój Prąd i Czyste Powietrze, WFOŚiGW w Rzeszowie, 

NFOŚiGW, FTiR, MF EOG 2014-2020) wyniosła 1 896,5 mln PLN (wartość dofinansowania w 

umowach podpisanych z beneficjentami). RPO WP 2014-2020 był kluczowym źródłem 

finansowania przedsięwzięć przyczyniających się do redukcji emisji CO2 – wsparcie 

przekazane w ramach OP III stanowiło ponad połowę (57,2%) omawianej kwoty.   

                                                      
64 Część projektów była realizowana na obszarze kilku gmin. W takim przypadku efekty projektów zostały podzielone i przypisane w równiej 
wysokości do poszczególnych gmin. Dlatego prezentowane dane mają charakter przybliżony. 
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WYKRES 13. ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANYCH W NA ROZWÓJ OZE, 

MODERNIZACJĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW  I POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA (MAJĄCYCH WPŁYW NA 

REDUKCJĘ EMISJI CO2) W LATACH 2016-2021 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM [MLN PLN] ORAZ 

UDZIAŁ PROCENTOWY W CAŁKOWITEJ KWOCIE ŚRODKÓW [%]. CAŁKOWITA KWOTA WSPARCIA: 1 896,5 MLN 

PLN 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021r. oraz danych przekazanych 
przez instytucje zarządzające programami lub fundusz ami  
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3. Efektywność wsparcia 

3.1  WSTĘP 

W niniejszym rozdziale skupiono się na ocenie relacji nakładów finansowych do kluczowych 

efektów interwencji generowanych przez dofinansowane projekty (efektywność kosztowa), 

odnosząc się również do sposobu wykorzystania zasobów, potencjału oraz specyficznych 

uwarunkowań występujących w województwie podkarpackim oraz najistotniejszych efektów 

społeczno-ekonomicznych (efektywność ekonomiczna). Analiza została przeprowadzona 

w przekrojach technicznym oraz organizacyjno-zarządczym. Wpływ na przyjęte podejście 

miały trzy zasadnicze czynniki: a. sposób sformułowania pytań badawczych; b. dostępność 

przekrojowych wskaźników, które miały charakter obligatoryjny, w tym część była mierzona 

w kilku działaniach; c. relatywnie duży zbiór dofinansowanych projektów. Wymienione 

czynniki umożliwiły porównanie w kilku przekrojach różnych typów oraz podtypów 

finansowanych przedsięwzięć oraz zastosowanych modeli organizacyjno-zarządczych. 

Kluczowymi wskaźnikami diagnostycznymi były: Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych, który monitorowano we wszystkich działaniach OP III oraz niemal wszystkich 

typach projektów, jak również: Stopień redukcji pyłu PM 10, który monitorowano 

w działaniach 3.2 i 3.3. W celu weryfikacji obserwacji wykorzystano również inne wskaźniki, 

które można odnieść do kluczowych typów inwestycji objętych wsparciem, w tym 

w działaniach 3.1 i 3.4: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 

z OZE65 oraz Łączna produkcja energii (elektrycznej i cieplnej) z OZE66, natomiast w działaniu 

3.2: Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów67. Dla 

wymienionych wskaźników obliczono minimalną, maksymalną i średnią68 wartość nakładów 

na jednostkę efektu (w odniesieniu do wartości projektu ogółem oraz do wkładu środków 

UE), w różnych przekrojach tematycznych. Punktem wyjścia do wyliczenia zbiorczych 

charakterystyk były możliwe jednorodne pod względem cech zbiory projektów, np. 

przedsięwzięcia obejmujące zastosowanie jednego rodzaju technologii (np. PV, biogazownia, 

elektrownia wiatrowa) lub jeden typ obiektu (np. budynki publiczne, budynki mieszkalne). 

Na etapie tworzenia zbiorów danych wykorzystano etykiety chrakteryzujące typ i zakres 

projektów, przypisane do projektów na podstawie analizy zakresu oraz formuły realizacyjnej. 

                                                      
65 Wskaźnik został stworzony na potrzeby badania na podstawie następujących wskaźników bazowych, monitorowanych w działaniach 3.1 
i 3.4: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji; Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 

66 Wskaźnik został stworzony na potrzeby badania na podstawie następujących wskaźników bazowych, monitorowanych w działaniach 3.1 
i 3.4: Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE; Produkcja energii 
elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 

67 Wskaźnik ten był monitorowany w większości projektów dofinansowanych w działaniu 3.2, w tym w projektach dotyczących podniesienia 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. 

68 W treści rozdziału zaprezentowano wartości średnie. Wartości minimalne i maksymalne zostały zestawione w bazie danych, przekazanej 
Zamawiającemu. 
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3.2  EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁANIACH  OP III 

W OP III finansowano bardzo różne typy przedsięwzięć, które były ukierunkowane na 

zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprawę efektywności energetycznej, 

jak również poprawę jakości powietrza. Wspierane działania oraz typy finansowanych 

przedsięwzięć różnią się znacząco poziomem efektywności kosztowej, zróżnicowany jest 

również zakres generowanych efektów ekonomicznych. 

Przyjmując za punkt odniesienia szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, 

największą efektywnością kosztową, kilkukrotnie wyższą niż w innych typach przedsięwzięć, 

charakteryzuje się działanie 3.3, w którym którego wspierano projekty dotyczące poprawy 

jakości powietrza.  

TABELA 17. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ SZACOWANEGO ROCZNEGO SPADKU 

EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁANIACH OP III 

CHARAKTERYSTYKA ZBIORU DANYCH 

LICZBA 

PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH 

ANALIZĄ 

WARTOŚĆ OGÓŁEM 

(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

WKŁAD UE  
(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 

DZIAŁANIA RAZEM (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 404 5 619 3 776 

DZIAŁANIE 3.1: RAZEM 196 6 185 4 173 

DZIAŁANIE 3.2: RAZEM 167 11 915 7 712 

DZIAŁANIE 3.3: RAZEM69 34 1 836 1 318 

DZIAŁANIE 3.4: RAZEM 7 10 179 7 050 

DZIAŁANIA RAZEM (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 404 5 619 3 776 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021 

Wpływ na wysoką efektywność kosztową projektów dofinansowanych w działaniu 3.3 ma 

bardzo korzystna relacja nakładów do efektów w projektach dotyczących wymiany 

nieefektywnych źródeł ciepła (zwykle pozaklasowych kotłów węglowych). Zależność ta jest 

widoczna również w przypadku innych wskaźników, o czym będzie mowa w dalszej części 

rozdziału. Biorąc pod uwagę efekty w postaci redukcji emisji CO2, przeliczone na jednostkę 

nakładów, działanie 3.3, w którym większość środków przeznaczono na wymianę 

nieefektywnych źródeł ciepła, charakteryzuje się ponad 3-krotnie wyższą efektywnością 

kosztową niż wsparcie OZE w działaniu 3.1 oraz ponad 6-krotnie wyższą efektywnością 

kosztową niż modernizacja energetyczna budynków w działaniu 3.2. 

Relatywnie wysoką efektownością kosztową dla wskaźnika szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych charakteryzuje się również działanie 3.1, w którym wspierano różnego 

rodzaju instalacje wykorzystujące OZE. Warta odnotowania jest przy tym znacząca różnica 

efektywności kosztowej między projektami dofinansowanymi w działaniu 3.1, a tymi 

dofinansowanymi w działaniu 3.4 (oba działania koncentrowały się na rozwoju OZE). Wynika 

ona przede wszystkim z różnego zakresu oraz skali finansowanych działań. W działaniu 3.4 

większość alokacji została przeznaczona na projekt parasolowy, obejmujący mikroinstalacje 

                                                      
69 Agregacja nie obejmuje wsparcia budynków pasywnych (w tego typu projektach nie monitorowano wskaźnika). 
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PV montowane na dachach budynków jednorodzinnych. Koszty jednostkowe tego rodzaju 

instalacji są dużo wyższe niż koszty większych instalacji PV, wspieranych liczniej w działaniu 

3.1. Ponadto w działaniu 3.1 wspierano również inne źródła OZE, m.in. oparte o biomasę, 

które charakteryzują się wyższą efektywnością kosztową redukcji emisji CO2 niż instalacje PV. 

Pewien wpływ na różnicę kosztów jednostkowych w działaniach 3.1 i 3.4 miał również tryb 

wyboru projektów oraz katalogi kryteriów wyboru projektów. W działaniu 3.1 zastosowano 

tryb konkursowy i kryteria odnoszące się do oceny efektywności kosztowej projektów oraz 

skali osiąganych efektów (przy tym wystąpiła bardzo duża konkurencja o środki UE), podczas 

gdy w działaniu 3.4 zastosowano tryb pozakonkursowy i znacznie węższy katalog kryteriów 

oceny merytorycznej, co było związane z brakiem potrzeby selekcji przedłożonych projektów 

(nie występowała konkurencja o środki). W związku z tym wnioskodawcy w działaniu 3.4 

dużo ostrożniej szacowali przewidywaną produktywność instalacji70 oraz powiązany z nią 

efekt redukcji emisji gazów cieplarnianych. W działaniu 3.1 zakładana w projektach 

produktywność instalacji PV była dużo wyższa niż w projektach dofinansowanych w działaniu 

3.471.  

Przyjmując za punkt odniesienia stopień redukcji pyłów PM10, wyższą efektywnością 

kosztową charakteryzowało się działanie 3.3. Poziom nakładów na jednostkę efektu redukcji 

emisji pyłu PM10 w działaniu 3.3 był 14-krotnie wyższy niż w działaniu 3.2. jest to związane z 

charakterem dofinansowanych przedsięwzięć: wymiana kotłów w działaniu 3.3 bezpośrednio 

istotnie wpływa na redukcję emisji pyłu, podczas gdy modernizacja energetyczna budynków 

obejmuje szeroki zakres działań i możliwość ich wpływu na redukcję emisji pyłu jest 

uzależniona od stosowanego w budynku źródła ciepła (np. w przypadku, gdy już przed 

modernizacją było to źródło gazowe, efekt w postaci redukcji emisji pyłu nie występował).  

TABELA 18. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ REDUKCJI EMISJI PYŁU PM10 

W DZIAŁANIACH 3.2 I 3.372 

CHARAKTERYSTYKA ZBIORU DANYCH 

LICZBA 

PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH 

ANALIZĄ 

WARTOŚĆ OGÓŁEM 

(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

WKŁAD UE  
(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

Szacowany roczny spadek emisji PM10 [kg/rok] 

DZIAŁANIE 3.2: RAZEM 65 2 022 1 327 

DZIAŁANIE 3.3: RAZEM73 32 285 205 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021 

3.3  EFEKTYWNOŚĆ  KOSZTOWA W UJĘCIU TECHNICZNYM 

Poziom efektywności kosztowej poszczególnych projektów był jednak zróżnicowany i 

zależny przede wszystkim od stosowanych technologii. W działaniu 3.1 najwyższą 

                                                      
70 Produkcja energii (wyrażona w kWh/rok lub MWh/rok) z jednostki mocy zainstalowanej (wyrażonej w kW lub MW). 

71 W działaniu 3.1. w wielu projektach zakładana produktywność była zbliżona do maksymalnych uzysków, które mogą być osiągane w 
warunkach nasłonecznienia dla południowej Polski, tymczasem w działaniu 3.4 zakładana produktywność oscylowała raczej wokół 
minimalnych uzysków. 

72 W pozostałych działaniach wskaźnik nie był monitorowany. 

73 Agregacja nie obejmuje wsparcia budynków pasywnych (w tego typu projektach nie monitorowano wskaźnika). 
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efektywnością kosztową redukcji emisji CO2 charakteryzował się projekt dotyczący budowy 

biogazowni oraz kompleksowe projekty, obejmujące zastosowanie instalacji 

fotowoltaicznych i pieców na biomasę.  

TABELA 19. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ SZACOWANEGO ROCZNEGO SPADKU 

EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W RÓŻNYCH TYPACH INSTALACJI DOFINANSOWANYCH W DZIAŁANIU 3.1 

CHARAKTERYSTYKA ZBIORU DANYCH 

LICZBA 

PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH 

ANALIZĄ 

WARTOŚĆ OGÓŁEM 

(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

WKŁAD UE  
(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 

DZIAŁANIE 3.1: RAZEM 196 6 185 4 173 

DZIAŁANIE 3.1: PV 141 6 338 3 708 

DZIAŁANIE 3.1: BIOGAZOWNIA 1 4 834 2 819 

DZIAŁANIE 3.1: PV i BIOMASA 3 5 807 3 912 

DZIAŁANIE 3.1: PV i POMPY CIEPŁA 1 7 810 5 730 

DZIAŁANIE 3.1: WIATR (mikroturbiny) 1 15 423 11 793 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021 

Niewielka liczba projektów ogranicza możliwość formułowania wniosków na podstawie 

dostępnych danych. Posiłkując się jednak wynikami analogicznych analiz z innych 

województw można przyjąć, że przedsięwzięcia związane z budową biogazowni oraz 

produkcją energii cieplnej z biomasy charakteryzują się wyższą efektywnością kosztową w 

zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, niż inne technologie (PV, pompy ciepła, mała 

energetyka wiatrowa). Biogazownie, mimo relatywnie wysokich nakładów przypadających na 

jednostkę mocy zainstalowanej, charakteryzują się wysoką efektywnością kosztową ze 

względu na wysoką produktywność (nawet ponad 8 tys. h/rok) oraz optymalne 

wykorzystanie nośnika energii, tj. biogazu poprzez skojarzoną produkcję energii elektrycznej 

i cieplnej (kogeneracja). Warto również zwrócić uwagę na szersze efekty gospodarcze 

i środowiskowe – biogazownie wyposażone w zbiorniki do magazynowania biogazu są 

źródłami sterowalnymi, które mogą produkować energią w momencie największego 

zapotrzebowania, stabilizując systemy energetyczne oparte na źródłach niesterowalnych 

(PV, energetyka wiatrowa). Nie bez znaczenia jest również możliwość zagospodarowania 

w biogazowni odpadów organicznych (z oczyszczalni ścieków, rolnictwa, przetwórstwa 

spożywczego i hodowli zwierząt) oraz przeciwdziałanie uwalnianiu do atmosfery metanu, 

który stanowi dużo większe zagrożenie z punktu widzenia zmian klimatycznych niż CO2. 

W związku z powyższym, technologie koncentrujące się na pozyskaniu biogazu z odpadów 

z rolnictwa oraz przemysłu spożywczego, ale również pozyskania metanu z procesu 

oczyszczania ścieków, powinny być wspierane w kolejnej perspektywie finansowej 

i premiowane na poziomie kryteriów, w szczególności jeżeli obejmują budowę zbiorników 

umożliwiających czasowe magazynowanie wytworzonego biogazu. Województwo 

podkarpackie posiada duży potencjał w zakresie wykorzystania odpadów organicznych oraz 

ścieków do produkcji biogazu, który nie był dotąd w pełni wykorzystywany. 
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Biorąc pod uwagę wskaźniki efektywności kosztowej, jak również potencjał województwa 

podkarpackiego (dostępność biomasy rolniczej i leśnej) przedmiotem wsparcia w kolejnej 

perspektywie finansowej powinny być również technologie zakładające pozyskanie energii 

z biomasy, zarówno w mikroskali - indywidualne kotły na biomasę, jak i średniej skali – 

niewielkie ciepłownie i elektrociepłownie biomasowe, wykorzystujące lokalną biomasę 

rolniczą i leśną, przy zapewnieniu, że wykorzystywana biomasa będzie produkowana i 

dostarczana w sposób zrównoważony. Podobnie jak w perspektywie 2014-2020, z 

możliwości pozyskania wsparcia na tego rodzaju instalacje powinny być jednak wyłączone 

gminy z problemami w zakresie jakości powietrza 

Nieco niższą efektywnością kosztową w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych 

charakteryzują się instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. W przypadku PV istotny wpływ 

na efektywność kosztową miała przede wszystkim moc montowanych instalacji: największą 

efektywnością kosztową charakteryzują się duże instalacje (farmy fotowoltaiczne powyżej 

1 MW), które były realizowane przez przedsiębiorstwa. Były to instalacje posadowione na 

gruncie, ukierunkowane na odprowadzenie energii do sieci.   

TABELA 20. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ SZACOWANEGO ROCZNEGO SPADKU 

EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W INSTALACJACH PV O RÓŻNEJ WIELKOŚCI, DOFINANSOWANYCH W 

DZIAŁANIACH 3.1 I 3.4 

CHARAKTERYSTYKA ZBIORU DANYCH 

LICZBA 

PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH 

ANALIZĄ 

WARTOŚĆ OGÓŁEM 

(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

WKŁAD UE  
(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 

PV - duża moc zainstalowana (> 1 MW) 
(DZIAŁANIE 3.1) 

9 5 642 2 649 

PV - mała moc zainstalowana (> 0,1 < 0,2 MW) 
(DZIAŁANIE 3.1) 

128 6 847 4 435 

PV - mikroinstalacje (< 0,01 MW) (DZIAŁANIE 
3.4) 

7 10 179 7 050 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021 

Mniejszą efektywnością kosztową charakteryzowały się projekty obejmujące budowę 

średniej wielkości instalacji (od 100 do 200 kW), które były realizowane przez różne 

podmioty, tj. samorządy, przedsiębiorstwa, związki wyznaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe. 

W większości wspierane instalacje były ukierunkowane na produkcję energii przede 

wszystkim na potrzeby własne. Najmniejszą efektywnością kosztową redukcji emisji CO2 

charakteryzowały się projekty obejmujące montaż mikroinstalacji prosumenckich na 

budynkach mieszkalnych.     

Ocena efektywności omawianych typów instalacji wymaga odwołania się do szerszego 

spektrum efektów. W przypadku dużych instalacji PV (farm), zakres efektów społeczno-

gospodarczych jest dość wąski, a wsparcie ze środków RPO WP 2014-2020 miało w tym 

przypadku niewątpliwie wpływ na skrócenie okresu zwrotu inwestycji, co wiąże się z realną 

korzyścią ekonomiczną dla podmiotów realizujących projekty. Grupa przedsiębiorców, którzy 

są realnymi beneficjentami korzyści, jest relatywnie niewielka. Łączna moc zainstalowana 
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wspartych farm PV nie wpływa również istotnie na zwiększenie udziału energii z OZE 

w ogólnym bilansie produkcji energii w regionie. Bardziej istotnym efektem społeczno-

ekonomicznym jest propagowanie rozwiązań, które stanowią jeden z filarów transformacji 

energetycznej. 

Z kolei małe i mikroinstalacje PV, służące zaspokojeniu własnych potrzeb budynków 

publicznych czy gospodarstw domowych, charakteryzują się szerszym spektrum efektów 

społeczno-gospodarczych, a grono potencjalnych beneficjentów korzyści jest dużo szersze. 

Poza efektem propagatorskim i demonstracyjnym, realizacja tego rodzaju projektów miała 

wpływ na ograniczenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, kształtowanie 

postaw dotyczących racjonalnego wykorzystania energii oraz ograniczenia wpływu na 

środowisko i klimat. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum efektów społeczno-gospodarczych, 

za najbardziej efektywne należy uznać przedsięwzięcia, które obejmowały montaż instalacji 

PV oraz pomp ciepła, zasilanych wyprodukowaną energią odnawialną. Przedsięwzięcia tego 

rodzaju mają wpływ nie tylko na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ale również 

ograniczenie emisji pyłów i poprawę jakości powietrza. 

W perspektywie finansowej 2021-2027 należy w związku z tym rozważyć modyfikację 

zakresu wsparcia oferowanego dla instalacji PV, w tym rezygnację ze wsparcia dużych 

instalacji PV, ukierunkowanych na sprzedaż energii do sieci. Finansowanie tego rodzaju 

instalacji miało znaczenie w początkowej fazie transformacji energetycznej (efekt 

propagatorski), jednak w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych (skrócenie czasu 

zwrotu instalacji, dostępność finansowania komercyjnego, duże zainteresowanie realizacją 

tego rodzaju inwestycji), wsparcie ze środków UE dużych instalacji PV nie znajduje 

uzasadnienia. Wskazana jest natomiast kontynuacja wsparcia instalacji PV służących 

produkcji energii na potrzeby własne, realizowanych zarówno przez samorządy, wspólnoty 

i spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa, jak i mieszkańców. Biorąc pod uwagę 

kluczową funkcję środków publicznych w tym obszarze, a mianowicie funkcję propagatorską 

i demonstracyjną, należy rozważyć rozszerzenie zakresu oferowanego wsparcia 

o nowoczesne rozwiązania odpowiadające na potrzeby systemów energetycznych (m.in. 

magazyny energii zintegrowane z instalacjami PV, w tym pompy ciepła zasilane 

produkowaną w instalacjach OZE energią elektryczną). 

Należy zaznaczyć, że przedsięwzięcia polegające wyłącznie na montażu pomp ciepła, 

szczególnie jeżeli nie są powiązane z likwidacją dotychczasowych nieefektywnych źródeł 

ciepła, są obarczone ryzykiem odwracalności efektu redukcyjnego. Użytkowanie tego 

rodzaju urządzeń wiąże się bowiem ze zużyciem energii elektrycznej. Rosnące ceny energii 

mogą prowadzić do ograniczenia lub zaprzestania użytkowania tego rodzaju urządzeń i 

powrotu do nieefektywnych, jednak tańszych w eksploatacji, wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła. 

W przypadku pozostałych typów przedsięwzięć ryzyko odwracalności efektu redukcyjnego 

jest mniejsze i dotyczy sytuacji, w których montowane jest nowoczesne urządzenie grzewcze 

(np. piec gazowy, piec na pelet) i jednocześnie nie jest likwidowane dotychczasowe 
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nieefektywne źródło ciepła (piec węglowy)74. Obserwowana tendencja stałego wzrostu cen 

paliwa gazowego oraz peletu może doprowadzić do osiągnięcia nieakceptowalnego 

poziomu kosztów ogrzewania, czego konsekwencją może być powrót do eksploatacji 

starego źródła ciepła, zasilanego paliwem stałym niskiej jakości. Ryzyko to dotyczy w 

większym stopniu budynków, w których wymianie źródła ciepła nie towarzyszyły działania 

termomodernizacyjne.  

W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia zjawiska odwracalności efektu redukcyjnego 

należy dążyć do integracji działań związanych z montażem pomp ciepła i montażem 

instalacji PV, jak również integracji działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł 

ciepła z termomodernizacją budynków. 

Wartą uwagi inicjatywą jest wsparcie przedsięwzięć obejmujących budowę mikro siłowni 

wiatrowych z pionową osią obrotu. W ramach OP III dofinansowano projekty obejmujące 

ten typ instalacji OZE, w tym jeden dotyczący wsparcia wyłącznie mikroturbin wiatrowych 

(w pozostałych projektach występowały różne typy instalacji OZE). Biorąc pod uwagę poziom 

kosztów inwestycyjnych, technologia ta wydaje się dużo mniej efektywna od PV i innych 

technologii OZE. Należy mieć jednak na uwadze, że w porównaniu z PV siłownie wiatrowe 

cechuje dużo większa produktywność oraz dłuższy okres efektywnej pracy instalacji, również 

w okresach jesienno-zimowych, co może mieć wpływ na stabilizację systemów 

energetycznych, w których duży udział mają instalacje PV. Wpływ na niską efektywność 

kosztową ma zastosowanie w projekcie dotyczącym mikroturbin wiatrowych również 

akumulatorów energii, a także fakt, że siłownie wiatrowe z pionową osią obrotu są 

relatywnie nową technologią, która znajduje się w fazie rozwoju. Z czasem można 

spodziewać się spadku kosztów jednostkowych tego rodzaju instalacji. 

W działaniu 3.2 wyższą efektywnością kosztową redukcji emisji gazów cieplarnianych 

charakteryzowały się projekty dotyczące modernizacji energetycznej budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych, realizowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 

natomiast niższą - projekty dotyczące termomodernizacji budynków pełniących funkcje 

publiczne i społeczne, realizowane przede wszystkim przez samorządy. Znacznie niższą 

efektywnością kosztową charakteryzuje się także projekt dotyczący termomodernizacji 

obiektu zabytkowego.  

  

                                                      
74 W działaniu 3.3, w którym wspierano wymianę kotłów, obowiązywała likwidacja starego źródła ciepła.  
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TABELA 21. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ SZACOWANEGO ROCZNEGO SPADKU 

EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH DLA RÓŻNYCH TYPÓW BUDYNKÓW, MODERNIZOWANYCH W DZIAŁANIU 3.2 

CHARAKTERYSTYKA ZBIORU DANYCH 

LICZBA 

PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH 

ANALIZĄ 

WARTOŚĆ OGÓŁEM 

(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

WKŁAD UE  
(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 

DZIAŁANIE 3.2: RAZEM 167 11 915 7 712 

DZIAŁANIE 3.2: budynki pełniące funkcje 
publiczne i społeczne 

124 12 158 7 988 

DZIAŁANIE 3.2: wielorodzinne budynki 
mieszkalne  

43 11 085 6 771 

DZIAŁANIE 3.2: obiekt zabytkowy 1 16 177 9 924 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021 

W przypadku modernizacji energetycznej budynków, kluczowy wpływ na efektywność 

kosztową redukcji emisji CO2 ma wyjściowy stan techniczny budynku, zakres 

podejmowanych działań, a w konsekwencji - stopień poprawy efektywności energetycznej. 

Najbardziej korzystną relacją efektów do kosztów charakteryzują się przedsięwzięcia, 

w ramach których uwzględniono modernizację źródła ciepła. Najniższą efektywnością 

kosztową redukcji emisji CO2 charakteryzują się natomiast projekty zakładające 

przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji, wiążącej się ze znacznym ograniczeniem 

zapotrzebowania na energii. Osiągnięcie znaczących efektów redukcyjnych wymaga bowiem 

zastosowania szerszego katalogu kosztownych rozwiązań technologicznych (np. wentylacja 

mechaniczna z odzyskiem ciepła, stolarka okienna i drzwiowa spełniająca standardy 

budownictwa pasywnego, rozwiązania umożliwiające osiągnięcie wysokiej szczelności 

budynku). W przypadku tego rodzaju rozwiązań osiągnięcie określonego poziomu poprawy 

efektywności energetycznej (np. spadek zapotrzebowania na energię o 10 kWh/m2) wymaga 

zaangażowania dużo wyższych środków finansowych niż w przypadku prostych działań 

termomodernizacyjnych, koncentrujących się na ociepleniu przegród zewnętrznych. 

W budynkach publicznych zakres podejmowanych działań modernizacyjnych był zwykle 

szerszy i bardziej zróżnicowany. Poza podstawowymi komponentami (ocieplenie przegród 

zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) realizowano również m.in. 

w kompleksową modernizację instalacji grzewczych, modernizację oświetlenia, 

wprowadzano systemy odzysku ciepła oraz systemy klimatyzacyjne. Tego rodzaju 

rozwiązania charakteryzują się mniej korzystną relacją nakładów do generowanych efektów 

w postaci redukcji emisji CO2, jednak umożliwiają osiągniecie lepszych parametrów ogólnej 

efektywności energetycznej modernizowanego obiektu. W wielorodzinnych budynkach 

mieszkalnych zakres prac był zazwyczaj mniej kompleksowy i ograniczony do części 

ogólnodostępnych i wspólnych budynku (bez ingerencji w lokale mieszkalne). 

W przypadku termomodernizacji budynku zabytkowego, niższa efektywność kosztowa 

wynika z konieczności zastosowania bardziej złożonych działań technicznych 

dostosowanych do wymogów związanych z ochroną konserwatorską. Należy jednak 

podkreślić, że zakres efektów społeczno-gospodarczych w przypadku tego rodzaju projektów 
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jest również najszerszy. Poza poprawą funkcji użytkowych oraz wizualnych obiektów prace 

termomodernizacyjne mają również wpływ na ochronę walorów kulturowych. 

Istotny wpływ na efektywność kosztową redukcji emisji gazów cieplarnianych miała też 

wielkość budynków poddawanych modernizacji energetycznej. Największą efektywnością 

kosztową charakteryzowały się projekty zakładające termomodernizację obiektów 

o relatywnie dużej powierzchni (powyżej 7 tys. m2). 

TABELA 22. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ SZACOWANEGO ROCZNEGO SPADKU 

EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH DLA BUDYNKÓW RÓŻNEJ WIELKOŚCI, MODERNIZOWANYCH W DZIAŁANIU 

3.2 

CHARAKTERYSTYKA ZBIORU DANYCH 

LICZBA 

PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH 

ANALIZĄ 

WARTOŚĆ OGÓŁEM 

(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

WKŁAD UE  
(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 

DZIAŁANIE 3.2: mała powierzchnia użytkowa (< 1 
750 m2) 

40 16 265 9 440 

DZIAŁANIE 3.2: duża powierzchnia użytkowa (> 7 
000 m2) 

40 11 359 7 394 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021 

W działaniu 3.3 wyższą efektywnością kosztową w obszarze redukcji emisji gazów 

cieplarnianych charakteryzowały się projekty dotyczące wymiany źródeł ciepła, niższą - 

projekty dotyczące modernizacji sieci ciepłowniczych.  

TABELA 23. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ  SZACOWANEGO ROCZNEGO SPADKU 

EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH DLA RÓŻNYCH TYPÓW PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH  W DZIAŁANIU 3.3 

CHARAKTERYSTYKA ZBIORU DANYCH 

LICZBA 

PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH 

ANALIZĄ 

WARTOŚĆ OGÓŁEM 

(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

WKŁAD UE  
(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 

DZIAŁANIE 3.3: RAZEM75 34 1 836 1 318 

DZIAŁANIE 3.3: sieci ciepłownicze 7 11 550 6 979 

DZIAŁANIE 3.3: wymiana źródeł ciepła 27 1 453 1 095 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021 

Najwyższą efektywnością kosztową redukcji emisji pyłów PM10 charakteryzowały się 

projekty, które dotyczyły wymiany lub likwidacji nieefektywnego źródła ciepła. Tego 

rodzaju działania wpływają na punktowe wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zarówno 

emisji gazów cieplarnianych, jak i pyłów drobnocząsteczkowych (w zależności od 

zastosowanej technologii docelowej). 

  

                                                      
75 Agregacja nie obejmuje wsparcia budynków pasywnych (w tego typu projektach nie monitorowano wskaźnika). 
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TABELA 24. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ REDUKCJI EMISJI PYŁU PM10 DLA 

RÓŻNYCH TYPÓW PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH  W DZIAŁANIACH 3.2 I 3.3 

CHARAKTERYSTYKA ZBIORU DANYCH 

LICZBA 

PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH 

ANALIZĄ 

WARTOŚĆ OGÓŁEM 

(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

WKŁAD UE  
(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

Szacowany roczny spadek emisji PM10 [kg/rok] 

DZIAŁANIE 3.2: RAZEM 65 2 022 1 327 

DZIAŁANIE 3.2: budynki pełniące funkcje 
publiczne i społeczne 

33 4 011 2 700 

DZIAŁANIE 3.2: wielorodzinne budynki 
mieszkalne 

18 854 534 

DZIAŁANIE 3.3: RAZEM76 32 285 205 

DZIAŁANIE 3.3: sieci ciepłownicze 5 24 575 14 723 

DZIAŁANIE 3.3: wymiana źródeł ciepła 27 220 166 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021 

Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła jest najbardziej efektywnym działaniem w ujęciu 

kosztowym, zarówno w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, jak i redukcji 

emisji pyłu PM10. W działaniu 3.2 wyższą efektywnością kosztową w zakresie redukcji 

pyłów PM10 charakteryzowały się projekty dotyczące modernizacji energetycznej 

budynków wielorodzinnych, co może wynikać z większego udziału wysokoemisyjnych źródeł 

zasilających te budynki. Natomiast w wielu budynkach publicznych jeszcze przed 

modernizacją stosowano źródła gazowe (a nawet ich modernizacja na nowe gazowe nie 

skutkuje redukcją emisji pyłów). 

3.4  EFEKTYWNOŚĆ W UJĘCIU ZARZĄDCZO-ORGANIZACYJNYM  

3.4.1 SYSTEM OCENY PROJEKTÓW 

W zastosowanym w OP III systemie kryteriów wyboru projektów położono duży nacisk na 

efektywność. Oceniano zarówno skalę efektów, wpływ na realizację założeń strategicznych, 

w tym dotyczących wdrożenia modelu gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawy jakości 

powietrza, jak również na efektywność kosztową. W większości działań OP III przyjęte 

założenia należy uznać za trafne i adekwatne. Ciekawym rozwiązaniem na poziomie 

kryteriów merytorycznych jakościowych jest sposób oceny efektywności kosztowej – ocena 

odnosiła się do faktycznych wartości deklarowanych w projektach, które były szeregowane 

od najmniejszych do największych i przypisywane do tworzonych na ich podstawie klas. 

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie uwarunkowań realizacyjnych oraz dostępnych rozwiązań 

technicznych, a także zróżnicowanie efektywności kosztowej proponowanych przez 

wnioskodawców przedsięwzięć, podejście do oceny projektów w OP III RPO WP 2014-2020 

należy ocenić jako trafne i adekwatne do specyfiki wspieranego obszaru.  

Istotny wpływ na wynik oceny efektywności kosztowej ma dobór wskaźników, których koszt 

jednostkowy poddawany jest ocenie.  W działaniu 3.1 efektywność kosztowa oceniana 

                                                      
76 Agregacja nie obejmuje wsparcia budynków pasywnych (w tego typu projektach nie monitorowano wskaźnika). 
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względem wskaźnika dodatkowej zdolności wytwarzania energii z OZE jest diametralnie 

różna niż przy przyjęciu za punkt odniesienia poziomu produkcji energii w skali roku. 

TABELA 25. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ MOCY ZAINSTALOWANEJ OZE ORAZ 

PRODUKCJI ENERGII Z OZE DLA RÓŻNYCH TYPÓW INSTALACJI W DZIAŁANIU 3.1 

CHARAKTERYSTYKA ZBIORU DANYCH 

LICZBA 

PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH 

ANALIZĄ 

WARTOŚĆ OGÓŁEM 

(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

WKŁAD UE  
(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE [MW] 

DZIAŁANIE 3.1: PV 141 5 153 529 3 014 844 

DZIAŁANIE 3.1: BIOGAZOWNIA 1 6 833 333 3 983 960 

DZIAŁANIE 3.1: WIATR 1 44 531 592 34 050 602 

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej z OZE [MWh/rok] 

DZIAŁANIE 3.1: PV 141 5 226 3 057 

DZIAŁANIE 3.1: BIOGAZOWNIA 1 2 831 1 650 

DZIAŁANIE 3.1: WIATR 1 12 723 9 729 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021 

Jeśli za punkt odniesienia przyjmie się moc zainstalowaną, najwyższą efektywnością 

kosztową charakteryzują się działania związane z budową instalacji PV, nieco mniej 

efektywne są biogazownie, a najmniej efektywne – mikroturbiny wiatrowe.  Z kolei w 

przypadku odniesienia kosztów inwestycji do wolumenu produkcji energii z OZE, najwyższą 

efektywnością kosztową charakteryzuje się budowa biogazowni, instalacje PV mają niemal 2-

krotnie mniejszą efektywność kosztową, a różnica między efektywnością instalacji PV 

i mikroturbin wiatrowych jest znacznie mniejsza niż w przypadku porównania odniesionego 

do mocy zainstalowanej. 

Powyższy przykład pokazuje jak istotny przy ocenie efektywności kosztowej jest dobór 

wskaźników. Wskaźnik odnoszący się produkcji energii z OZE wydaje się dużo bardziej 

miarodajny, gdyż poziom produktywności z jednostki mocy zainstalowanej różni się znacząco 

dla różnych typów instalacji. Ocena efektywności kosztowej dofinansowanych w działaniu 

3.1 i 3.4 instalacji OZE w oparciu o wskaźnik Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych [tony równoważnika CO2] jest porównywalna do oceny prowadzonej w 

oparciu o wskaźnik Produkcja energii elektrycznej i cieplnej z OZE [MWh/rok]. Podobna 

zależność występuje w działaniu 3.2: ocena efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] jest 

porównywalna do oceny w oparciu o wskaźnik Zmniejszenie zużycia energii końcowej 

w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]. Wynika to z faktu, że redukcję emisji CO2 oblicza się 

w oparciu o wolumen produkcji energii z OZE (działanie 3.1) lub ilość zaoszczędzonej energii 

(działanie 3.2) 
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TABELA 26. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII 

KOŃCOWEJ DLA RÓŻNYCH BUDYNKÓW, MODERNIZOWANYCH W DZIAŁANIU 3.2 

CHARAKTERYSTYKA ZBIORU DANYCH 

LICZBA 

PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH 

ANALIZĄ 

WARTOŚĆ OGÓŁEM 

(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

WKŁAD UE  
(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] 

DZIAŁANIE 3.2: budynki pełniące funkcje 
publiczne i społeczne 

124 1 071 704 

DZIAŁANIE 3.2: wielorodzinne budynki 
mieszkalne 

43 897 548 

DZIAŁANIE 3.2: obiekt zabytkowy 1 1 110 681 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania można wnioskować, że wpływ na podniesienie 

efektywności interwencji, mogłaby mieć niewielka modyfikacja kryteriów odnoszących się 

do efektywności kosztowej. W działaniach ukierunkowanych na wsparcie OZE można 

byłoby rozważyć rezygnację z kryteriów efektywności kosztowej odnoszących się do mocy 

zainstalowanej (tego rodzaju kryteria wyraźnie premiują rozwiązania, które charakteryzują 

się niskim kosztem instalacji mocy, tj. instalacji fotowoltaicznych, ale również relatywnie 

niskim poziomem produkcji energii z jednostki mocy zainstalowanej w skali roku). Bardziej 

adekwatne byłoby zastosowanie kryteriów odnoszących się do zdolności do produkcji 

energii w skali roku lub zakładanej redukcji emisji gazów cieplarnianych, ponieważ 

premiuje ono skalę osiąganych efektów ekologicznych. Takie rozwiązanie jest jednak 

obciążone ryzykiem, ponieważ ocena odnosi się do wskaźników rezultatu, które są trudno 

weryfikowalne na etapie oceny wniosku o dofinansowanie (osiągnięta wartość wskaźnika 

rezultatu może różnić się od zakładanej, na co wpływ mogą mieć np. warunki 

meteorologiczne). Można rozważyć zastosowanie innych rozwiązań, promujących wysoko 

produktywne instalacje, np. organizacji odrębnych naborów dla poszczególnych typów 

źródeł OZE. 

Analiza zmienności opisanych wcześniej wskaźników efektywności kosztowej, jak również 

relacji pomiędzy skorelowanymi wskaźnikami (np. moc zainstalowana / przewidywana 

produkcja energii w skali roku / redukcja emisji gazów cieplarnianych) prowadzi do wniosku, 

że zmienność kosztów jednostkowych oraz relacji liczbowych pomiędzy skorelowanymi 

wskaźnikami dla podobnych typów inwestycji jest relatywnie niewielka, w szczególności na 

tle innych regionalnych programów operacyjnych, które były analizowane przez zespół 

badawczy. Wartości skrajne są zwykle uzasadnione i wynikają ze specyficznych 

uwarunkowań projektowych. Świadczy to o skuteczności systemu weryfikacji i oceny 

wniosków a także o dobrym zdefiniowaniu wskaźników. Definicje kluczowych wskaźników 

w OP III są rozbudowane i precyzyjne, odwołują się do konkretnych przeliczników, które 

powinny być stosowane przez wnioskodawców. Ma to wpływ na obiektywizm procesu oceny 

– o miejscu projektu na liście rankingowej decydują obiektywne przesłanki, nie zaś 

kreatywność konsultantów przygotowujących wnioski. 
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Podejście do definiowania i weryfikacji wskaźników w OP III RPO WP 2014-2020 należy 

uznać za wzorzec i dobrą praktykę dla innych regionalnych programów operacyjnych 

w obszarze energetyki. W perspektywie finansowej 2021-2027 należy kontynuować przyjęte 

podejście, dążąc do jak największej unifikacji metodologii wyliczania wskaźników rezultatu 

(np. poprzez definiowanie uśrednionych wskaźników przeliczeniowych lub algorytmów 

przeliczeniowych). 

Odstępstwo od opisanej prawidłowości (niewielkiej zmienności kosztów jednostkowych) 

występuje jedynie w działaniu 3.2. W grupie objętej analizą w można zidentyfikować 

projekty, których efektywność kosztowa jest bardzo wysoka, a jednocześnie duża grupa 

projektów, w szczególności dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków 

publicznych, charakteryzuje się kilkukrotnie wyższą wartością nakładów na jednostkę efektu 

niż średnia dla całego działania. Wpływ na obserwowane zróżnicowanie może mieć fakt, że 

maksymalizacja parametrów w zakresie oszczędności energii dla obiektu pociąga za sobą 

malejącą efektowność kosztową całego przedsięwzięcia (im głębsza termomodernizacja, tym 

wyższy koszt jednostkowy redukcji zapotrzebowania na energię). Inną kwestią może być fakt, 

że termomodernizacja budynków publicznych jest realizowana, przy istotnym wsparciu 

środków UE, od kilkunastu lat i jest to proces bardziej zaawansowany niż termomodernizacja 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Co do zasady samorządy dysponujące większym 

zasobem nieruchomości w pierwszej kolejności modernizowały obiekty, w których 

osiągnięcie zadowalających efektów oszczędnościowych wiąże się z zastosowaniem najmniej 

złożonych rozwiązań technologicznych i najmniejszym zaangażowaniem środków własnych. 

Tego rodzaju działania cechują się zwykle wyższą efektownością kosztową. Modernizacja 

obiektów znajdujących się w gorszym stanie technicznym i/lub objętych różnego rodzaju 

ograniczeniami (np. ochroną konserwatorską) wiąże się z mniejszą efektywnością kosztową 

podejmowanych działań inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę trend zaostrzenia wymogów 

dotyczących poziomu oszczędności energii we wspieranych obiektach, jak również zmianę 

struktury obiektów, które wymagają przeprowadzenia termomodernizacji, wraz z postępem 

procesu poprawy efektywności energetycznej budynku należy spodziewać się krańcowo 

malejącej efektywności kosztowej wspieranych przedsięwzięć. Zjawisko to dotyczy przede 

wszystkim poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych (może wystąpić 

w perspektywie finansowej 2021-2027), ale w dłuższej perspektywie czasowej może 

dotyczyć również wielorodzinnych budynków mieszkalnych.  

3.4.1 WIELKOŚĆ I ZASIĘG PROJEKTU 

W celu oceny efektywności w ujęciu organizacyjno-zarządczym wyliczono wskaźniki 

efektywności kosztowej dla grup projektów: a. charakteryzujących się różną wartością 

wydatków kwalifikowanych; b. realizowanych na obszarze jednej gminy oraz kilku gmin; 

c. realizowanych przez różne grupy beneficjentów. 

Relacja wartości projektu oraz efektywność kosztowej nie jest jednoznaczna. W działaniu 

3.1 nie zidentyfikowano istotnej różnicy pomiędzy zbiorami projektów o relatywnie 
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niewielkiej oraz dużej wartości. Natomiast w działaniach 3.2 i 3.3 projekty o mniejszej 

wartości charakteryzowały się większą efektywnością kosztową.  

TABELA 27. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ KLUCZOWYCH EFEKTÓW 

W PROJEKTACH O RÓŻNEJ WARTOŚCI W DZIAŁANIACH 3.1, 3.2 I 3.377  

CHARAKTERYSTYKA ZBIORU DANYCH 

LICZBA 

PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH 

ANALIZĄ 

WARTOŚĆ OGÓŁEM 

(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

WKŁAD UE  
(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 

DZIAŁANIE 3.1: RAZEM 196 6 185 4 173 

DZIAŁANIE 3.1: MAŁA WARTOŚĆ (< 984 TYS. 
PLN) 

50 6 093 3 941 

DZIAŁANIE 3.1: DUŻA WARTOŚĆ (> 9 058 TYS. 
PLN) 

50 6 130 4 264 

DZIAŁANIE 3.2: RAZEM 167 11 915 7 712 

DZIAŁANIE 3.2: MAŁA WARTOŚĆ (< 1 270 TYS. 
PLN) 

50 9 754 6 629 

DZIAŁANIE 3.2: DUŻA WARTOŚĆ (> 3 000 TYS. 
PLN) 

50 11 804 7 575 

DZIAŁANIE 3.3: RAZEM 34 1 836 1 318 

DZIAŁANIE 3.3: wymiana źródeł ciepła 
MAŁA WARTOŚĆ (< 500 TYS. PLN) 

10 823 598 

DZIAŁANIE 3.3: wymiana źródeł ciepła 
DUŻA WARTOŚĆ (> 2 000 TYS. PLN) 

10 1 581 1 194 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że projekty o większym zasięgu oddziaływania, tzn. 

realizowane na obszarze kilku gmin, charakteryzują się większą efektywnością kosztową. 

Tendencja ta jest obserwowana we wszystkich działaniach, przy czym należy mieć na 

uwadze, że liczba projektów objętych analizą w grupie przedsięwzięć realizowanych na 

obszarze kilku gmin w działaniach 3.2, 3.3 i 3.4 była relatywnie niewielka.  

                                                      
77 Analizy nie prowadzono dla działania 3.4 ze względu na niewielką liczbę dofinansowanych projektów. 
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TABELA 28. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ KLUCZOWYCH EFEKTÓW W 

PROJEKTACH O RÓŻNEJ WARTOŚCI W OP III   

CHARAKTERYSTYKA ZBIORU DANYCH 

LICZBA 

PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH 

ANALIZĄ 

WARTOŚĆ OGÓŁEM 

(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

WKŁAD UE  
(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 

DZIAŁANIE 3.1: RAZEM 196 6 185 4 173 

DZIAŁANIE 3.1: JEDNA GMINA78 45 6 642 4 821 

DZIAŁANIE 3.1: KILKA GMIN79 31 5 998 4 180 

DIAŁANIE 3.2: RAZEM 167 11 915 7 712 

DZIAŁANIE 3.2: JEDNA GMINA 158 11 949 7 708 

DZIAŁANIE 3.2: KILKA GMIN 9 11 521 7 765 

DZIAŁANIE 3.3: RAZEM 34 1 836 1 318 

DZIAŁANIE 3.3: JEDNA GMINA80 23 1 549 1 140 

DZIAŁANIE 3.3: KILKA GMIN81 4 1 383 1 062 

DZIAŁANIE 3.4: RAZEM 7 10 179 7 050 

DZIAŁANIE 3.4: JEDNA GMINA 3 11 875 7 205 

DZIAŁANIE 3.4: KILKA GMIN 4 9 938 7 029 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021  

W obszarze energetyki realizacja projektów w formule grupowej, mimo że jest bardziej 

złożona organizacyjnie, wiąże się z dodatkowymi korzyściami, które mogą mieć wpływ na 

efektywność kosztową. Dostęp do ekspertów i doświadczonych praktyków z obszaru 

efektywności energetycznej i OZE jest wciąż niewystarczający. Połączenie potencjału, wiedzy 

oraz doświadczenia gmin ma wpływ na lepsze planowanie i dobór trafnych rozwiązań 

technicznych, co ma przełożenie na efektywność kosztową, ale również ekonomiczną 

realizowanych przedsięwzięć. Grupa gmin ma również większą zdolność negocjacji 

z potencjalnymi dostawcami i wykonawcami. Realizacja wspólnych projektów przez grupę 

gmin umożliwia również lepsze wykorzystanie potencjału ekspertów działających w regionie, 

a także stanowi punkt wyjścia do tworzenia ponadlokalnych porozumień (w tym np. 

klastrów energii), które w obszarze energetyki są niezwykle istotne.  

3.4.3 TYP BENEFICJENTA 

W badaniu przeprowadzono również analizę efektywności kosztowej projektów 

realizowanych przez różne typy beneficjentów. Analiza została przeprowadzona dla działań 

3.1 i 3.282 i objęto nią jednorodne pod względem charakteru projekty83. 

Wnioski z przeprowadzonej analizy wskazują, że kluczowy wpływ na poziom efektywności 

kosztowej miały inne niż typ beneficjenta czynniki, w szczególności aspekty techniczne. 

                                                      
78 Analizą objęto wyłącznie projekty, w których beneficjentami były jst. 

79 j.w. 

80 Analizą objęto wyłącznie projekty dotyczące wymiany źródeł ciepła. 

81 j.w. 

82 W ramach wymienionych działań grono beneficjentów było zróżnicowane, tzn. projekty były realizowane przez różne typy beneficjentów. 

83 W działaniu 3.1 analizą objęto wyłącznie projekty dotyczące budowy instalacji PV. 
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W działaniu 3.1 najwyższą efektywnością kosztową charakteryzowały się projekty 

realizowane przez przedsiębiorców, jednak czynnikiem decydującym o poziomie kosztów 

jednostkowych była wielkość instalacji PV (w przypadku przedsiębiorców były one 

relatywnie większe niż u innych typów beneficjentów). 

W działaniu 3.2 najwyższą efektywnością kosztową charakteryzowały się projekty 

realizowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Czynnikiem decydującym o 

poziomie kosztów jednostkowych był rodzaj modernizowanych obiektów (wielorodzinne 

budynki mieszkalne) i powiązany z typem obiektów zakres podejmowanych działań 

(podstawowe działania poprawiające parametry energetyczne budynków). 

TABELA 29. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ KLUCZOWYCH  EFEKTÓW 

W PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ RÓŻNE TYPY BENEFICJENTÓW W  DZIAŁANIACH 3.1 I 3.2  

CHARAKTERYSTYKA ZBIORU DANYCH 

LICZBA 

PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH 

ANALIZĄ 

WARTOŚĆ OGÓŁEM 

(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

WKŁAD UE  
(PLN/JEDNOSTKĘ 

EFEKTU) 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 

DZIAŁANIE 3.1: PV RAZEM 142 6 358 3 726 

DZIAŁANIE 3.1: PV jst 26 7 481 4 807 

DZIAŁANIE 3.1: PV spółka komunalna 4 6 444 4 379 

DZIAŁANIE 3.1: PV przedsiębiorstwo 53 5 842 3 036 

DZIAŁANIE 3.1: PV związek wyznaniowy 56 6 946 4 696 

DIAŁANIE 3.2: RAZEM 167 11 915 7 712 

DZIAŁANIE 3.2: jst 106 12 722 8 412 

DZIAŁANIE 3.2: spółdzielnia lub wspólnota 
mieszkaniowa 

31 10 391 6 163 

DZIAŁANIE 3.2: placówka ochrony zdrowia 15 10 695 6 407 

DZIAŁANIE 3.2: organizacja społeczna 7 13 340 8 913 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021  

Wyniki analiz wskazują, że wskaźnik efektywności kosztowej odnoszący się do redukcji emisji 

gazów cieplarnianych nie jest ściśle skorelowany z typem beneficjenta. Typ beneficjenta nie 

był kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom kosztów jednostkowych. 

3.4.4 OPŁACALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ DLA BENEFICJENTÓW I ODBIORCÓW WSPARCIA 

Projekty realizowane w obszarze OZE i efektywności energetycznej są co do zasady opłacalne 

dla beneficjentów, gdyż w dłuższej perspektywie czasu wiążą się z ograniczeniem kosztów 

zakupu energii lub paliw. Środki RPO WP 2014-2020 miały wpływ na skrócenie czasu zwrotu 

inwestycji oraz na zmniejszenie obciążenia związanego z zaangażowaniem kapitału 

początkowego na realizację inwestycji. Ostatni z wymienionych aspektów jest dość istotny 

i wart podkreślenia. Projekty dotyczące OZE i efektywności energetycznej charakteryzują się 

przewidywalnym okresem zwrotu, generując realne oszczędności. Barierą, szczególnie 

w przypadku osób fizycznych, w tym mniej zamożnych, jest często konieczność 

zaangażowania znacznych środków finansowych na realizację działań inwestycyjnych. 

Przyjęty w ramach RPO WP 2014-2020 model finansowania ograniczał wpływ tego czynnika. 
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Należy zaznaczyć również, że w przypadku działań związanych z wymianą źródeł ciepła, które 

nie są powiązane z działaniami termomodernizacyjnymi, mimo zastosowania bardziej 

efektywnych energetycznie technologii grzewczych, istnieje ryzyko wzrostu nakładów na 

ogrzewanie. Stosowane rozwiązania bardziej efektywnie wykorzystują nośniki energii 

(generują mniejsze straty energii), jednak wymagają zastosowania lepszej jakości paliw, 

których koszt zakupu jest wyższy od pierwotnie stosowanych surowców. Dlatego 

w perspektywie 2021-2027 należy dążyć do integracji działań związanych wymianą 

nieefektywnych źródeł ciepła z działaniami podnoszącymi efektywność energetyczną 

budynków, poprzez stosowanie różnego rodzaju zachęt na poziomie kryteriów lub zasad 

finansowania (np. wyższy poziom finansowania).  

3.5  PODSUMOWANIE 

Obserwacje poczynione w trakcie analizy efektywności prowadzą do następujących 

wniosków: 

• Wspierane w ramach OP III RPO WP 2014-2020 projekty należy ocenić jako efektywne. 

Różnią się one pod względem efektywności ekonomicznej i kosztowej, jednak różnice te 

wynikają z racjonalnych przesłanek i są uzasadnione. Decydującym czynnikiem 

gwarantującym wysoką efektywność dofinansowanych projektów jest system oceny 

i wyboru projektów. Kryteria wyboru projektów stosowane w OP III w naborach 

konkursowych kładły duży nacisk na efektywność i w większości działań przyjęte 

założenia dotyczące oceny efektywności należy uznać za trafne i adekwatne. W celu 

promowania instalacji OZE charakteryzujących się większą produktywnością 

(wolumenem produkcji energii z OZE w skali roku) wskazana jest niewielka modyfikacja 

kryteriów oceny projektów  lub modyfikacja sposobu organizacji naborów;  

• Za najbardziej efektywne w ramach OP III RPO WP 2014-2020 należy uznać projekty 

wnoszące równoległy wkład w ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz 

ograniczenie emisji pyłów, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza. Do grupy tej 

należy zaliczyć projekty ukierunkowane na wymianę lub likwidację nieefektywnych 

źródeł ciepła. Zaangażowanie większych środków w finansowanie tego rodzaju działań 

przyczyni się do maksymalizacji efektów zarówno w obszarze poprawy efektywności 

energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, jak i poprawy jakości powietrza. 

W tym kontekście należy zaznaczyć, że perspektywie 2014-2020 poczyniono znaczące 

postępy w obszarze poprawy efektywności energetycznej, jak również rozwoju 

odnawialnych źródeł energii, w niniejszym stopniu poprawy jakości powietrza. Poprawa 

jakości powietrza w większości dofinansowanych projektów jest efektem 

uzupełniającym lub towarzyszącym efektom w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej i rozwoju OZE. Biorąc pod uwagę kluczowe zagrożenia oraz wyzwania, 

przed którymi stoi region, w perspektywie 2021-2027 należy dążyć do maksymalizacji 

wpływu przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej i OZE na 

likwidację niskiej emisji, np. poprzez stworzenie preferencji dla takich przedsięwzięć, 
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które poza realizacją celów ogólnych interwencji przyczyniają się w największym stopniu 

do poprawy jakości powietrza; 

• W obszarze modernizacji energetycznej budynków publicznych w perspektywie 

finansowej 2021-2027 może wystąpić zjawisko krańcowo malejącej efektywności 

wspieranych działań (w pozostałych działaniach nie zidentyfikowano ryzyka wystąpienia 

tego zjawiska). Ze względu na uwarunkowania technologiczno-finansowe, 

maksymalizacja parametrów w zakresie oszczędności energii dla budynku zawsze 

pociąga za sobą malejącą efektowność kosztową całego przedsięwzięcia. Biorąc pod 

uwagę trend zaostrzenia wymogów dotyczących poziomu oszczędności energii 

w budownictwie, jak również zmianę struktury obiektów, które wymagają 

przeprowadzenia termomodernizacji, wraz z postępem procesu poprawy efektywności 

energetycznej należy spodziewać się krańcowo malejącej efektywności kosztowej 

wspieranych przedsięwzięć. W związku z powyższym, w przypadku poprawy 

efektywności energetycznej budynków publicznych należy położyć szczególny nacisk na 

ocenę racjonalności ekonomicznej podejmowanych działań ukierunkowanych na 

ograniczenie zapotrzebowania na energię.  

• W większości analizowanych działań i typów projektów nie zidentyfikowano ryzyka 

nieutrzymania efektów interwencji po zakończeniu lub wycofaniu wsparcia RPO WP 

2014-2020. W związku ze stałym i dość dynamicznym wzrostem cen energii elektrycznej 

i gazu, w obszarze wymiany nieefektywnych źródeł ciepła oraz wsparcia niektórych 

technologii OZE (pompy ciepła) może wystąpić zjawisko odwracalności efektu 

redukcyjnego. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia tego zjawiska należy dążyć do 

integracji działań związanych z montażem pomp ciepła oraz montażem instalacji PV, jak 

również integracji działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła 

z poprawą efektywności energetycznej budynków. 

• Biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania społeczno-środowiskowe występujące w 

województwie podkarpackim, jak również potrzeby związane z transformacją 

energetyczną, za najbardziej efektywne kierunki wsparcia należy uznać rozwój instalacji 

fotowoltaicznych, rozwój instalacji wykorzystujących biogaz oraz biomasę, małych 

i średnich84 instalacji geotermalnych oraz aerotermalnych (pompy ciepła), a w dalszej 

perspektywie małych siłowni wiatrowych85. Większość wymienionych typów instalacji 

była finansowana w OP III RPO WP 2014-2020. Kluczową grupą w ujęciu finansowym, 

jak również pod względem mocy zainstalowanej, były instalacje fotowoltaiczne, a więc 

źródła niesterowalne. W perspektywie finansowej 2021-2027 należy położyć większy 

nacisk na finansowanie źródeł sterowalnych lub częściowo sterowalnych, tj. instalacji 

PV zintegrowanych z magazynami energii, biogazowni zintegrowanych z magazynami 

biogazu, małych elektrociepłowni biomasowych korzystających z lokalnych zasobów 

                                                      
84 Jako element modernizacji nieefektywnych systemów ciepłowniczych. 

85 Przy założeniu stopniowego obniżania kosztów innowacyjnych rozwiązań technologicznych w tym obszarze, np. siłowni wiatrowych z 
pionową osią obrotu. 
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biomasy rolniczej i leśnej. Czynnikami decydującymi o największej efektywności 

wymienionych rozwiązań technologicznych jest duży potencjał w zakresie generowania 

efektów społeczno-ekonomicznych, znaczenie z punktu widzenia szybkiej i efektywnej 

transformacji energetycznej, a także niewielkie ryzyko negatywnego wpływu na walory 

przyrodniczo-krajobrazowe występujące w województwie podkarpackim. 

• Wyniki przeprowadzonych analiz prowadzą do wniosku, że typ beneficjenta nie był 

kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom kosztów jednostkowych, nie można 

więc wskazać grupy beneficjentów, która wyróżnia się pod względem efektywności 

przedsięwzięć w zakresie OZE i efektywności energetycznej. Kluczowy wpływ na poziom 

efektywności kosztowej mają aspekty techniczne. Projekty realizowane w obszarze OZE 

i efektywności energetycznej są opłacalne dla beneficjentów, gdyż w dłuższej 

perspektywie czasu wiążą się z ograniczeniem kosztów zakupu energii lub surowców 

energetycznych.   
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4. Komplementarność projektów 

4.1 KOMPLEMENTARNOŚĆ ZEWNĘTRZNA 

Rozwój OZE, modernizacja energetyczna budynków i poprawa jakości powietrza są w 

ostatnich latach jednymi z najmocniej wspieranych obszarów inwestycji realizowanych przez 

sektor publiczny oraz prywatny. Działania oraz projekty realizowane w OP III RPO WP 2014-

2020 są silnie powiązane z działaniami i projektami finansowanymi z innych programów 

operacyjnych oraz funduszy, w szczególności POIiŚ 2014-2020, programów rządowych - 

Czyste Powietrze i Mój Prąd, NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie, Funduszu 

Termomodernizacji i Remontów (FTiR), w niewielkim stopniu również MF EOG 2014-2021. 

Dla działań finansowanych w OP III można mówić przede wszystkim o silnej 

komplementarności zewnętrznej oraz funkcjonalnej na poziomie całego regionu oraz na 

poziomie obszarów funkcjonalnych, tj. gmin, w których identyfikowano największe 

problemy w zakresie jakości powietrza. Wynika to z przyjętego podejścia do finansowania 

przedsięwzięć w obszarze energetyki i ochrony klimatu oraz przejętego modelu demarkacji. 

Potrzeby finansowe w tych obszarach są na tyle duże, że realizacja celów z założenia 

powinna być wypadkową działań finansowanych z różnych źródeł. Analizując faktycznie 

dofinansowane przedsięwzięcia można wnioskować, że opisane założenie udało się osiągnąć 

– RPO WP 2014-2020 jest istotnym źródłem finansowania działań w obszarze OZE, 

efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza, jednak wpływ na realizację celów 

założonych w działaniach 3.1 - 3.4 miały również przedsięwzięcia finansowane z innych 

źródeł. Kluczowe informacje dotyczące zaangażowanych środków oraz zakresu wspieranych 

działań zostały zestawione w tabeli poniżej. Zakres wspieranych działań został szerzej 

omówiony w części dotyczącej komplementarności funkcjonalnej.
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TABELA 30. KLUCZOWE DZIAŁANIA KOMPLEMENTARNE W STOSUNKU DO PRZEDSIĘWZIĘĆ  REALIZOWANYCH W OP III RPO WP 2014-2020, FINANSOWANE Z INNYCH 

ŹRÓDEŁ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 
DZIAŁANIE/CEL POIIŚ 2014-2020 CZYSTE POWIETRZE I MÓJ PRĄD NFOŚIGW, WFOŚIGW INNE (FTIR, MF EOG 2014-2021) 

Działanie 3.1/3.4 Rozwój 
OZE/Rozwój OZE - ZIT 
Cel: Zwiększony poziom 
produkcji energii z 
odnawialnych źródeł energii w 
generacji rozproszonej 

TAK 
59 mln PLN 
budowa biogazowni; budowa 
ciepłowni biomasowych 

TAK 
Mój Prąd - 100 mln PLN 
instalacje PV w jednorodzinnych 
budynkach mieszkalnych 

TAK 
18 mln PLN 
instalacje OZE (głównie PV), w 
tym w gospodarstwach 
rolnych 

 

Działanie 3.2 Modernizacja 
energetyczna budynków 
Cel: Zwiększona efektywność 
energetyczna w sektorze 
mieszkaniowym i budynkach 
użyteczności publicznej 

TAK 
64 mln zł 
poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
pełniących funkcje publiczne, 
w tym wykorzystywane przez 
administrację rządową i służby 
porządkowe; 
termomodernizacja budynków 
wielorodzinnych w miastach 
wojewódzkich i 
subregionalnych 

 TAK 
110 mln zł 
poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
pełniących funkcje publiczne i 
społeczne; poprawa 
efektywności energetycznej w 
przedsiębiorstwach, 
modernizacja oświetlenia 
ulicznego; termomodernizacja 
budynków wielorodzinnych 

TAK 
20 mln PLN 
FTiR - termomodernizacja 
budynków wielorodzinnych 
MF EOG 2014-2021 – 
termomodernizacja placówki 
edukacyjnej 

Działanie 3.3 Poprawa jakości 
powietrza 
Cele:  

 Obniżona emisyjność pyłów 
w ośrodkach miejskich 
województwa 

 Lepsza jakość powietrza w 
ośrodkach miejskich 
województwa. 

TAK 
90 mln PLN 
modernizacja systemów 
ciepłowniczych, wytwarzanie 
energii elektrycznej i cieplnej 
w kogeneracji 

TAK 
Czyste Powietrze - 314 mln PLN 
wymiana nieefektywnych źródeł 
ciepła w budynkach 
jednorodzinnych; 
termomodernizacja 
jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych 

TAK 
37 mln PLN 
modernizacja źródeł ciepła 
oraz przebudowa i rozbudowa 
systemów ciepłowniczych; 
wymiana źródła ciepła w 
budynkach pełniących funkcje 
publiczne i społeczne 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych baz danych oraz informacji przekazanych pr zez instytucje obsługujące programy operacyjne oraz fundusze 
ekologiczne 



 

 

4.2 KOMPLEMENTARNOŚĆ WEWNĘTRZNA 

Działania oraz projekty realizowane w OP III były powiązane z wybranymi działaniami oraz 

projektami realizowanymi w innych osiach RPO WP 2014-2020. Część projektów 

dofinansowanych w OP III miała wpływ na realizację celów założonych w OP I, IV i VI. 

Projekty realizowane w działaniu 3.1 przez przedsiębiorstwa mogą wpływać na realizację 

celów związanych z rozwojem MŚP, uzupełniając projekty dofinansowane w działaniu 1.4. 

Projekty realizowane w działaniach 3.1-3.3, w szczególności 3.3, mogą potencjalnie 

oddziaływać na wzmocnienie potencjału gmin uzdrowiskowych, uzupełniając projekty 

dofinansowane w działaniu 6.1. Natomiast projekty z działania 3.2 realizowane w obiektach 

zabytkowych oraz w obiektach kultury mogą przyczyniać się do realizacji celów związanych z 

ochroną dziedzictwa kulturowego, uzupełniając projekty dofinansowanie z działania 4.4. 

Pozostałe projekty realizowane w działaniu 3.2 mogą przyczyniać się do rewitalizacji 

przestrzeni regionalnej oraz wzmocnienia infrastruktury ochrony zdrowia, pomocy 

społecznej i edukacyjnej, uzupełniając projekty dofinansowane w działaniach 6.2-6.5.  

W ramach analizy zidentyfikowano faktyczne powiązania pomiędzy projektami dotyczącymi 

wyposażenia przedsiębiorstw w instalacje OZE wspieranymi w działaniu 3.1, a wsparciem 

oferowanym w działaniu 1.4. Dofinansowane projekty miały wpływ na ograniczenie 

kosztów działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa, wpływając pośrednio na 

zwiększenie ich konkurencyjności. Przyczyniły się również do wdrożenia innowacyjnych 

modeli zaopatrzenia w energię (częściowa samowystarczalność energetyczna). 

O faktycznych wewnętrznych powiązaniach można mówić również w przypadku działań 3.1-

3.3 oraz 6.1. W działaniach 3.1-3.3 finansowano projekty ukierunkowane lub powiązane z 

poprawą jakości powietrza w gminach uzdrowiskowych: Dębica wiejska, Rymanów, 

Horyniec-Zdrój, Solina, które mają wpływ na poprawę potencjału uzdrowiskowego tych 

gmin. 

Faktyczne powiązania występują również pomiędzy działaniem 3.3, 4.4 oraz 6.2-6.5. W 

działaniu 3.3 dofinansowano jeden projekt dotyczący poprawy efektywności energetycznej 

budynku zabytkowego (Pałac Lubomirskich w Przeworsku). Finansowano również poprawę 

efektywności energetycznej budynków pełniących funkcje związane z ochroną zdrowia 

(termomodernizacja kilkunastu budynków szpitali oraz przychodni), edukacją 

(termomodernizacja szkół oraz obiektów Uniwersytetu Rzeszowskiego), pomocą społeczną 

(termomodernizacja obiektów pełniących funkcje związane z pomocą społeczną oraz 

pomocą osobom niepełnosprawnym). Działania termomodernizacyjne, które często wiążą 

się z renowacją elewacji budynków publicznych i wielorodzinnych mają również wpływ na 

poprawę jakości wizualnej przestrzeni miejskiej przyczyniając się do realizacji celów 

rewitalizacji tkanki architektonicznej przestrzeni miejskiej.  

Nie zidentyfikowano przypadków wystąpienia konfliktu na poziomie realizacji celów 

różnych działań RPO WP 2014-2020. Taki konflikt potencjalnie mógł wystąpić w przypadku 

wsparcia w działaniu 3.1 elektrowni wodnych lub dużych elektrowni wiatrowych, które 
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potencjalnie mogłyby wpływać negatywnie na realizację celów związanych z ochroną 

różnorodności biologicznej zdefiniowanych w działania 4.5. W zbiorze dofinansowanych 

w działaniu 3.1 nie znalazły się jednak tego typu instalacje. 

4.3 KOMPLEMENTARNOŚĆ FUNKCJONALNA 

Działania 3.1 Rozwój OZE oraz 3.4 Rozwój OZE - ZIT 

Komplementarnym uzupełnieniem wsparcia RPO WP 2014-2020 w zakresie rozwoju OZE był 

przede wszystkim program Mój Prąd. W ramach tego programu w województwie 

podkarpackim wsparto ponad 20,2 tys. instalacji PV w budynkach mieszkalnych, o łącznej 

mocy zainstalowanej ponad 100,7 MWe. Ze środków POIiŚ 2014-2020 sfinansowano 2 

projekty dotyczące budowy biogazowni oraz 2 instalacje do produkcji ciepła z biomasy86 - 

łączna moc zainstalowana wspartych instalacji wyniosła 55 MWt i 1 MWe. Beneficjentami 

wsparcia były przedsiębiorstwa. Ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie w formie dotacji oraz 

pożyczek wspierano przede wszystkim montaż instalacji PV na budynkach użyteczności 

publicznej (głównymi beneficjentami były jst), ze wsparcia korzystały także związki 

wyznaniowe i przedsiębiorcy. Łączna moc zainstalowana wspartych instalacji wyniosła 20 

MW. Ze środków NFOŚiGW dofinansowano kilka instalacji OZE w gospodarstwach rolnych 

(w ramach pilotażu programu „Agroenergia”) oraz współfinansowano jeden z projektów 

dotyczących biogazowni, który uzyskał także dofinansowanie w POIiŚ 2014-2020.  

Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków 

Komplementarnym uzupełnieniem działań realizowanych przy udziale środków RPO WP 

2014-2020 w obszarze modernizacji energetycznej budynków były przede wszystkim 

projekty finansowane ze środków WFOŚiGW i POIiŚ 2014-2020. 

Ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie finansowano przede wszystkim modernizację 

energetyczną budynków pełniących funkcje publiczne i społeczne (głównymi beneficjentami 

były jst i związki wyznaniowe), a także przedsiębiorstw oraz pojedyncze projekty dotyczące 

termomodernizacji budynków wielorodzinnych i modernizacji oświetlenia ulicznego. Łącznie 

w ramach tych projektów termomodernizacją objęto 484 relatywnie niewielkich budynków, 

o łącznej powierzchni 28,1 tys. m2. Wsparciem POIiŚ 2014-2020 objęto przede wszystkim 

budynki publiczne wykorzystywane przez administrację rządową oraz służby porządkowe 

(ABW, administracja skarbowa, policja) oraz uczelnie wyższe (Uniwersytet Rzeszowski), 

a także, w mniejszej skali, budynki wielorodzinne, stanowiące własność spółdzielni i 

wspólnot mieszkaniowych. Łącznie w ramach POIiŚ 2014-2020 w województwie 

podkarpackim działania termomodernizacyjne zrealizowano w 59 budynkach o łącznej 

powierzchni 109,5 tys. m2. Ze środków NFOŚiGW, podobnie jak w przypadku WFOŚiGW, w 

ramach programów „Budownictwo Energooszczędne” i „LEMUR - Energooszczędne Budynki 

                                                      
86 Większość środków UE (45,8 mln PLN) przeznaczono na dofinansowanie projektu „Produkcja ciepła z biomasy - instalacja energetyczna 
wchodząca w skład kompleksu instalacji bioetanolu II generacji (BIIG) w ORLEN Południe S.A. w Jedliczu”, obejmującego budowę bloku 
biomasowego o mocy 48 MWt. Projekt znajduje się nadal w realizacji i w związku z tym nie został uwzględniony we wcześniej 
prezentowanych danych URE nt. mocy instalacji OZE.  
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Użyteczności Publicznej” finansowano przede wszystkim projekty związane poprawą 

efektywności energetycznej budynków pełniących funkcje publiczne i społeczne (głównymi 

beneficjentami były jst i związki wyznaniowe). Łącznie wsparto termomodernizację 29 

budynków o łącznej powierzchni prawie 36,5 tys. m2. Ponadto dofinansowano także 

modernizację oświetlenia ulicznego (w ramach programu „SOWA – oświetlenie 

zewnętrzne”). Ze środków FTiR w latach 2016-2021 premię termomodernizacyjną uzyskało 

250 wielorodzinnych budynków mieszkalnych (głównie wspólnoty mieszkaniowe). W 

ramach MF EOG 2014-2021 dofinansowano tylko jeden projekt dotyczący 

termomodernizacji placówki edukacyjnej. 

Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza 

Komplementarnym uzupełnieniem projektów kontrujących się na poprawuje jakości 

powietrza, realizowanych w ramach działania 3.3, był przede wszystkim program Czyste 

Powietrze, który koncentrował się na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła w 

jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Zgodnie z danymi przekazanymi przez WFOŚiGW 

w Rzeszowie, w ramach programu Czyste Powietrze od początku jego wdrażania (tj. od 

września 2018 r.) do końca 2021 r. w województwie podkarpackim zawarto umowy na 

wymianę 14,5 tys. indywidualnych źródeł ciepła, a także na termomodernizację 8 330 

budynków (łącznie zawarto 16,4 tys. umów o dofinansowanie), czego efektem ma być 

redukcja emisji PM10 o 1 853 ton/rok (a więc skala kluczowego efektu ekologicznego będzie 

ponad dwukrotnie większa niż w działaniach 3.2 i 3.3 RPO WP 2014-2020).  

W ramach POIiŚ 2014-2020 wspierano przede wszystkim modernizację systemów 

ciepłowniczych (budowa nowych odcinków sieci – łącznie 28 km, modernizacja istniejącej 

sieci ciepłowniczej – łącznie 25 km, modernizacja węzłów cieplnych, nowe przyłącza). 

Wsparto również budowę 12 jednostek kogeneracji gazowej. Środki NFOŚiGW, 

wydatkowane w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe, koncentrowały się na 

modernizacji źródeł ciepła oraz przebudowie i rozbudowie systemów ciepłowniczych 

w dwóch ośrodkach miejskich województwa podkarpackiego – Jaśle i Krośnie. Zakres 

wsparcia WFOŚiGW obejmował podobne typy inwestycji, związane z poprawą efektywności 

energetycznej systemów ciepłowniczych. Dodatkowo sfinansowano kilkanaście projektów 

dotyczących wymiany źródła ciepła w budynkach pełniących funkcje publiczne i społeczne, 

należących do jednostek samorządu terytorialnego oraz wspólnot wyznaniowych. 

4.4 KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZESTRZENNA 

W niniejszym podrozdziale skoncentrowano się na kluczowych z punktu widzenia analizy 

obszarach funkcjonalnych – obszarach, na których identyfikowało największe problemy 

z jakością powietrza. Są to gminy, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano 

przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10. Zapisy SzOOP 

i regulaminów konkursów wskazują, że obszary te były przedmiotem szczególnego 

zainteresowania – przewidziano dla nich wyraźne preferencje, które miały na celu 
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koncentrację wsparcia na tych obszarach87. W celu weryfikacji tego efektu określono 

średnią wartość udzielonego wsparcia UE oraz średnią wartość efektów dotyczących redukcji 

emisji pyłu PM10 w gminach, w których identyfikowano największe problemy z jakością 

powietrza oraz poza tymi gminami. 

TABELA 31. ŚREDNIA WARTOŚĆ WSPARCIA UE I REDUKCJI EMISJI PM10 W OP III NA WYBRANYCH 

OBSZARACH FUNKCJONALNYCH ORAZ POZA TYMI OBSZARAMI 

RODZAJ GMIN 
LICZBA 

GMIN 
ŚREDNIA WARTOŚĆ 

WSPARCIA UE – OP III 

ŚREDNIA WARTOŚĆ 

WSPARCIA UE – 

DZIAŁANIE 3.3  

ŚREDNIA WARTOŚĆ 

REDUKCJI EMISJI PYŁU 

PM10 – OP III 

Gminy, w których identyfikowano 
największe problemy z jakością 
powietrza 

52 11,3 mln PLN 3,0 mln PLN 13,4 tony/rok 

Pozostałe gminy 108 4,6 mln PLN 0,1 mln PLN 0,2 tony/rok 

Źródło: Opracowanie własne  

Przedstawione w tabelach dane wskazują, że wystąpił wyraźny efekt koncentracji wsparcia 

oraz efektów dotyczących redukcji emisji pyłów PM10 na obszarach funkcjonalnych, na 

których identyfikowano największe problemy w zakresie jakości powietrza.  

W ramach badania przeanalizowano również wzajemne relacje wsparcia udzielonego w 

ramach działania 3.3 RPO WP 2014-2020 oraz programu Czyste Powietrze. 

  

                                                      
87 W działaniu 3.2 lokalizacja wspartej infrastruktury na ternie gmin, w których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia 
dopuszczalnych wartości stężeń PM10, była premiowana punktowo na etapie oceny merytorycznej, natomiast w działaniu 3.3 projekty 
dotyczące wymiany źródeł ciepła mogły być realizowane wyłącznie na terenie gmin, w których stwierdzono lub zdiagnozowano 
przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10. 
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MAPA 12.  ROZKŁAD PRZESTRZENNY WSPARCIA NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W DZIAŁANIU 3.3 RPO WP 

2014-2020 ORAZ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE, W PODZIALE NA GMINY WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO88 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na 30.09.2021  

* Gminy, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń 
pyłu zawieszonego PM 10 (24h) . 

W przypadku programu Czyste Powietrze większą aktywność wykazywali mieszkańcy gmin z 

największymi problemami w zakresie jakości powietrza, a więc z obszarów funkcjonalnych 

objętych analizą. W gminach, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano 

                                                      
88 Część projektów była realizowana na obszarze kilku gmin. W takim przypadku środki UE wydatkowane w projekcie zostały podzielone 
i przypisane w równiej wysokości do poszczególnych gmin. Dlatego prezentowane dane mają charakter przybliżony. 
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przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 (24h), średnia liczba 

kotłów wymienionych w ramach programu Czyste Powietrze wyniosła 119 szt. natomiast w 

pozostałych gminach 60 szt., skala efektów była więc prawie dwukrotnie wyższa. Dzięki 

dostępności środków RPO WP 2014-2020 nastąpiła wyraźna kumulacja efektów w zakresie 

wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na obszarach z największymi 

problemami w zakresie jakości powietrza. W gminach, na terenie których stwierdzono lub 

zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 

(24h), średnia liczba wymienionych kotłów w ramach obu programów wyniosła 301 szt. 

natomiast w pozostałych gminach 65 szt., skala efektów była więc prawie pięciokrotnie 

wyższa. 

4.5 KOMPLEMENTARNOŚĆ MIĘDZYOKRESOWA 

Działania realizowane w OP III RPO WP 2014-2020 stanowią częściowo kontynuację 

analogicznych działań realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach RPO 

WP 2007-2013. Dla wszystkich działań realizowanych w OP III RPO WP 2014-2020 można 

więc mówić o komplementarności międzyokresowej na poziomie całego regionu, przy czym 

w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej nastąpiła znacząca intensyfikacja oraz 

rozszerzenie zakresu finansowanych działań przyczyniających się do rozwoju OZE, poprawy 

efektywności energetycznej budynków i poprawy jakości powietrza. 

4.6 PODSUMOWANIE 

Rozwój OZE, efektywność energetyczna oraz poprawa jakości powietrze wyróżniają się na tle 

innych obszarów mnogością oraz różnorodnością źródeł i programów wsparcia, 

finansowanych ze środków publicznych. W perspektywie 2014-2020 były to również obszary, 

w których następowały bardzo dynamiczne zmiany. Już po rozpoczęciu wdrażania RPO WP 

2014-2020 zostało opracowanych kilka programów wspierających działania inwestycyjne w 

tych obszarach, w tym rządowe programy Czyste Powietrze i Mój Prąd. Mimo mnogości 

źródeł finansowania nie zidentyfikowano jednak zjawiska kanibalizacji instrumentów 

wsparcia w tym obszarze. Wynika to przede wszystkim z bardzo dużej skali potrzeb, jak 

również różnych grup docelowych, do których trafiały różne instrumenty wsparcia. Należy 

podkreślić, że programy Czyste Powietrze oraz Mój Prąd są instrumentami dość trudnymi dla 

odbiorców. Wymagają samodzielnego przygotowania inwestycji, jej całkowitego lub 

częściowego prefinansowania, jak również zapewnienia środków na współfinansowanie 

dużej części całkowitych kosztów inwestycji. Programy te, w szczególności ich pierwsze 

edycje, były więc skierowane do osób posiadających odpowiednią wiedzę techniczną oraz 

zasoby finansowe umożliwiające prefinansowanie inwestycji oraz współfinansowanie dużej 

części kosztów. 

Projekty parasolowe realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 dotyczyły wsparcia 

podobnych działań (instalacje PV, wymiana źródeł ciepła), jednak były dostępne dla 

szerszego grona gospodarstw domowych, w tym osób mniej zamożnych, dzięki 

korzystniejszym warunkom finansowym (wyższy poziom współfinansowania), prostszym 
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zasadom aplikowania, oraz wsparciem technicznym oferowanym przez jednostki 

samorządowe koordynujące projekty. 

Biorąc pod uwagę skalę potrzeb regionu, mimo dostępności środków w ramach programu 

Czyste Powietrze oraz Mój Prąd, w perspektywie finansowej 2021-2027 uzasadnione jest 

utrzymanie na poziomie programu regionalnego wsparcia na rzecz prosumenckich 

instalacji OZE oraz modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych. Realizacja potrzeb 

i ambitnych celów w tych obszarach wymaga zaangażowania środków pochodzących z 

różnych źródeł. 

Programując wsparcie w ramach FEP 2021-2027 w tych obszarach należy dążyć do 

komplementarnego uzupełnienia oferty innych programów, kierując wsparcie (finansowe, 

ale również doradcze) do grup, które mają utrudniony dostęp do środków programów 

wdrażanych na poziomie centralnym (Mój Prąd, Czyste Powietrze, Agroenergia, FTiR), w 

szczególności osób mniej zamożnych, jak również nie posiadających wiedzy oraz 

kompetencji technicznych, które umożliwiają samodzielne przygotowanie i realizację 

przedsięwzięć, związanych z zastosowaniem adekwatnych do warunków technicznych 

i potrzeb instalacji OZE, jak również efektywnych i trafnych działań ukierunkowanych na 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poprawę efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych. 
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5. Realizacja zasad horyzontalnych 

5.1 ZASADY HORYZONTALNE – UWARUNKOWANIA PRAWNE I PROGRAMOWE  

Zasada zrównoważonego rozwoju wynika bezpośrednio z zapisów strategii UE Europa 2020 

– Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, a także wymogów traktatowych89 i przepisów rozporządzeń unijnych 

dotyczących polityki spójności. Nakładają one na państwa członkowskie obowiązek 

promowania na etapie przygotowania i wdrażania programów wymogów: ochrony 

środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowania do zmian klimatu 

i łagodzenia jego skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz 

zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem90. Zgodnie z zapisami RPO WP 2014-2020, rozwój 

zrównoważony ma zmierzać w kierunku budowania konkurencyjnej gospodarki 

niskoemisyjnej, która w sposób racjonalny i oszczędny będzie wykorzystywała zasoby 

naturalne. Ten wymiar rozwoju jest podkreślony już na etapie wyznaczania celu głównego 

programu. 

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami jest zapisana w przepisach traktatowych UE91, w przepisach 

rozporządzeń dotyczących polityki spójności92 oraz w unijnych dokumentach 

strategicznych93. Zobowiązuje ona zarówno KE, jak i państwa członkowskie, do zwalczania 

wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie 

etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd lub orientację seksualną przy określaniu 

i realizacji polityk unijnych, w tym przy tworzeniu i wdrażaniu programów 

współfinansowanych z funduszy europejskich. Naturalnym rozszerzeniem zasady równości 

szans i niedyskryminacji w polityce spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 została 

zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W poprzednich perspektywach 

finansowych instytucje UE w dość ogólny sposób definiowały tę kwestię, jako 

niewyodrębniony komponent zasady niedyskryminacji. Natomiast w rozporządzeniu 

ogólnym na lata 2014-202094 zasada dostępności została wyodrębniona i podkreślona 

w ramach bardziej ogólnej zasady równości szans i niedyskryminacji – w załączniku I do 

rozporządzenia określającym wspólne ramy strategiczne znalazł się pkt 5.4 Dostępność, który 

stawia zasadę dostępności jako warunek kwalifikowalności wszystkich interwencji 

współfinansowanych z EFSI. Implementacja powyższych zapisów na grunt dokumentów 

krajowych była w Polsce rozłożona w czasie i obejmuje przede wszystkim dwa dokumenty, 

                                                      
89 Art. 11 TFUE. 

90 Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMiR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

91 Art. 8, 10 i 19 TFUE. 

92 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMiR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

93 Zwł.: Komisja Europejska, Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania 
Europy bez barier, Bruksela 2010, KOM (2010) 636 wersja ostateczna. 

94 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMiR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
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tj.: Agendę działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 

2014-202095 oraz Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-202096. W 2018 r. wprowadzono 

Załącznik nr 2 do Wytycznych, czyli Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 

jako obligatoryjny element realizacji wszystkich projektów współfinansowanych z EFS, EFRR 

i FS. Dokument ten bardzo szczegółowo definiuje sposób organizacji działań w projekcie, 

a także wymogi (standardy dostępności) względem jego produktów tak, aby były one 

dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Uniwersalne projektowanie uzyskało 

wyraźny prymat nad mechanizmem racjonalnych usprawnień w hierarchii „instrumentów” 

zapewniających osiągnięcie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas analizy 

wyników niniejszego badania należy jednak pamiętać, że większość naborów w ramach III OP 

RPO WP została rozstrzygnięta w latach 2015-2017, czyli przed wprowadzeniem Standardów 

dostępności.  

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest również zapisana w przepisach traktatowych 

UE97, w przepisach rozporządzeń dotyczących polityki spójności98. Zobowiązuje ona państwa 

członkowskie do promowania równości szans kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienia 

perspektywy płci w procesie przygotowywania i wdrażania poszczególnych programów, 

w tym na etapie monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. Na poziomie krajowym 

została zoperacjonalizowana przede wszystkim w dwóch dokumentach, tj.: Agendzie działań 

na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-202099 oraz 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020100. W przeciwieństwie do zasady dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami w przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn nie 

wprowadzono standardu minimum dla projektów dofinansowanych z EFRR. 

RPO WP 2014-2020 zakłada wdrażanie zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn na każdym etapie realizacji programu. Zrealizowana 

w ramach badania dotyczącego realizacji zasad horyzontalnych w RPO WP 2014-2020 ocena 

zgodności zapisów dokumentów programowych oraz strategicznych dokumentów 

województwa podkarpackiego z zasadami horyzontalnymi wykazała, że w dużym stopniu są 

one ze sobą spójne101. 

                                                      
95 Dokument z dn. 22 kwietnia 2015 r. dostępny tu: Link do dokumentu (dostęp: 19.01.2022). 

96 Dokument z 8 maja 2015 r – aktualna wersja dostępna tu: Link do dokumentu (dostęp: 19.01.2022). 

97 Art. 8, 10 i 19 TFUE. 

98 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMiR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

99 Dokument z dn. 22 kwietnia 2015 r. dostępny tu: Link do dokumentu (dostęp: 19.01.2022). 

100 Dokument z 8 maja 2015 r – aktualna wersja dostępna tu: Link do dokumentu (dostęp: 19.01.2022). 

101 EU-Consult, Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020, Gdańsk 2020. 

https://www.power.gov.pl/media/6131/Agenda_ZATWIERDZONA.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.power.gov.pl/media/6131/Agenda_ZATWIERDZONA.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
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5.2 REALIZACJA ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Analiza odpowiedzi beneficjentów w badaniu CAWI na pytanie dotyczące realizacji zasady 

zrównoważonego rozwoju wskazuje na nadal dość wysoki stopień niezrozumienia samej 

zasady zrównoważonego rozwoju – część respondentów stwierdziło, że projekt nie wpływa 

na realizację tej zasady lub zasada ta go nie dotyczy, podczas gdy bezpośrednim celem 

każdego z projektów jest ograniczenie presji na środowisko i racjonalne gospodarowanie 

zasobami.  

W przypadku OP III RPO WP 2014-2020 zasada zrównoważonego rozwoju jest realizowana 

bezpośrednio, ale może być również realizowana jako zasada horyzontalna. Realizacja 

bezpośrednich celów środowiskowych została omówiona w rozdziale dotyczącym efektów 

i wpływu projektów, zaś w niniejszym podrozdziale omówiona zostanie jedynie realizacja 

zasady zrównoważonego rozwoju w wymiarze horyzontalnym. Analizie i ocenie poddane 

zostały efekty środowiskowe projektów, niebędące bezpośrednimi celami projektów 

(dotyczącymi: zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności 

energetycznej, zmniejszenia zużycia energii, zwiększenie produkcji energii z OZE czy 

ograniczenia niskiej emisji), jak również efekty społeczne czy gospodarcze. 

Jedynie kilku beneficjentów wskazało w badaniu CAWI, że, oprócz celów środowiskowych 

związanych z pakietem energetyczno-klimatycznym, realizują również inne cele 

środowiskowe. Kilku z nich wskazało na stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju 

podczas zarządzania i realizacji samego projektu, np. poprzez: 

 zakup materiałów na rynku lokalnym w celu ograniczenia transportu i wynikającej 

z niego emisji gazów cieplarnianych, 

 właściwą utylizację materiałów rozbiórkowych, 

 używanie do termomodernizacji materiałów ekologicznych, nadających się do 

recyklingu. 

Kilku beneficjentów wskazywało również na fakt, że przyjęte w projekcie rozwiązania 

i zastosowane urządzenia zostały dobrane w oparciu o audyty energetyczne lub w wyniku 

pogłębionych konsultacji prowadzonych z ostatecznymi odbiorcami. Dwóch beneficjentów 

działania 3.1 i dwóch działania 3.2 wskazało na oszczędność wody w ramach projektu.  

Jako efekt społeczny, będący integralnym elementem zasady zrównoważonego rozwoju, 

jeden z beneficjentów działania 3.1 wskazał zabezpieczenie energetyczne mieszkańców 

gminy, inny w działaniu 3.2 zaś – poprawę warunków użytkowania obiektu. Jeden 

z beneficjentów działania 3.1 i dwóch z działania 3.2 wskazało na podnoszenie świadomości 

ekologicznej ostatecznych odbiorców wsparcia. 

Tylko jeden beneficjent (działanie 3.1) wskazał także efekt gospodarczy związany z realizacją 

zasady zrównoważonego rozwoju jako zasady horyzontalnej, czyli zapewnienie odporności 

produktów projektu na negatywne skutki zmian klimatu. 
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Analiza studiów wykonalności wybranych projektów potwierdza wnioski z analizy wyników 

badania CAWI. W opisie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju projektodawcy wskazują 

głównie efekty ekologiczne z obszaru energetyczno-klimatycznego, które są bezpośrednim 

celem OP III OP. Nieliczni beneficjenci jednak opisują również dodatkowe cele 

środowiskowe, społeczne czy gospodarcze. W tabeli poniżej przedstawiono przykład 

maksymalizacji wpływu wybranego projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju 

jako zasady horyzontalnej. 

TABELA 32. PRZYKŁADY MAKSYMALIZACJI WPŁYWU NA REALIZACJĘ ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH W OP III RPO WP 2014-2020 

DZIAŁANIE Działanie 3.1 Rozwój OZE 

TYTUŁ PROJEKTU Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z 

wykorzystaniem agregatu kogeneracyjnego (CHP) wraz z linią biogazowni 

reaktorowej w miejscowości Dąbrowica [RPPK.03.01.00-18-0493/17] 

PONADSTANDARDOWA REALIZACJA ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Zgodnie z opisem projektu przedstawionym w Studium Wykonalności, motorem napędowym do jego 

realizacji było rozwiązanie problemu środowiskowego polegającego na trudnościach z zagospodarowaniem 

odcieku pogorzelnianego, wytwarzanego przez gorzelnię rolniczą. W ramach inwestycji zaplanowano więc 

zbudowanie instalacji, która będzie wykorzystywać do produkcji energii biomasę w postaci odcieku 

wywarowego, pozostającego po produkcji alkoholu etylowego ze zbóż. Wykorzystanie odcieku (czyli odpadu, 

którego nie można by było wykorzystać w inny sposób, jego utylizacja byłaby problematyczna, a składowanie 

mogło stanowić zagrożenie dla środowiska) do produkcji biogazu rolniczego z jednej stron rozwiązuje 

problem odpadów, a z drugiej pozwala na pozyskanie wysokiej jakości przyjaznych dla środowiska 

nawozów organicznych.  

Przykład ten pokazuje, że projekt realizuje zarówno bezpośredni cel środowiskowy działania 3.1, czyli 

zwiększenie produkcji energii z OZE, rozwiązując jednocześnie problem środowiskowy związany 

z zagospodarowaniem odpadów i produkcją przyjaznych dla środowiska nawozów – zakłada więc 

osiągnięcie efektów środowiskowych w dwóch dziedzinach (energetyczno-klimatycznej i gospodarowania 

odpadami) oraz efekt gospodarczy (produkcja nawozów). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektowej  

5.3 REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM 

DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚC IAMI 

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji może być realizowana na dwóch 

poziomach – podstawowym i ponadstandardowym. Na poziomie podstawowym jest 

rozumiana po prostu jako zasada niedyskryminacji. Jej ponadstandardowa realizacja może 

zaś polegać na aktywnym wyrównywaniu szans grup dyskryminowanych, narażonych 

na dyskryminację lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.  

W działaniu 3.1 ponadstandardowa realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji jest 

promowana już na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania. Kryterium 

Planowana liczba gospodarstw domowych premiuje bowiem projekty, których realizacja 

skutkować będzie jak największą liczbą gospodarstw domowych, w których zainstalowane 

będą mikroźródła OZE oraz projekty, w których zostaną one zainstalowane 
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w gospodarstwach dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego – dodatkowo 

przyznawane jest 5 punktów, jeżeli co najmniej 10 % liczby gospodarstw domowych, 

w których zainstalowane będzie OZE, dotknięta jest problemem ubóstwa energetycznego. 

Co więcej, ubóstwo energetyczne jest definiowane szeroko i obejmuje, oprócz gospodarstw 

domowych korzystających z dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego lub z pomocy 

rzeczowej w postaci opału (lub ryczałtu na jego zakup), również gospodarstwa domowe, 

których członkami są osoby z niepełnosprawnością, rodziny wielodzietne i/lub rodziny 

zastępcze oraz rodziny objęte prawem do świadczenia rodzinnego. Tak sformułowane 

kryterium oceny i wyboru projektów rzeczywiście promuje podejście zmierzające do 

wyrównywania szans. 

Podobne rozwiązanie zastosowano w działaniu 3.3, w ramach którego zastosowano 

kryterium Planowane ograniczanie „ubóstwa energetycznego” premiujące projekty, których 

realizacja skutkować będzie ograniczaniem ubóstwa energetycznego. W ramach kryterium 

można uzyskać 5 punktów, jeżeli udział gospodarstw domowych dotkniętych problemem 

ubóstwa energetycznego, w których wykonane będzie przyłącze do sieci ciepłowniczej lub 

zainstalowany nowy kocioł, mieści się w przedziale między 10 % a 20 % ogólnej liczby 

gospodarstw domowych objętych projektem, lub 10 punktów, jeżeli udział gospodarstw 

domowych dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego, w których wykonane będzie 

przyłącze do sieci ciepłowniczej lub zainstalowany nowy kocioł wynosi powyżej 20% ogólnej 

liczby gospodarstw domowych objętych projektem. Samo ubóstwo energetyczne jest 

zdefiniowane tak samo szeroko, jak w działaniu 3.1. Tak sformułowane kryterium oceny 

i wyboru projektów rzeczywiście promuje podejście zmierzające do wyrównywania szans. 

Analiza odpowiedzi respondentów badania CAWI potwierdza tezę o realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji w OP III na dwóch poziomach.  

Na podstawowym poziomie realizowana jest jako zasada niedyskryminacji – beneficjenci 

zapewniają niedyskryminację w procesie rekrutacji do zespołu projektowego, procedurach 

wyłonienia wykonawców usług oraz wyborze uczestników projektów, jak również w 

dostępie do produktów i efektów projektów (w niektórych projektach beneficjenci, oprócz 

ogólnych deklaracji o równym dostępie do produktów i efektów, wskazywali również na 

stosowanie zasad uniwersalnego projektowania).  

W przypadku niektórych projektów zaś realizacja zasady polega na wyrównywaniu szans 

grup dyskryminowanych, narażonych na dyskryminację lub znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji. W działaniach 3.1 oraz 3.3, w których zastosowano kryterium 

premiujące, niektórzy beneficjenci deklarowali stosowanie w regulaminie naboru 

uczestników projektów preferencji punktowych dla gospodarstw domowych dotkniętych 

problemem szeroko rozumianego (obejmującego również m.in. osoby 

z niepełnosprawnościami) ubóstwa energetycznego.  

W działaniu 3.2 monitorowano wskaźnik dotyczący dostosowania obiektów do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami oraz zastosowania tzw. mechanizmu racjonalnych 
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usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – na 167 projektów dofinansowanych 

w ramach tego działania, w 12 dostosowano obiekt do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, natomiast w 7 sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla 

tych osób. Wartości te wskazują, że skala dostosowania obiektów do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami przy realizacji projektów termomodernizacyjnych nie jest duża. 

Może to jednak wynikać również z faktu, że obiekty były już wcześniej dostosowane do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami i nie wymagały prac w tym zakresie.  

TABELA 33. WARTOŚCI DOCELOWE WSKAŹNIKÓW DOTYCZĄCYCH DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW DO POTRZEB 

I WPROWADZENIA USPRAWN IEŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

WSKAŹNIK DZIAŁANIE WARTOŚĆ 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami (szt.) 
3.2 Modernizacja energetyczna budynków 12 

Liczba projektów, w których sfinansowano 

koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami (szt.) 

3.2 Modernizacja energetyczna budynków 7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 30.09.2021  

Analiza próby studiów wykonalności potwierdza wnioski płynące z analizy wyników badania 

CAWI i wskazuje na zróżnicowany stopień realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – w przypadku 

niektórych projektów finansowanych w działaniach 3.1 i 3.3 – dzięki zastosowaniu 

premiujących kryteriów wyboru projektów wykraczający poza minimum i zakładających 

stosowanie mechanizmów wyrównujących szanse dla osób ubogich lub 

z niepełnosprawnościami. 

5.4 REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN 

Jak pokazały wyniki badania dotyczącego realizacji zasad horyzontalnych w Programie102, 

większość projektów realizowanych w ramach OP III była neutralna względem zasady 

równości płci (61,2%). Pozostałe (38,8%) odnosiły się do tej zasady pozytywnie103. 

Z odpowiedzi przedstawicieli beneficjentów w badaniu CAWI wynika, że w większości 

projektów OP III zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest rozumiana i realizowana 

w dwojaki sposób, tj. jako: 

 zapewnienie równości szans kobiet i mężczyzn w procedurach rekrutacyjnych 

do zespołu realizującego projekt, procedurach przetargowych mających na celu 

wyłonienie wykonawców lub podwykonawców usług oraz wyborze ostatecznych 

odbiorców wsparcia – beneficjenci wskazywali, że na każdym etapie projektu 

rekrutacja pracowników i wykonawców oparta była na kwalifikacjach 

i doświadczeniu, a nie na innych kryteriach, np. płci; 

                                                      
102 EU-Consult, Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020, Gdańsk 2020. 

103 Biorąc pod uwagę, że ww. badanie zostało zrealizowane stosunkowo niedawno, dane nt. udziału projektów neutralnych powinny 
zachować swoją aktualność. 
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 zapewnienie jednakowej dostępności produktów i efektów projektów dla wszystkich 

osób, niezależenie od ich płci. 

Analiza studiów wykonalności wybranych projektów potwierdza wnioski z analizy wyników 

badania CAWI i wskazuje na minimalny sposób rozumienia i realizacji zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w OP III– wynika to jednak wprost z charakteru dofinansowanych 

projektów.   
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6. Czynniki mające wpływ na skuteczność interwencji 

6.1 ZAKRES I WARUNKI WSPARCIA 

Wyniki badań terenowych i studiów przypadku oraz analiza postępów we wdrażaniu 

wskazują, że zakres oraz warunki wsparcia były dobrze dostosowane do potrzeb 

i możliwości beneficjentów (przede wszystkim samorządów), odpowiadały także trafnie 

na potrzeby regionu związane z rozwojem OZE, modernizacją energetyczną budynków oraz 

z poprawą jakości powietrza.  

WYKRES 14. OCENA STOPNIA DOSTOSOWANIA ZAKRESU I WARUNKÓW WSPARCIA W RAMACH OP III 

DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI  BENEFICJENTÓW  

 
Źródło: CAWI, N=227 

Zgłaszane przez respondentów CAWI i wywiadów indywidualnych uwagi do zakresu lub 

warunków wsparcia dotyczyły przede wszystkim zbyt wąskiego katalogu kosztów 

kwalifikowalnych oraz zbyt niskiego poziomu dofinansowania, a także (pojedyncze uwagi): 

 w działaniu 3.1 – ograniczenia wielkości instalacji104, ograniczenia możliwości 

dofinansowania innowacyjnych rozwiązań ze względu na zastosowanie kryteriów 

oceny efektywności kosztowej, punktowania na ocenie merytorycznej wysokości 

wkładu własnego mieszkańców;    

 w działaniu 3.2 – nieuwzględnienia specyfiki budynków zabytkowych, w których 

trudno uzyskać wymagany 25% poziom oszczędności energii (oraz trudno im 

konkurować o wsparcie z budynkami innymi niż zabytkowe w kryteriach efektywności 

kosztowej i wielkości efektów ekologicznych; 

 w działaniu 3.3 - ograniczeń wynikających z „parasolowej” formuły realizacji 

projektów (np. ograniczenie elastyczności wyboru szczegółowych parametrów kotłów 

przez poszczególnych mieszkańców, pozostawanie kotłów własnością gminy przez 5-

letni trwałości projektu).  

                                                      
104 Przyjęte w RPO WP 2014-2020 ograniczenia dot. wielkości instalacji OZE wynikały z przyjętej demarkacji między poziomem krajowym 
(POIiŚ) a regionalnym (RPO). 
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Popyt na wsparcie oferowane w działaniu 3.1 Rozwój OZE był znacznie większy niż 

oczekiwano – wnioskowana kwota dofinansowania kilkukrotnie przewyższała budżety 

naborów. Wpływ na to miał szereg czynników wewnętrznych, takich jak: dobrze 

dostosowany do potrzeb regionu (zarówno infrastrukturalnych, jak i społeczno-

ekonomicznych) zakres wsparcia – możliwość dofinansowania różnych typów instalacji 

o różnej wielkości i służących różnym celom, szeroki katalog beneficjentów, warunki 

wsparcia odpowiadające możliwościom beneficjentów. Kluczowe znaczenie miały także 

czynniki zewnętrzne, do których zaliczyć należy uwarunkowania prawne (korzystne zasady 

rozliczeń prosumenta prywatnego za nadwyżki energii oddawane do sieci), obserwowany 

wzrost cen energii elektrycznej (wpływ na duży wzrost zainteresowania prosumenckimi 

instalacjami PV), spadek cen technologii OZE (szczególnie PV), a także efekty 

demonstracyjne projektów realizowanych w ramach RPO 2007-2013 w sąsiadującym 

województwie lubelskim oraz dofinansowanych ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy na terenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (wpływ na kreowanie popytu na 

mikroinstalacje OZE wśród mieszkańców). Finalnie znacznie (około dwukrotnie) zwiększono 

alokację środków UE na działanie 3.1, przenosząc niewykorzystane środki z innych działań 

OP III, a także przeznaczając dodatkową kwotę w ramach instrumentu REACT-EU.  

Wsparcie oferowane w działaniu 3.2 Modernizacja energetyczna budynków cieszyło się 

sporym zainteresowaniem wnioskodawców, jednak skala i liczba projektów była mniejsza niż 

pierwotnie oczekiwano (i finalnie zmniejszono alokację środków UE na to działanie 

(przenosząc niewykorzystane środki na działanie 3.1). Wpływ na tę sytuację miało przede 

wszystkim ograniczenie związane z demarkacją względem POIiŚ 2014-2020, wg której 

budynki należące do spółdzielni mieszkaniowych z miast wojewódzkich wskazanych 

w Strategiach ZIT oraz miast subregionalnych, które miały największy potencjał generowania 

projektów, zostały wyłączone ze wsparcia na poziomie RPO. Dodatkowym ograniczeniem 

był przyjęty na poziomie Polityki Spójności wymóg zwiększenia efektywności energetycznej 

budynku o co najmniej 25%, który był trudny do osiągnięcia przez budynki zabytkowe 

(głównie ze względu na ograniczenia możliwości docieplenia elewacji) oraz część budynków 

mieszkalnych (ze względu na ograniczenia możliwości prowadzenia prac w lokalach 

mieszkalnych). Z kolei do czynników, które mogły wpływać pozytywnie na popyt na środki 

w działaniu 3.2 należy zaliczyć obserwowany wzrost cen paliw i energii (cieplnej, 

elektrycznej), który motywował do podejmowania inwestycji w poprawę efektywności 

energetycznej oraz wpływał na skrócenie okresu zwrotu inwestycji.  

Do kluczowych czynników, jakie wpłynęły na niewykorzystanie pierwotnie planowanej 

alokacji środków UE w działaniu 3.3 Poprawa jakości powietrza zaliczyć należy przyjęte na 

poziomie Polityki Spójności ograniczenie możliwości wsparcia dla efektywnych systemów 

ciepłowniczych (a przypadku systemów niespełniających tego wymogu – konieczność 

indywidualnej notyfikacji w KE) oraz demarkację względem POIiŚ 2014-2020 (obszary 

należące do ZIT oraz miast subregionalnych, które miały największy potencjał generowania 

projektów, zostały wyłączone ze wsparcia w zakresie sieci ciepłowniczych na poziomie 

RPO). W przypadku projektów „parasolowych”, dotyczących wymiany indywidualnych źródeł 
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ciepła, mniejsza niż się spodziewano skala projektów wynikała w kilku czynników, w tym 

zaangażowania gmin we wcześniej rozpoczęte projekty „parasolowe” dotyczące rozwoju 

OZE (nabór w działaniu 3.1 był przeprowadzony w 2016 r., a w działaniu 3.3 - w 2018 r.) 

i dużego wysiłku organizacyjnego, kadrowego i finansowego związanego z ich realizacją; 

ograniczenia obszaru wsparcia do gmin, na terenie których zdiagnozowano przekroczenia 

dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10, odległego terminu wejścia 

w życie kluczowych zapisów tzw. „uchwały antysmogowej” (termin zakończenia okresu 

przejściowego – 1 stycznia 2022 r. - nie był wystarczająco motywujący do podjęcia przez 

gminy na szeroką skalę projektów w okresie, gdy przeprowadzone zostały nabory wniosków, 

tj. w 2018 r.); uruchomienia równolegle rządowego programu wsparcia na wymianę kotłów 

w domach jednorodzinnych (Czyste Powietrze). W poddziałaniu 3.3.2, w którym poziom 

wykorzystania pierwotnej alokacji był najniższy, dodatkowym czynnikiem ograniczającym 

było zawężenie możliwości wymiany kotłów na węglowe do nieruchomości, które nie mają 

dostępu do sieci gazowej (województwo podkarpackie należy do najlepiej zgazyfikowanych 

województw w kraju).  

6.2 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE 

Ocena działań informacyjno-promocyjnych, przeprowadzonych w OP III jest pozytywna. 

IZ RPO WP 2014-2020 zorganizowała dla wnioskodawców w poszczególnych naborach 

spotkania informacyjne, funkcjonował Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (który 

organizował także spotkania grupowe) i infolinia. Na stronie www publikowane były 

w sposób czytelny wszystkie niezbędne informacje o naborach, w tym regulaminy, instrukcje, 

listy wskaźników wraz z definicjami, wzory list sprawdzających i kart oceny, opisy kryteriów 

oceny, wzory umów. Dodatkowo informacje nt. planowanego w OP III zakresu wsparcia 

prowadzone były także w ramach cyklicznych spotkań Podkarpackiego Forum 

Samorządowego. Zakres, liczba i sposób prowadzenia spotkań był w ocenie beneficjentów 

i przedstawicieli IZ RPO WP 2014-2020 odpowiedni i wystarczający. W ocenie 70% 

respondentów CAWI, informacja o możliwości uzyskania wsparcia była łatwo lub bardzo 

łatwo dostępna. 

WYKRES 15. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW OP III NA PYTANIE „JAK OCENIAJĄ PAŃSTWO 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA Z RPO WP 2014-2020?” 

 
Źródło: CAWI, N=227 
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6.3 NABORY I OCENA WNIOSKÓW 

Większość respondentów ankiety CAWI oceniła jako odpowiedni zarówno czas na 

przygotowanie wniosków o dofinansowanie, jak i czas oceny wniosków przez IZ RPO WP 

2014-2020. Czas trwania naborów w OP III był bardzo zróżnicowany i wynosił od 3105do 

nawet 153 dni kalendarzowych, średnio 59 dni (średnia dla 16 naborów wniosków, w tym 

5 pozakonkursowych106). Na największe problemy z harmonogramem naborów wskazywali 

beneficjenci działania 3.3 (łącznie 44% oceniło czas na przygotowanie wniosku jako nieco lub 

zdecydowanie za krótki oraz 38% oceniło czas oceny wniosku jako nieco lub zdecydowanie 

zbyt długi) oraz 3.1 (38% oceniło czas na przygotowanie wniosku jako nieco lub 

zdecydowanie za krótki oraz 47% oceniło czas oceny wniosku jako nieco lub zdecydowanie 

zbyt długi). W przypadku działania 3.1 wydłużony czas oceny wynikał z większej niż się 

spodziewano podaży projektów – znaczna ich liczba znalazła się na liście rezerwowej, 

a zatwierdzenie do dofinansowania było opóźnione i zależne od realokacji dodatkowych 

środków UE na działanie 3.1 (część projektów, wyłonionych w naborach przeprowadzonych 

w latach 2016-2017, nadal oczekuje na listach rezerwowych i planowana jest dalsza 

kontraktacja w 2022 r. w związku z dodatkowymi środkami przeznaczonymi na działanie 3.1 

w ramach instrumentu REACT-EU). 

WYKRES 16. OCENA CZASU NA PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ORAZ CZASU OCENY 

WNIOSKÓW PRZEZ BENEFICJENTÓW OP III 

 
Źródło: CAWI, N=227 

Zdecydowana większość beneficjentów nie odnotowała istotnych problemów na etapie 

oceny formalnej i merytorycznej wniosków, aczkolwiek w części przypadków respondenci 

CAWI nie pamiętali szczegółów etapu wnioskowania o dofinansowanie. Większość 

beneficjentów przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie korzystała jednak z pomocy 

firm zewnętrznych, ze względu na wysoki poziom skomplikowania dokumentacji 

niezbędnej do wnioskowania o dofinansowanie, w tym zakres wymaganych analiz 

finansowych i merytorycznych (m.in. audyt energetyczny oraz wyliczenia wartości 

                                                      
105 Nabór pozakonkursowy w poddziałaniu 3.3.3. 

106 Nabory pozakonkursowe zostały przeprowadzone w poddziałaniu 3.3.3 i działaniu 3.4, wdrażanych w formule ZIT. 
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wskaźników rezultatu - szczególnie tych, w oparciu o które odbywała się ocena 

merytoryczna).  

WYKRES 17. PROBLEMY ODNOTOWANE NA ETAPIE WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE PRZEZ 

BENEFICJENTÓW OP III 

 
Źródło: CAWI, N=227 

Zgłoszone przez respondentów CAWI problemy odnotowane na etapie naborów i oceny 

wniosków dotyczyły:  

 zbyt szerokiego zakresu wymaganej dokumentacji, konieczności uzupełnienia braków 

w dokumentacji lub dostarczenia dodatkowej dokumentacji; 

 wysokiego poziomu skomplikowania wymaganych analiz, np. finansowych, 

w odniesieniu do typu realizowanego przedsięwzięcia; 

 nie do końca jasnych wytycznych dotyczących obliczeń niektórych parametrów 

technicznych (np. poziom zapotrzebowania budynku na energię końcową), wartości 

wskaźników rezultatu (np. oszczędność kosztów, redukcja emisji) oraz poziomu 

dofinansowania; 

 konieczności modyfikacji lub aktualizacji audytów energetycznych; 

 zastosowania przedziałowego systemu oceny niektórych kryteriów merytorycznych 

(brak możliwości oszacowania możliwej do uzyskania liczby punktów); 

 zastosowania kryteriów wyboru premiujących dużą skalę efektów, co powodowało 

konieczność nawiązywania nie zawsze pożądanej współpracy z innymi podmiotami 

(gminami);  

 kwalifikowalności podatku VAT. 

Beneficjenci i eksperci, którzy wzięli udział w wywiadach indywidualnych, a także członkowie 

zespołu badawczego pozytywnie ocenili zestawy kryteriów służących ocenie i wyborowi 

projektów. Kryteria 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. Zastosowany zestaw kryteriów wyboru projektów miał wpływ 

na zakres projektów - stymulował nawiązywanie partnerstw międzygminnych w celu 

zwiększenia skali efektów projektów (co część beneficjentów oceniła jako niekorzystne), 
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a także uwzględnienie kryteriów społeczno-ekonomicznych przy wyborze mieszkańców - 

ostatecznych odbiorców w projektach „parasolowych”.  

Przedziałowy sposób oceny kryteriów odnoszących się do efektywności kosztowej 

i wielkości kluczowych efektów został oceniony pozytywnie zarówno przez ekspertów 

oceniających wnioski, jak i przedstawicieli IZ, ponieważ umożliwiał rankingowanie projektów 

w kolejności wskazującej na największą i najbardziej efektywną realizację celów Programu. 

Jedynie katalog kryteriów oceny merytorycznej dla projektów z zakresu modernizacji 

energetycznej budynków został oceniony jako nieco zbyt rozbudowany i pojawiły się 

postulaty jego uproszczenia. 

Największe problemy na etapie oceny odnotowano dla projektów dotyczących budynków 

pasywnych (poddziałanie 3.3.1), z których większość nie przeszła pozytywnie etapu oceny 

w pierwszym naborze. W efekcie ponowiono nabór, dokonując jednocześnie 

doprecyzowania wymogów i kryteriów oceny (przy współpracy z ekspertami), a jednocześnie 

wnioskodawcy dokonali niezbędnych korekt i zmian w przedkładanych projektach, by 

spełniały one wymogi Programowe.  

Ze względu na duży poziom skomplikowania projektów i koniecznych wyliczeń wskaźników 

w obszarze energetyki, bardzo istotną rolę na etapie oceny wniosków odegrali eksperci 

zewnętrzni, zaangażowani do oceny merytorycznej. Dzięki ich udziałowi w ocenie możliwa 

była wnikliwa weryfikacja przyjętych w projektach założeń, w tym ocena poprawności 

przedkładanych audytów energetycznych, projektów technicznych i wyliczeń wartości 

wskaźników oraz korekta błędów. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów 

indywidualnych, skala błędów w dokumentacji przedkładanej do oceny była znacząca, 

jednak większość z tych błędów udawało się skorygować w trybie przewidzianym 

w regulaminie konkursu. Konieczność wprowadzania zmian i poprawek w dokumentacji 

miała jednak wpływ na wydłużenie czasu oceny wniosków, a także na większe niż się 

spodziewano zaangażowanie czasowe ekspertów w ocenę poszczególnych wniosków.  

W tym miejscu należy wspomnieć o zasygnalizowanym przez ekspertów oceniających 

wnioski zbyt niskim poziomie wynagrodzenia za ocenę wniosku w odniesieniu do czasu, jaki 

musieli poświęcić na pracę nad wnioskiem. Za dobrą praktykę należy uznać natomiast 

organizowane w początkowym okresie wdrażania spotkania panelowe ekspertów 

oceniających wnioski w danym działaniu OP III i przedstawicieli IZ. Pozwoliły one na 

wymianę doświadczeń, wyjaśnienie wątpliwości, przyjęcie wspólnych ustaleń 

interpretacyjnych oraz wyeliminowanie rozbieżności w ocenie. Eksperci wnieśli też cenny 

wkład w definiowanie warunków i zasad wsparcia dla poszczególnych typów 

finansowanych przedsięwzięć.  

6.4 SYSTEM WSKAŹNIKÓW  

W oparciu o analizę dokumentacji i wyniki badań terenowych można ocenić, że przyjęty 

w poszczególnych działaniach OP III system wskaźników produktu i rezultatu 

bezpośredniego był prawidłowy i trafnie odzwierciedlał efekty projektów. Przedstawiciele 



126 | S t r o n a  

IZ RPO WP 2014-2020 oraz beneficjenci nie zgłosili istotnych zastrzeżeń co do katalogów, 

definicji czy sposobu szacowania wskaźników.  

Za dobrą praktykę należy uznać publikowanie listy i definicji wskaźników w dokumentacji 

konkursowej. Szczególnie wyróżnić należy bardzo dobrze sformułowane definicje 

wskaźników w OP III – są one precyzyjne, opisane prostym językiem i zawierają przykłady 

obliczeń, oraz metodologie szacowania redukcji emisji CO2 i PM10. Dobre zdefiniowanie 

wskaźników, a następnie wnikliwa weryfikacja ich wartości przez ekspertów na etapie oceny 

merytorycznej, przekładają się na wysoką jakość danych wskaźnikowych zwartych 

w systemie monitoringu RPO WP 2014-2020, w tym spójność danych dotyczących efektów 

ekologicznych (dzięki ujednoliceniu metodologii szacowania). W toku badania nie 

zidentyfikowano istotnych błędów czy braków w zakresie wskaźników, dzięki czemu możliwa 

była kompleksowa ocena efektów i wpływu dofinansowanych przedsięwzięć na założone 

w Programie cele. Niewielkie niespójności danych wskaźnikowych dotyczą np. 

nieprawidłowego zakwalifikowania wartości wskaźnika (np. w działaniu 3.1 – w kilku 

projektach dotyczących PV przypisano wartość wskaźnika Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii cieplnej z OZE zamiast Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE) lub zastosowania tylko wybranych wskaźników 

charakteryzujących parametry instalacji OZE w działaniu 3.2 (np. tylko liczba jednostek 

wytwarzania, bez podania ich mocy lub/i produkcji energii) – przy czym należy pokreślić, 

że były to w działaniu 3.2 wskaźniki nieobligatoryjne. W działaniu 3.3 beneficjenci stosowali 

kilka różnych wskaźników dotyczących redukcji emisji pyłów (m.in. specyficznych dla 

projektu), w tym różniących się zastosowaną jednostką miary, przez co oszacowanie skali 

efektów wymagało uspójnienia i przeliczenia wartości. W przyszłości wskazane byłoby 

ujednolicenie podejścia do monitorowania tego istotnego dla oceny wpływu parametru.  

6.5  PROBLEMY NA ETAPIE WDRAŻANIA 

Do najczęstszych problemów odnotowanych przez beneficjentów na etapie realizacji 

projektów należą te związane z trudnościami w wyłonieniu wykonawcy (24% 

respondentów), przekroczeniem zakładanego budżetu (17% respondentów) oraz 

w konsekwencji - z opóźnieniami w realizacji projektów (28% respondentów). Sytuacja ta 

była związana z jednoczesnym rozpoczęciem realizacji wielu projektów infrastrukturalnych 

dofinansowanych ze środków UE w regionie i województwach ościennych (w latach 2017-

2019), co doprowadziło do niedoboru wykonawców i znacznego wzrostu cen rynkowych. 

Problemy te dotyczą projektów dofinansowanych we wszystkich działaniach OP III, przy czym 

największe ich nasilenie odnotowano w działaniu 3.3, w drugiej kolejności w działaniu 3.1 (a 

w mniejszej skali w działaniach 3.3 i 3.4). W celu wyłonienia wykonawcy i zmieszczenia się w 

zaplanowanym budżecie beneficjenci wielokrotnie ponawiali przetargi, a także modyfikowali 

zakresy projektów (jednak tylko w takim zakresie, który nie przekłada się na skalę 

uzyskanych efektów, czyli np. rezygnacja z prac dodatkowych) oraz ograniczali wymogi 
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wobec wykonawców (np. skrócenie okresu gwarancji/rękojmi, przejęcie obsługi 

serwisowanej przez gminę)107.  

WYKRES 18. PROBLEMY ODNOTOWANE PRZEZ BENEFICJENTÓW OP III NA ETAPIE REALIZACJI PROJEKTÓW 

 
Źródło: CAWI, N=227 

„Parasolowa” formuła realizacji projektów była szczególnym wyzwaniem dla 

beneficjentów, zarówno pod względem organizacyjnym, jak technicznym. W tego typu 

projektach dodatkowy wpływ na opóźnienia w realizacji miały także rezygnacje i zmiany 

ostatecznych odbiorców wsparcia w projektach, a także zmiany decyzji odbiorców co do 

parametrów instalacji. Problemy te szczególnie dotkliwie wpłynęły na wdrażanie 

projektów dotyczących wymiany kotłów – w części z nich konieczne było w związku z tym 

ograniczenie zakresu projektów, a w poddziałaniu 3.3.2 doszło do rozwiązania kilku umów 

(głównie ze względu na niespełnienie przez odbiorców ostatecznych warunku dostępowego 

dotyczącego braku dostępu do sieci gazowej).  

Pandemia COVID wpłynęła niekorzystnie na realizację projektów, które nie zostały 

zakończone przed 2020 r. – wystąpiły opóźnienia w dostawach materiałów/instalacji, 

problemy wykonawców z zapewnieniem siły roboczej, a także – w projektach 

„parasolowych” - utrudnienia bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami. W celu ułatwienia 

wdrażania projektów w okresie pandemii, IZ wprowadziła możliwość zaliczkowania do 100% 

wartości projektu, co umożliwiło beneficjentom utrzymanie płynności finansowej bez 

konieczności zaciągania kredytów na poczet zobowiązań wobec wykonawców. 

                                                      
107 Ograniczenie wymogów wobec wykonawców może jednak niekorzystnie wpływać na utrzymanie trwałości (patrz rozdział 7). 
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Ponadto beneficjenci odnotowywali typowe dla inwestycji infrastrukturalnych problemy 

z przestojami wynikającymi z niekorzystnych warunków atmosferycznych, utrudnieniami 

związanymi z prowadzeniem prac remontowych i wynikających z nich ograniczeń 

(termomodernizacja, sieci ciepłownicze). Odnotowano także przypadki naruszeń procedury 

konkurencyjności w przetargach przeprowadzanych przez beneficjentów. W działaniu 3.1 

wystąpiły w niektórych projektach specyficzne problemy związane z niedostosowaniem 

sieci elektroenergetycznej do dużej liczby mikroinstalacji PV, a także opóźnienia w 

przyłączaniu instalacji PV do sieci.  

Opisywane powyżej problemy skutkowały potrzebą wprowadzenia zmian w zakresie 

rzeczowym projektów oraz ich harmonogramie. Badania terenowe wskazują na pozytywną 

ocenę elastyczności IZ w odniesieniu do zmian wprowadzanych w projektach 

„parasolowych”, natomiast w przypadku termomodernizacji beneficjenci wskazywali na 

zbytnią drobiazgowość IZ w zakresie weryfikacji i akceptacji zmian w projektach. Ogólnie 

jednak beneficjenci bardzo pozytywnie ocenili współpracę i pomoc ze strony Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na etapie realizacji projektu, w tym przy 

rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Przedstawiciele IZ podkreślali znaczenie 

doświadczenia i stabilności kadr.   

WYKRES 19. OCENA WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

NA ETAPIE REALIZACJI PROJEKTÓW W OP III 

A. OCENA OGÓLNA 

 

B. OCENA SZCZEGÓŁOWA 

 

Źródło: CAWI, N=227 

38% 47% 12%

1% 1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bardzo wysoka Wysoka Średnia Niska Bardzo niska Nie wiem/trudno powiedzieć

93%

91%

88%

78%

90%

70%

2%

2%

1%

7%

2%

4%

6%

7%

11%

15%

8%

26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego zazwyczaj starali się nam pomagać w…

Nie mieliśmy żadnych problemów w skontaktowaniu się z
pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa…

Opiekun projektu szybko reagował na nasze pytania/prośby

Wnioski o płatność były szybko weryfikowane

Informacje udzielane przez pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego były…

Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego cechowała elastyczność jeżeli chodzi kwestie…

Tak Nie Nie wiem/trudno powiedzieć



129 | S t r o n a  

Pomimo występowania opisanych problemów, 81% respondentów CAWI uważa, 

że zakładane efekty zostaną w pełni osiągnięte, a kolejne 2% - że zostaną przekroczone, 

a 10% respondentów nie umiało odpowiedzieć na to pytanie (prawdopodobnie ze względu 

na wczesny etap realizacji inwestycji). Tylko 7% (16 respondentów) zgłosiło obawę o 

możliwość osiągnięcia efektów na zakładanym poziomie, a najczęściej wskazywaną 

przyczyną były zmiany prawne (w szczególności zmiana ustawy OZE z dn. 2 grudnia 2021 r., 

wprowadzająca mniej korzystne zasady rozliczeń za nadwyżkę energii oddawaną do sieci 

przez prosumenta), koniunktura rynkowa (w szczególności obserwowany w ostatnich 

miesiącach znaczny wzrost cen gazu ziemnego), pandemia COVID-19 oraz niechęć lub opór 

mieszkańców/ostatecznych odbiorców.  

6.6  FORMUŁA ZIT 

Ogólna ocena zastosowania formuły ZIT w obszarze rozwoju OZE (działanie 3.4) i poprawy 

jakości powietrza (poddziałanie 3.3.3) jest pozytywna. W formule tej dofinansowano 

2 bardzo duże projekty „parasolowe”, które obejmują obszar całego ROF, przyczyniając się 

do kompleksowego zaspokojenia potrzeb mieszańców w zakresie mikroinstalacji OZE 

i modernizacji źródeł ciepła (w tym nie tylko wymiany kotłów, ale także przyłączeń do sieci 

gazowej, modernizacji węzłów cieplnych i instalacji c.o. i c.w.u.). Duża skala projektów 

parasolowych umożliwiła wynegocjowanie korzystnych warunków z wykonawcami, w tym 

dotyczących serwisowania i gwarancji (np. wydłużenie okresu gwarancji do 7 lat), co wpływa 

pozytywnie na utrzymanie trwałości efektów. Pozostałych 5 dofinansowanych projektów 

dotyczy instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej i budynkach spółek komunalnych. 

Realizują one spójną koncepcję ujętą w Strategii ZIT i również w sposób kompleksowy 

wpływają na zaspokojenie potrzeb sektora publicznego i komunalnego. Kluczową rolę 

w zakresie integracji gmin należących do ROF i opracowania koncepcji projektów odegrało 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, które jednocześnie koordynuje 

realizację największych projektów ZIT (4 z 8 dofinansowanych). 

Formuła ZIT sprawdziła się więc w kontekście stymulowania zintegrowanego podejścia 

i współpracy gmin należących do ROF i przyczynia się do osiągania skumulowanych 

efektów na danym obszarze, co jest korzystne w przypadku działań służących poprawie 

jakości powierza. Z kolei bardzo duże nagromadzenie mikroinstalacji PV na danym obszarze 

może wiązać się z dodatkowymi problemami, związanymi z ograniczonymi możliwościami 

technicznymi podłączenia tych instalacji do sieci elektroenergetycznej czy - po podłączaniu - 

przeciążeniami sieci, skutkującymi przerwami w produkcji energii elektrycznej.   

Zastosowany dla ZIT pozakonkursowy tryb wyboru projektów, choć nie stymulował tak jak 

tryb konkursowy zwiększania efektywności kosztowej i maksymalizacji efektów, wydaje się 

odpowiedni ze względu na możliwość uwzględnienia specyficznych uwarunkowań ROF, 

które nie są porównywalne do uwarunkowań panujących na pozostałym obszarze 

województwa.  
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Środki UE alokowane na ZIT w działaniu 3.4 i poddziałaniu 3.3.3 zostały zakontraktowane 

zgodnie z planem, a wskaźniki produktu – realizowane w 100% (poza projektem 

w poddziałaniu 3.3.3, gdzie występują opóźnienia wynikające z czynników niezależnych 

od beneficjenta), co świadczy o skuteczności tej formuły w odniesieniu do realizacji 

przyjętych założeń rzeczowo-finansowych w OP III. 

6.7 PODSUMOWANIE 

Wpływ na skuteczność interwencji w OP III mają przede wszystkim przyjęte na etapie 

programowania trafne założenia odnośnie zakresu wsparcia, odpowiadającego w sposób 

kompleksowy na potrzeby regionu i poszczególnych beneficjentów. Wdrażanie OP III 

przebiegało dotąd sprawnie, a przyjęte rozwiązania organizacyjno-techniczne (nabory 

i ocena projektów, kryteria oceny, działania informacyjno-promocyjne) sprzyjały realizacji 

założonych celów. Należy podkreślić także dużą elastyczność i konstruktywne podejście 

IZ RPO WP 2014-2020 do rozwiązywania problemów pojawiających się na etapie 

wdrażania, co doceniają beneficjenci programu. 

W tabeli poniżej podsumowano najważniejsze wnioski z badania dotyczące kluczowych 

czynników mających wpływ na realizację celów OP III, w tym także wnioski w tym zakresie 

wynikające z oceny efektów i wpływu interwencji.  

TABELA 34. KLUCZOWE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW  NA REALIZACJĘ CELÓW  OP III 

OBSZAR 
CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE REALIZACJI 

CELÓW 
CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE 

REALIZACJĘ CELÓW 
DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

OZE 

(DZIAŁANIA 3.1 

I 3.4) 

Programowe: Szeroki zakres 
wsparcia i typów beneficjentów 
uprawnionych do wsparcia, dobre 
dostosowanie do potrzeb regionu, 
możliwość realizacji projektów w 
formule „parasolowej” 

Zewnętrzne: uwarunkowania 
prawne (korzystne warunki rozliczeń 
prosumentów za nadwyżkę energii 
oddawaną do sieci), wzrost cen 
energii, efekty demonstracyjne 
projektów realizowanych we 
wcześniejszych latach, postęp 
technologiczny (w kierunku większej 
sprawności i produktywności 
instalacji) i spadek cen niektórych 
technologii (szczególnie PV), wzrost 
kursu EUR 

Programowe: nie zidentyfikowano 

Zewnętrzne: zły stan techniczny sieci 
elektroenergetycznych, niedobór 
wykonawców, wzrost cen 
materiałów i usług, pandemia COVID-
19, zmiana ustawy OZE z dn. 2 
grudnia 2021 r. w zakresie rozliczeń 
za nadwyżkę energii oddawaną do 
sieci przez prosumenta  

Podjęte: Zwiększenie alokacji na 
działanie 3.1, modyfikacja celów 
wskaźnikowych na poziomie 
Programu, wprowadzanie 
niezbędnych zmian w projektach 
i wydłużanie okresu ich realizacji, 
wprowadzenie możliwości 
zaliczkowania do 100% wartości 
projektu 

Rekomendowane na przyszłość: nie 
zidentyfikowano 

MODERNIZACJA 

ENERGETYCZNA 

BUDYNKÓW 

(DZIAŁANIE 

3.2) 

Programowe: Dobre dostosowanie 
zakresu wsparcia do potrzeb regionu 

Zewnętrzne: wzrost cen paliw i 
energii, pandemia COVID-19 
(czasowe wyłączenia budynków z 
eksploatacji – większe oszczędności 
energii)  

Programowe: Demarkacja między 
RPO a POIiŚ (wyłączenie ze wsparcia 
w RPO budynków należących do 
spółdzielni mieszkaniowych z miast 
wojewódzkich wskazanych w 
Strategiach ZIT oraz miast 
subregionalnych), wymóg 
zwiększenia efektywności 
energetycznej budynku o co najmniej 
25% 

Zewnętrzne: niedobór wykonawców, 
wzrost cen materiałów i usług 

Podjęte: Zmniejszenie alokacji na 
działanie 3.2, modyfikacja celów 
wskaźnikowych na poziomie 
Programu, wprowadzanie 
niezbędnych zmian w projektach 
i wydłużanie okresu ich realizacji 

Rekomendowane na przyszłość: nie 
zidentyfikowano 

POPRAWA 

JAKOŚCI 

POWIETRZA 

Programowe: Dobre dostosowanie 
zakresu wsparcia do potrzeb regionu, 

Programowe: Demarkacja między 
RPO a POIiŚ (wyłączenie ze wsparcia 
w RPO sieci ciepłowniczych z obszaru 

Podjęte: Zmniejszenie alokacji na 
działanie 3.3, modyfikacja celów 
wskaźnikowych na poziomie 
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OBSZAR 
CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE REALIZACJI 

CELÓW 
CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE 

REALIZACJĘ CELÓW 
DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

(DZIAŁANIE 

3.3.) 
możliwość realizacji projektów w 
formule „parasolowej” 

Zewnętrzne: Uchwała antysmogowa 

ZIT i miast subregionalnych), 
ograniczenie dofinansowania do sieci 
należących do efektywnego systemu 
ciepłowniczego (a przypadku 
projektów niespełniających tego 
wymogu – konieczność 
indywidualnej notyfikacji w KE), 
zawężenie możliwości wymiany 
kotłów na węglowe do 
nieruchomości, które nie mają 
dostępu do sieci gazowej. 

Zewnętrzne: wzrost cen materiałów i 
usług, pandemia COVID-19, 
zaangażowanie gmin we wcześniej 
rozpoczęte projekty „parasolowe” 
dot. OZE, uruchomienie rządowego 
programu Czyste Powietrze. 

Programu, wprowadzanie 
niezbędnych zmian w projektach 
i wydłużanie okresu ich realizacji, 
wprowadzenie możliwości 
zaliczkowania do 100% wartości 
projektu 

Rekomendowane na przyszłość: nie 
zidentyfikowano 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych, badań terenowych (IDI, CAWI), studiów 
przypadku 
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7. Trwałość efektów 

W toku badania nie zidentyfikowano istotnego zagrożenia trwałości efektów projektów 

dofinansowanych w OP III, mającego wpływ na realizację celów RPO WP 2014-2020. 

W oparciu o wyniki analizy danych zastanych, ankiety CAWI, SP i wywiadów indywidulanych, 

można oceniać, że efekty projektów są trwałe.  

WYKRES 20. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW OP III NA PYTANIE „CZY 

UZYSKANE/PROGNOZOWANE EFEKTY PROJEKTU OCENIAJĄ PAŃSTWO JAKO TRWAŁE?” 

 
Źródło: CAWI, N=227  

Trwałość techniczna jest zależna od typu wspartej infrastruktury można ją szacować na: 10-

15 lat dla kotłów, 20-25 lat dla kolektorów słonecznych, paneli PV, pomp ciepła i docieplenia 

budynków. A więc trwałość techniczna wspartej infrastruktury przekracza wymagany 5-

letni okres trwałości. Czynnikami sprzyjającymi utrzymaniu trwałości technicznej są: zakup 

wysokiej jakości, nowoczesnych technologicznie instalacji, zastosowanie wysokiej jakości 

materiałów, serwisowanie i przeglądy techniczne, podpisanie odpowiednich umów 

gwarancyjnych i serwisowych, ubezpieczenie infrastruktury oraz jej właściwa obsługa, 

którą zapewnia się poprzez odpowiednie przeszkolenie personelu. Czynnikiem mogącym 

mieć potencjalnie negatywny wpływ na utrzymanie trwałości będą więc wszelkie 

ograniczenia wydatków na serwisowanie i przeglądy czy skrócenie okresu gwarancji – 

a sytuacje takie miały niestety miejsce w projektach dofinansowanych w OPIII, co było 

związane z ogromnym wzrostem kosztów materiałów i usług (beneficjenci – aby zmieścić się 

w budżecie projektu – redukowali wymagania wobec wykonawców poprzez np. skrócenie 

wymaganego okresu gwarancji, ograniczenie zakresu obsługi serwisowej itp.). Dodatkowymi 

czynnikami mogącymi realnie zagrozić trwałości technicznej są katastrofy naturalne, takie 

jak grad, powódź, pożar, przeciwko którym jednym zabezpieczeniem jest wspomniane 

wcześniej ubezpieczenie mienia.  

Beneficjenci OP III deklarują zabezpieczenie w swoich budżetach odpowiednich środków 

na utrzymanie infrastruktury (w tym wspomniane wcześniej serwisowanie, przeglądy 

techniczne i ubezpieczenie) oraz zasadniczo deklarują kontynuację tych działań także po 

zakończeniu obowiązkowego okresu trwałości (poza projektami „parasolowymi”, w których 

po zakończeniu okresu trwałości infrastruktura przechodzi na własność mieszkańców). 

Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki podległe, spółki komunalne oraz spółdzielnie 

mieszkaniowe to typy podmiotów, w przypadku których nie zidentyfikowano przesłanek 

mogących wskazywać na zagrożenie trwałości finansowej i organizacyjnej. W przypadku 

beneficjentów będących przedsiębiorcami, istnieje potencjalnie ryzyko zamknięcia 
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prowadzonej działalności np. w wyniku bankructwa czy też sytuacji losowej przedsiębiorcy 

(np. choroba czy też śmierci). W tym przypadku trudno jest jednak zaproponować działania 

zapobiegawcze.   

Potencjalne zagrożenie trwałości zidentyfikowano w ramach projektów „parasolowych” 

(wymiana kotłów, mikroinstalacje OZE), jednak dotyczy ono głównie perspektywy po 

zakończeniu pięcioletniego okresu trwałości, kiedy to infrastruktura pozostaje w gestii 

mieszkańców i nie mają już oni obowiązków wynikających z zawartych umów 

z beneficjentem - nie ma więc pewności, czy mieszkańcy dołożą odpowiednich starań, by 

eksploatować ją w sposób poprawny i odpowiednio serwisować (związane są z tym koszty). 

W przypadku instalacji OZE ryzyko to jednak należy uznać za niewielkie – jak wynika 

z badań terenowych, mieszkańcy dbają o dofinansowane instalacje, ponieważ leży to w ich 

własnym interesie, a prawidłowa eksploatacja przynosi im korzyści w postaci obniżonych 

wydatków na energię, wygody obsługi czy poprawy komfortu cieplnego.  

Większe zagrożenie dotyczy nowych kotłów gazowych i jest związane z obserwowanym w 

ostatnich miesiącach znaczącym wzrostem cen gazu ziemnego, co może wpłynąć na 

ograniczenie wykorzystania nowych instalacji przez mieszkańców (ze względów 

ekonomicznych). W celu minimalizacji tego zagrożenia można rozważyć przygotowanie 

programów osłonowych dla mieszkańców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej (dopłaty do kosztów paliwa).  

Eksperci zwrócili uwagę na dodatkowe czynniki sprzyjające utrzymaniu trwałości efektów 

ekologicznych (ilości zaoszczędzonej energii, redukcji emisji zanieczyszczeń, produkcji energii 

z OZE). Należą do nich: odpowiednie dostosowanie parametrów instalacji OZE do potrzeb 

danego budynku, zastosowanie systemów monitorowania produkcji energii z OZE oraz 

systemów zarządzania i monitorowania zużycia energii w budynkach poddawanych 

termomodernizacji.  

Podsumowanie wyników badań terenowych, a także analiz przeprowadzonych w ramach 

studiów przypadku, badania dokumentacji konkursowej i projektowej oraz oceny eksperckiej 

członków zespołu badawczego w zakresie oceny trwałości wsparcia przedstawiono w tabeli 

poniżej.  

TABELA 35. OCENA TRWAŁOŚCI EFEKTÓW WSPARCIA W OP III RPO WP 2014-2020 

OBSZAR 
 

RYZYKO 

WYSTĄPIENIA 

PROBLEMÓW Z 

TRWAŁOŚCIĄ 

EFEKTÓW 

CZYNNIKI STANOWIĄCE 

POTENCJALNE ZAGROŻENIE DLA 

TRWAŁOŚCI EFEKTÓW 

CZYNNIKI I DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE UTRZYMANIU 

TRWAŁOŚCI EFEKTÓW 

OZE 

(DZIAŁANIA 

3.1 I 3.4) 

Niskie  Niedostosowanie liczby instalacji PV 
na danym terenie do parametrów 
sieci dystrybucyjnej (ograniczenie 
możliwości przyjęcia nadwyżki 
energii do sieci) 

 Po okresie trwałości: nieprawidłowa 
eksploatacja, zaniechanie 
przeglądów i serwisowania instalacji 
przez mieszkańców 

 Odpowiednie dostosowanie parametrów instalacji do 
zapotrzebowania obiektu, który zaopatruje ona 
w energię oraz w przypadku paneli PV – do parametrów 
technicznych sieci dystrybucyjnej  

 Zakup instalacji wysokiej jakości 

 Przeszkolenie mieszkańców i pracowników obiektów 
w zakresie odpowiedniej eksploatacji instalacji 

 Okresowe przeglądy i serwisowanie instalacji 

 Zabezpieczenie w budżetach środków na pokrycie 
kosztów utrzymania, serwisowania, eksploatacji 
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OBSZAR 
 

RYZYKO 

WYSTĄPIENIA 

PROBLEMÓW Z 

TRWAŁOŚCIĄ 

EFEKTÓW 

CZYNNIKI STANOWIĄCE 

POTENCJALNE ZAGROŻENIE DLA 

TRWAŁOŚCI EFEKTÓW 

CZYNNIKI I DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE UTRZYMANIU 

TRWAŁOŚCI EFEKTÓW 

 Zmiany przepisów prawnych 
dotyczących bilansowania nadwyżek 
energii elektrycznej wytworzonej w 
mikroinstalacji 

 Zmiany sposobu użytkowania 
budynku skutkujące zmniejszeniem 
zapotrzebowania na energię 

 Zaprzestanie prowadzenia 
działalności przez przedsiębiorcę 

 Zagrożenia naturalne takie jak grad, 
powódź, pożar 

 Ubezpieczenie instalacji 

 Zawarcie odpowiednich zapisów w umowie 
z mieszkańcami, dotyczących eksploatacji urządzenia, 
dostępności do kontroli i serwisowania oraz poddania się 
egzekucji finansowej na wypadek naruszeń 

MODERNIZA

CJA 

ENERGETYCZ

NA 

BUDYNKÓW 

(DZIAŁANIE 

3.2) 

Niskie  Przegrzewanie (utrzymywanie zbyt 
wysokiej temperatury) w budynku po 
termomodernizacji 

 Zagrożenia naturalne takie jak grad, 
powódź, pożar 

 Zmiany sposobu użytkowania 
budynku skutkujące zmianami 
wielkości zapotrzebowania na 
energię 
 
 

 Wybór najlepszej dostępnej technologii i materiałów 
dobrej jakości, wysoka jakość wykonania 

 Zabezpieczenie w budżetach beneficjentów środków na 
utrzymanie obiektów 

 Ubezpieczenie infrastruktury 

 Dokonywanie bieżących napraw i konserwacji 

 Zastosowanie systemu monitorowania zużycia energii 
i systemu zarządzania energią 

 Edukacja użytkowników termomodernizowanych 
budynków 

POPRAWA 

JAKOŚCI 

POWIETRZA 

(DZIAŁANIE 

3.3.) 

Średnie (dla 
wymiany 
kotłów), niskie 
(dla pozostałych 
typów 
inwestycji) 

 Wzrost cen paliw - zagrożenie 
stosowania przez mieszkańców paliw 
niskiej jakości (mogących negatywnie 
wpływać na stan techniczny kotłów 
lub powodujących większą emisję 
zanieczyszczeń) lub powrót do 
pieców na paliwa stałe 

 Po okresie trwałości: nieprawidłowa 
eksploatacja, zaniechanie 
przeglądów i serwisowania kotłów 
przez mieszkańców 

 

 Odpowiednie dostosowanie parametrów instalacji do 
zapotrzebowania obiektu, który zaopatruje ona w ciepło  

 Zakup urządzeń wysokiej jakości 

 Przeszkolenie mieszkańców i pracowników obiektów 
publicznych w zakresie odpowiedniej eksploatacji 
urządzeń 

 Okresowe przeglądy i serwisowanie instalacji 

 Zabezpieczenie w budżetach środków na pokrycie 
kosztów utrzymania, serwisowania, eksploatacji 

 Ubezpieczenie urządzeń oraz budynków 

 Zawarcie odpowiednich zapisów w umowie z odbiorcami 
ostatecznymi, dotyczących eksploatacji urządzenia, 
dostępności do kontroli i serwisowania oraz poddania się 
egzekucji finansowej na wypadek naruszeń 

 Wdrożenie programów osłonowych dla mieszkańców w 
trudniej sytuacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych, badań terenowych, studiów przypadku 
i wiedzy eksperckiej  
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8. Rekomendacje i zalecenia na perspektywę finansową 2021-2027 

w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii 

8.1  WPROWADZENIE 

Wyniki badania prowadzą do wniosku, że interwencja RPO WP 2014-2020 w ramach OP III 

została dobrze zaplanowana. Przyjęta na etapie programowania logika interwencji była 

trafna - zakres wsparcia w sposób kompleksowy odpowiadał na kluczowe potrzeby 

województwa, a dofinansowane przedsięwzięcia z dużym prawdopodobieństwem będą 

miały wpływ na realizację wyznaczonych celów, szczególnie w zakresie rozwoju OZE. 

Projekty przyniosły też szereg dodatkowych efektów ekonomicznych i społecznych, w tym 

szczególnie warto podkreślić ich wpływ na ograniczanie zjawiska ubóstwa energetycznego. 

O pozytywnej ocenie udzielonego w OP III wsparcia także przez jej odbiorców świadczy fakt, 

że 93% respondentów CAWI jest zainteresowanych uzyskaniem w perspektywie finansowej 

2021-2027 wsparcia ze środków UE na przyszłe inwestycje związane z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii, efektywnością energetyczną lub poprawą jakości powietrza.  

Badanie wykazało również, że przyjęte rozwiązania organizacyjne (w tym system naborów, 

kryteria oceny, działania informacyjno-promocyjne) sprzyjały skutecznej i efektywnej 

realizacji założonych celów. Główne czynniki mające ograniczający wpływ na 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 w perspektywie finansowej 2014-2020 (w tym demarkacja między POIiŚ 

a RPO, ograniczenie możliwości wsparcia systemów ciepłowniczych niespełniających 

standardu systemu efektywnego, wymogi w zakresie minimalnej oszczędności energii, 

możliwość wymiany kotła na węglowy wyłącznie tam, gdzie brak jest dostępu do sieci 

gazowej i ciepłowniczej).  

Pomimo znacznej skali inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach, wspieranych m.in. ze 

środków UE w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020, wyniki badań 

terenowych oraz analiza dokumentów kontekstowych prowadzą do wniosku, że potrzeby 

regionu nie zostały w pełni zaspokojone. Dotyczy to w szczególności potrzeb związanych z 

poprawą jakości powietrza (wymiana nieefektywnych urządzeń grzewczych, przebudowa 

instalacji c.o. i c.w.u.), modernizacją sieci ciepłowniczych, termomodernizacją budynków 

mieszkalnych oraz wykorzystaniem OZE. Wśród respondentów CAWI największym 

zainteresowaniem cieszy się nadal wsparcie dla mikroinstalacji OZE, przede wszystkim 

fotowoltaicznych, ale także pomp ciepła i kolektorów słonecznych, a także potrzeby wsparcia 

dla magazynów energii. Beneficjenci OP III zgłaszają także dalsze potrzeby 

termomodernizacji budynków publicznych i mieszkalnych. Na dużą skalę potrzeb w zakresie 

termomodernizacji budynków mieszkalnych – zarówno wielo, jak i jednorodzinnych, zwrócili 

uwagę również eksperci, którzy wzięli udział w badaniu. Sygnalizowali oni także znaczną 

skalę potrzeb w zakresie wymiany indywidualnych źródeł ciepła (zwracając uwagę na wciąż 

zbyt małą skalę i tempo działań prowadzonych w tym zakresie w regionie) oraz znaczącą 
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skalę potrzeb dotyczących modernizacji sieci ciepłowniczych, w tym dostosowania źródeł do 

wymogów systemów efektywnych. Respondenci CAWI wskazywali także na zainteresowanie 

dofinansowaniem takich inwestycji, jak wymiana oświetlenia (w budynkach i zewnętrznego) 

na energooszczędne, większe instalacje OZE (biogazownie, farmy PV, kogeneracja 

biomasowa, małe elektrownie wodne itp.), infrastruktura związana z elektromobilnością (np. 

stacje ładowania pojazdów elektrycznych), technologie wodorowe.   

WYKRES 21. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW OP III NA PYTANIE „DOFINANSOWANIEM JAKIEGO 

TYPU PRZEDSIĘWZIĘĆ BYLIBY PAŃSTWO ZAINTERESOWANI W KOLEJNEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ?” 

 
Źródło: CAWI, n=227  

Rozporządzenie 2021/1058 w sprawie EFRR i FE, dość podobnie jak w perspektywie 

finansowej 2014-2020, ukierunkowuje interwencję polityki spójności na lata 2021-2027 na 

poprawę efektywności energetycznej i rozwój wykorzystania OZE. Strategia Rozwoju 

Województwa - Podkarpackie 2030 (SRWP 20130), poza tymi dwoma kierunkami, bardzo 

mocno akcentuje również potrzebę poprawy jakości powietrza oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego regionu, które wymaga inwestycji m.in. w modernizację 

i rozbudowę infrastruktury sieciowej (sieci elektroenergetyczne, ciepłownicze, gazowe), 

magazyny energii elektrycznej i cieplnej, infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych, 

modernizację źródeł wytwórczych energii elektrycznej i cieplnej (w tym w kierunku 

kogeneracji). Na obecnym etapie programowania wsparcia w ramach FEP 2021-2027 w 

obszarze energetyki, główną barierą, z jaką mierzy się IZ, jest brak ostatecznych zapisów 
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dotyczących udzielania pomocy publicznej w obszarze efektywności energetycznej i OZE- 

zarówno na poziomie KE (rozporządzenia), jak i krajowym (programy pomocowe).  

Warto w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z wynikami analiz prowadzonych w ramach 

badania, za najbardziej skuteczne, użyteczne i efektywne, zarówno w kontekście realizacji 

celów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, jak również w kontekście 

uwarunkowań i potrzeb regionu, należy uznać przedsięwzięcia, które przyczyniają się 

równolegle do realizacji celów związanych z ograniczeniem niskiej emisji oraz 

ograniczeniem emisji gazów cieplarniach. Planując interwencję w ramach FEP 2021-2027 

należy w związku z tym dążyć do maksymalizacji wpływu przedsięwzięć z zakresu poprawy 

efektywności energetycznej i OZE na likwidację niskiej emisji, np. poprzez stworzenie 

preferencji dla takich przedsięwzięć, które, poza realizacją celów energetyczno-

klimatycznych UE, przyczyniają się w największym stopniu do poprawy jakości powietrza. 

8.2 KIERUNKI WSPARCIA INWESTYCJI W FEP 2021-2027  

8.2.1 CS 2 (I) WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH 

Projekt programu FEP 2021-2027 z 30 grudnia 2021 r. przewiduje w ramach CS 2(i) wsparcie 

w formie dotacji na: 

 poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz 

budynków mieszkalnych, wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją 

źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej / chłodniczej.  

 poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach - poprzez odzyskiwanie 

energii w procesie produkcyjnym, modernizację energetyczną budynków, wraz z 

instalacją urządzeń OZE; 

 budowę/modernizację systemów ciepłowniczych i chłodniczych (w pierwszej 

kolejności dostosowanie systemów do wymaganego stanu efektywności) wraz 

z magazynami ciepła; 

 wsparcie Gmin przy realizacji Programu STOP SMOG (obejmującego przedsięwzięcia 

niskoemisyjne, w tym wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację 

w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych dotkniętych problemem ubóstwa 

energetycznego).  

Wyniki badania wskazują na to, że zaplanowany zakres interwencji dobrze odpowiada na 

potrzeby regionu, a wymienione powyżej typy inwestycji powinny być nadal wspierane 

w formie dotacji, z zastrzeżeniem, że wsparcie dotacyjne oferowane dla przedsiębiorców 

powinno być ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej i zaspokojenie 

własnych potrzeb energetycznych (prosumenckie instalacje OZE). 
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Termomodernizacja budynków 

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Krajową Agencję Poszanowania Energii 

(KAPE)108, w przypadku budynków użyteczności publicznej, okres zwrotu inwestycji 

w głęboką termomodernizację może sięgać nawet 50 lat, a w przypadku termomodernizacji 

płytkiej (tj. obejmujących zastosowanie tylko najbardziej opłacalnych kosztowo działań 

modernizacyjnych, które pozwalają uzyskać oszczędność energii na poziomie co najmniej 

25% pierwotnego zużycia energii końcowej) - około 15 lat. Dla wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych okresy te wynoszą odpowiednio 15 i 13 lat, a dla budynków przedsiębiorstw 

(budynki gospodarczo – przemysłowe) - odpowiednio 13 i 9 lat. Wskazane okresy zwrotu 

inwestycji nie stanowią wystarczających zachęt do podejmowania przez jst, spółdzielnie 

i wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorców inwestycji ze środków własnych lub do 

korzystania z pomocy zwrotnej (np. kredyty komercyjne), a problem pogłębia się w związku 

z obserwowanym ogromnym wzrostem cen na rynku usług budowlanych oraz kryzysem 

gospodarczym po pandemii COVID-19. Do osiągnięcia celów w zakresie oszczędności energii 

konieczne będzie więc w nadchodzących latach stworzenie odpowiednio silnych zachęt, w 

tym zaoferowanie dotacyjnej formy wsparcia. Jak wskazują wyniki badań ewaluacyjnych109, 

dotacyjna forma wsparcia stymuluje realizację przedsięwzięć obejmujących bardzo szeroki 

zakres działań technicznych (głęboką termomodernizację), przyczyniających się do 

maksymalizacji efektów ekologicznych. 

Za dotacyjną formą wsparcia dla inwestycji mśp przemawia dodatkowo bardzo niewielka 

dotychczasowa skala działań związanych z podniesieniem efektywności energetycznej 

w podkarpackich przedsiębiorstwach (tego typu inwestycje nie były wspierane w RPO WP 

2014-2020, a w ramach innych dostępnych instrumentów i programów wsparcia liczba 

inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa była bardzo niewielka). Popularyzacja 

inwestycji realizujących istotne cele polityki publicznej, nawet tych o relatywnie krótkim 

okresie zwrotu, wymaga zastosowania w początkowej fazie najbardziej korzystnych 

instrumentów wsparcia (efekt zachęty w szerokim rozumieniu). Uruchomienie nowego 

instrumentu wsparcia w formie innej niż dotacyjna niesie za sobą duże ryzyko 

niepowodzenia, co potwierdzają doświadczenia z innych regionalnych programów 

operacyjnych. Instrumenty finansowe dla poprawy efektywności energetycznej w mśp 

zastosowano w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach RPO 4 województw: 

kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Na podstawie dostępnych 

raportów z badań i sprawozdań z realizacji RPO można wskazać, że wdrażanie tego typu 

instrumentów napotkało na szereg barier i problemów, z których do najważniejszych należą: 

problemy z wyłonieniem pośredników finansowych (niskie zainteresowanie instytucji 

finansowych i banków obsługą tego typu instrumentów; niskie zainteresowanie mśp 

oferowanym wsparciem zwrotnym, wynikające z niskiej świadomości ekologicznej mśp oraz 

ich nienajlepszej kondycji finansowej, w ostatnich latach pogorszonej dodatkowo przez 

                                                      
108 Ekspertyza w zakresie określenia opłacalnych podejść do modernizacji właściwych dla danego typu budynku i strefy klimatycznej, KAPE 
2020 

109 M.in. Wpływ wykorzystania zwrotnych form finansowania na realizację działań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych 
źródeł energii w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, LB&E, Fundeko Korbel-Krok-Baściuk sp.j., Warszawa 2019 
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skutki pandemii COVID-19110. Mając na uwadze powyższe można oceniać, że w obecnej fazie 

niskiego upowszechnienia działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej 

w podkarpackich przedsiębiorstwach należy skupić się na finansowaniu dotacyjnym 

(do poziomu warunkowanego pomocą publiczną) modelowych, najbardziej pożądanych 

kierunków działań inwestycyjnych, które realizują założenia polityki energetyczno-

klimatycznej UE. Bez stworzenia odpowiednich zachęt do podejmowania przedsięwzięć 

z zakresu efektywności energetycznej, wkład sektora mśp w osiąganie celów w zakresie 

oszczędności energii i redukcji emisji CO2 będzie bardzo ograniczony.  

W opinii ekspertów, którzy wzięli udział w badaniu, przyjęta w działaniu 3.2 RPO WP 2014-

2020 zasada premiowania jakości wykonania prac termomodernizacyjnych (dodatkowa 

punktacja na ocenie merytorycznej za zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

wykonanie po zakończeniu realizacji inwestycji termowizyjnego badania ciągłości warstw 

izolacji termicznej budynku, powietrznego badania szczelności budynku lub audytu 

powykonawczego) powinna być w przyszłości wymogiem (mieć charakter obligatoryjny, 

a nie opcjonalny).  

Jak wskazują wynika badań terenowych i studium przypadku, termomodernizacja stanowi 

kluczowy element poprawy stanu technicznego budynków. Tego typu gruntowny remont 

budynku przeprowadzany jest raz na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat, dlatego istotne 

jest, by obejmował możliwie szeroki i kompleksowy zakres działań. Biorąc pod uwagę silnie 

obecną w polityce UE potrzebę intensyfikacji działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu, 

a także potencjalną rolę infrastruktury budowalnej w realizacji działań służących 

retencjonowaniu wody czy tworzeniu sprzyjających warunków mikroklimatycznych w 

miastach, należałoby w projektach dotyczących termomodernizacji budynków dopuścić 

kwalifikowalność wydatków na elementy zielonej i błękitnej infrastruktury (np. zielone 

dachy, zielone fasady i ściany, systemy zbierania i retencjonowania/rozprowadzania wód 

opadowych z dachów, rozszczelnienie powierzchni wokół budynku, systemy pomp), 

ewentualnie nawet wprowadzić premiowania zastosowania tego typu elementów 

w projektach na etapie oceny punktowej.  

Systemy ciepłownicze 

Inwestycje w budowę i modernizację systemów ciepłowniczych oraz magazynów ciepła są 

bardzo kapitałochłonne, a możliwości uzyskania zwrotu nakładów inwestycyjnych są istotnie 

ograniczone zmniejszającym się, w wyniku termomodernizacji budynków, 

zapotrzebowaniem odbiorców na ciepło (przy jednoczesnym utrzymywaniu się kosztów 

stałych systemów ciepłowniczych na niezmienionym poziomie) oraz konserwatywną polityką 

taryfową URE, która jest uzasadniona nie tylko względami społecznymi, ale 

i środowiskowymi – utrzymanie i rozpowszechnianie wykorzystania ciepła sieciowego jest 

pożądane z punktu widzenia efektywności wykorzystania energii pierwotnej i ochrony 

powietrza. Konserwatywna polityka taryfowa znacząco jednak ogranicza przedsiębiorstwom 

                                                      
110 M.in. na podstawie: Analiza ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 
2021-2027 – Etap I, LB&E, Warszawa 2021 
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ciepłowniczym możliwości pozyskania przychodów, które pozwoliłyby im na odtworzenie 

majątku wytwórczego (nie mówiąc już o całkowitej zmianie technologii wytwarzania), 

co przekłada się na obserwowaną od wielu lat stagnację inwestycyjną w sektorze 

ciepłowniczym. Ponadto większość aktywów ciepłowniczych należy do samorządów, które 

mają trudności nawet z ich utrzymaniem, a tym bardziej z przeprowadzeniem kosztownych 

inwestycji (własność samorządowa dotyczy głównie systemów ciepłowniczych i lokalnych 

kotłowni w mniejszych miejscowościach)111. Jednocześnie aktualnie sektor ciepłowniczy stoi 

przed dwoma kluczowymi wyzwaniami, których podjęcie wymaga przeprowadzenia 

znacznych inwestycji w infrastrukturę wytwórczą. Z jednej istnieją ogromne potrzeby 

w zakresie ograniczenia strat ciepła oraz zmniejszenia awaryjności sieci (a więc 

modernizacja i przebudowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych). Drugim wyzwaniem jest 

uzyskanie statusu systemu efektywnego zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE, która wiąże się 

z koniecznością przebudowy źródła ciepła. W obu przypadkach możliwość wsparcia będzie 

warunkowana ostatecznie przyjętymi uregulowaniami w zakresie udzielania pomocy 

publicznej, w tym dopuszczeniem systemów nieefektywnych do możliwości skorzystania 

z tej pomocy112. Mając na uwadze przytoczone powyżej uwarunkowania można wnioskować, 

że wsparcie w formie innej niż dotacja nie będzie wystarczającą zachętą do inwestycji 

w budowę lub modernizację systemu ciepłowniczego lub chłodniczego. 

Poprawa jakości powietrza i ograniczanie ubóstwa energetycznego 

Zgodnie z diagnozą przedstawioną w aktualizacji POP z 2020 r., poprawa jakości powietrza 

w regionie wymaga wymiany około 324,6 tys. nieefektywnych, indywidualnych źródeł 

ciepła. Dotychczasowe postępy w zakresie wymiany źródeł ciepła nie były jednak 

zadowalające (w latach 2016-2021 ok. 30 tys. źródeł). Wynikało to z jednej strony z niskiego 

poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców i odległego terminu wejścia w życie 

zapisów uchwały antysmogowej (które jednak zaczęły już obowiązywać z dniem 1 stycznia 

2022 r.), z drugiej z obaw mieszkańców przed wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię 

cieplną po wymianie kotła (związanych m.in. z koniecznością zakupu droższego, lepszej 

jakości paliwa) - zwłaszcza, jeśli wymianie kotła nie towarzyszy termomodernizacja budynku. 

Kwestie ekonomiczno-społeczne stanowią więc w regionie istotną barierę w realizacji 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza i bez ich zaadresowania nie można 

prognozować istotnego przyspieszenia tempa i zwiększenia skali działań w zakresie 

wymiany kotłów. Eksperci i przedstawiciele instytucji, którzy wzięli udział w badaniu, 

wskazali na potrzebę podjęcia dodatkowych działań stymulujących inwestycje w wymianę 

źródeł ciepła, podkreślając jednocześnie ograniczony potencjał mieszkańców do korzystania 

z programu Czyste Powietrze, ze względu na nie dość atrakcyjny poziom dofinansowania 

oraz konieczność samodzielnego przeprowadzenia inwestycji, w tym jej prefinansowania.  

                                                      
111 Na podstawie: Ocena skutków regulacji dla Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Ministerstwo 
Energii, 16.03.2018 

112 Projekt rozporządzenia Komisji, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (2021/C 433/01), zakłada, że będzie możliwe wsparcie systemów, które nie spełniają 
wymogów systemu efektywnego, o ile w wyniku prac objętych pomocą system stanie się efektywny lub prace wymagane do osiągnięcia 
standardu efektywności energetycznej rozpoczną się w ciągu trzech lat od rozpoczęcia prac objętych pomocą.  
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Odpowiadający na te potrzeby rządowy program Stop Smog (wsparcie dla przedsięwzięć 

niskoemisyjnych, w tym termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w jednorodzinnych 

budynkach mieszkalnych osób zagrożonych ubóstwem energetycznym) oferował jednak 

dotąd jednak zbyt trudne warunki (poziom dofinansowania, warunki dot. minimalnej liczby 

gospodarstw domowych uczestniczących w programie, rygorystyczne kryteria dochodowe) 

i w konsekwencji żadna gmina z województwa podkarpackiego nie zdecydowała się na udział 

w tym programie. Współfinansowanie programu Stop Smog ze środków FEP 2021-2027 

powinno stanowić dodatkowy efekt zachęty („obniżenie progu wejścia”), który może 

przeważyć o podjęciu przez gminę decyzji o przystąpieniu do programu113. Warto 

podkreślić, że program Stop Smog, oferując równoległe wsparcie termomodernizacji 

i wymiany źródła ciepła, wpływa na ograniczenie ryzyka wzrostu kosztów ogrzewania 

budynków, związanych z koniecznością zakupu lepszej jakości paliwa. Jest to więc 

najbardziej efektywny, rekomendowany przez zespół badawczy zestaw działań (patrz ocena 

efektywności wsparcia - rozdział 3.4.4). 

Jak wskazują eksperci, którzy wzięli udział w badaniu, dla stymulowania działań służących 

poprawie jakości powietrza w regionie, w tym zwiększenia poziomu wykorzystania 

dostępnych instrumentów pomocowych, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich 

działań informacyjnych, w tym bezpośrednie dotarcie do mieszkańców, np. poprzez 

zapewnienie im bezpośredniego wsparcia doradczego. Doświadczenia z projektu LIFE, 

realizowanego w województwie małopolskim114, wskazują, że specjalistyczne doradztwo 

energetyczne świadczone na rzecz mieszkańców na poziomie gminy ma wpływ na znaczne 

zwiększenie dynamiki działań na rzecz ochrony powietrza, w tym przede wszystkim wymiany 

kotłów, a także na zwiększenie skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel. 

8.2.2 CS 2 (II) WSPIERANIE ENERGII ODNAWIALNEJ ZGODNIE Z DYREKTYWĄ (UE) 2018/2001, W TYM Z 

OKREŚLONYMI W NIEJ KRYTERIAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Projekt programu FEP 2021-2027 z 30 grudnia 2021 r. przewiduje w ramach CS 2(i) wsparcie 

w formie dotacji na budowę i rozbudowę instalacji do produkcji energii z OZE wraz 

z przyłączami do sieci oraz inwestycje w magazyny energii, działające na potrzeby OZE, 

w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz wodoru niskoemisyjnego. Zapisy 

linii demarkacyjnej między poziomem krajowym (FEnIKS) a regionalnym wskazują, że do 

wsparcia na poziomie regionu kwalifikują się instalacje o mocy nie większej niż: dla energii 

elektrycznej – wiatr, biomasa i woda - 5 MWe, biogaz i słońce - 0,5 MWe; dla energii cieplnej 

- biomasa - 5 MWt, słońce i biogaz – 0,5 MWt, geotermia - 2 MWt. Zgodnie z zapisami linii 

demarkacyjnej, inwestycje w budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych nie mogą 

zostać objęte wsparciem w programach regionalnych. 

                                                      
113 Tego typu rozwiązanie zastosowano już w ramach RPO województwa śląskiego na lata 2014-2020 (działanie 4.6) 

114 Projekt zintegrowany „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, 
dofinansowany w ramach instrumentu KE „LIFE”, obejmujący m.in. stworzenie sieci eko-doradców w gminach. 

.  
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Biorąc pod uwagę wyniki ocen efektywności ekonomicznej interwencji OP III RPO WP 2014-

220 (patrz rozdział 3.3), w perspektywie finansowej 2021-2027 należy rozważyć rezygnację 

ze wsparcia dużych instalacji PV, ukierunkowanych na sprzedaż energii do sieci. 

Finansowanie tego rodzaju instalacji miało znaczenie w początkowej fazie transformacji 

energetycznej (efekt propagatorski), jednak w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych 

(skrócenie czasu zwrotu instalacji, dostępność finansowania komercyjnego, duże 

zainteresowanie realizacją tego rodzaju inwestycji), wsparcie ze środków UE dużych instalacji 

PV nie znajduje uzasadnienia. Wskazana jest natomiast kontynuacja wsparcia instalacji PV 

służących produkcji energii na potrzeby własne, realizowanych zarówno przez samorządy, 

wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa, jak i mieszkańców.  

Kontynuując wsparcie dla mikro i małych, prosumenckich instalacji OZE, należy wziąć pod 

uwagę zidentyfikowane w toku badania negatywne skutki uboczne obserwowanego w 

ostatnich latach w województwie (i reszcie kraju) upowszechnienia mikroinstalacji PV – 

a mianowicie przeciążenia sieci, mogące skutkować okresowym wstrzymaniem produkcji 

energii w prosumenckiej instalacji PV (obserwacje te opisano szerzej w rozdziale 2.1.1). Aby 

uniknąć podobnych problemów w przyszłości, należałoby tak zdefiniować warunki wsparcia 

dla OZE (przede wszystkim dla projektów skierowanych do mieszkańców gminy, tzw. 

„parasolowych”), by: 

• ograniczać możliwość stosowania rozwiązań technicznych, które są obciążone 

największym ryzykiem destabilizacji sieci energetycznych (np. jednofazowych 

instalacji PV); 

• maksymalizować autokonsumpcję, szczególnie w okresie szczytowej produkcji 

energii z PV (np. poprzez połączenie PV z pompami ciepła służącymi ogrzewaniu 

c.w.u.) lub zapewniać magazynowanie nadwyżek energii w sposób efektywny 

kosztowo (np. w domowych magazynach energii, bateriach samochodów 

elektryczno-bateryjnych lub hybrydowych z możliwością ładowania). 

Eksperci, którzy wzięli udział w badaniu, zwrócili uwagę także na to, że obserwowany 

intensywny rozwój energetyki słonecznej w regionie, wymaga zwiększenia skali inwestycji 

zarówno w magazyny energii, jak i w bardziej sterowalne źródła wytwórcze oparte o OZE 

(dające gwarancję większej niezależności od warunków pogodowych), których 

funkcjonowanie wpłynie stabilizująco na system elektroenergetyczny. Do podobnych 

wniosków prowadzi także analiza efektywności wsparcia udzielonego w OP III (rozdział 3). 

Do stabilnych źródeł wytwórczych należą np. biogazownie, elektrownie i elektrociepłownie 

biomasowe, elektrownie wodne oraz instalacje wykorzystujące niskoemisyjny wodór. 

Tego typu instalacje charakteryzują się znacznie wyższym niż PV kosztem inwestycyjnym 

w przeliczeniu na jednostkę mocy zainstalowanej, jednocześnie posiadają jednak znacznie 

wyższą produktywność (nawet 8000 h/rok, w porównaniu do ok. 1000 h/rok dla PV, a więc 

z 1MW mocy zainstalowanej osiągane są znacznie większe efekty w postaci wolumenu 

produkcji energii i redukcji emisji CO2 niż w przypadku PV). Wskazane byłoby w związku 

z tym premiowanie na etapie oceny projektów inwestycji w sterowalne, wysoko 

produktywne instalacje OZE. 
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Zdefiniowanie warunków i wymogów technicznych dla wsparcia nowych typów inwestycji, 

takich jak magazyny energii czy technologie związane z niskoemisyjnym wodorem stanowić 

będzie dla IZ duże wyzwanie merytoryczne. Wskazane jest w związku z tym zaangażowanie 

zewnętrznych ekspertów technicznych, zarówno na etapie programowania, jak i oceny 

projektów.  

Biorąc pod uwagę zakres planowanych do wsparcia przedsięwzięć oraz zdefiniowane 

w projekcie FEP 2021-2027 grupy odbiorców wsparcia, wskazaną formą ich dofinansowania 

powinna być dotacja, a trybem wyboru – tryb konkursowy.      
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9. Tabela rekomendacji 

LP.  TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  
SPOSÓB WDROŻENIA  

TERMIN 

WDROŻENIA  

1 Za najbardziej efektywne pod względem relacji nakładu 

środków na jednostkę efektu ekologicznego należy uznać 

projekty wnoszące równoległy wkład w ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie emisji 

pyłów, a co za tym idzie - poprawę jakości powietrza. Do 

grupy tej należy zaliczyć projekty ukierunkowane na 

modernizację nieefektywnych źródeł ciepła (w tym 

poprzez zastosowanie OZE). Zaangażowanie większych 

środków w finansowanie tego rodzaju przedsięwzięć 

przyczyni się do maksymalizacji efektów zarówno w 

obszarze poprawy efektywności energetycznej, rozwoju 

OZE, jak i poprawy jakości powietrza. (str. 99) 

Biorąc pod uwagę efektywność 

wydatkowania środków UE oraz 

potrzeby regionu, w perspektywie 

finansowej 2021-2027 warto byłoby 

położyć 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.  

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

Ujęcie w FEP 2021-

2027 i SzOOP w 

ramach CS 2 (i) i CS 

2(ii) zapisu 

wskazującego, że na 

etapie oceny 

premiowane będą 

projekty 

przyczyniające się do 

ograniczania niskiej 

emisji PM10, PM2,5 i 

B(a)P.  Zastosowanie 

w ramach CS 2 (i) i CS 

2(ii) kryterium oceny 

merytorycznej, w 

ramach którego na 

dodatkowe punkty 

przyznawane będą 

projektom, w 

których: 

- likwidacji lub 

modernizacji 

podlegają 

indywidualne źródła 

ciepła na paliwa 

stałe, 

- modernizacji 

energetycznej 

podlegają budynki 

lub sieci ciepłownicze 

IV kwartał 

2023 r. 
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zasilane 

wysokoemisyjnymi 

źródłami ciepła na 

paliwa stałe,  

- realizowane są   

instalacje OZE do 

produkcji energii 

cieplnej, o ile 

zastosowane są w 

budynkach, w 

których przed 

realizacją inwestycji 

do ogrzewania c.o. 

lub/i c.w.u. 

stosowane były 

indywidualne kotły 

na paliwa stałe. 

Klasa rekomendacji  Programowa 
Podklasa 

rekomendacji  
Operacyjna 

Obszar tematyczny  Energetyka Program operacyjny  

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

2 Mimo mnogości źródeł finansowania w dla inwestycji 

dotyczących rozwoju OZE, poprawy efektywności 

energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, nie 

zidentyfikowano zjawiska kanibalizacji instrumentów 

wsparcia publicznego. Wynika to przede wszystkim z 

bardzo dużej skali potrzeb oraz różnorodności grup 

docelowych, do których trafiały różne instrumenty 

wsparcia. Kumulacja efektów różnych instrumentów 

Biorąc pod uwagę skalę potrzeb regionu, 

mimo dostępności środków w ramach 

programu Czyste Powietrze oraz Mój 

Prąd, w perspektywie finansowej 2021-

2027 uzasadnione jest utrzymanie na 

poziomie programu regionalnego 

wsparcia na rzecz prosumenckich 

instalacji OZE oraz modernizacji 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

Ujęcie w FEP 2021-

2027, SzOOP i 

regulaminach 

konkursów w ramach 

CS 2(i) i CS 2(ii) 

zapisów 

wskazujących na 

możliwość wsparcia 

IV kwartał 

2023 r. 
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wsparcia maksymalizuje korzystne oddziaływania, np. w 

zakresie poprawy jakości powietrza. Programy takie jak 

Czyste Powietrze, Mój Prąd, Fundusz Termomodernizacji 

i Remontów, mają jednak istotne ograniczenia - 

wymagają samodzielnego przygotowania inwestycji, jej 

całkowitego lub częściowego prefinansowania, jak 

również zapewnienia środków na współfinansowanie 

dużej części całkowitych kosztów inwestycji, a tym 

samym mogą być wykorzystane przez ograniczoną grupę 

odbiorców. Dobrze zaprogramowane instrumenty 

wsparcia ze środków UE na poziomie regiony mogą i 

powinny skutecznie uzupełniać, a przede wszystkim 

niwelować wpływ ograniczeń występujących w 

programach wdrażanych z poziomu centralnego. (str. 

109-110) 

energetycznej budynków mieszkalnych. 

Programując wsparcie w ramach FEP 

2021-2027 w tych obszarach należy 

jednak dążyć do komplementarnego 

uzupełnienia oferty innych programów, 

kierując wsparcie (finansowe, ale 

również doradcze) do grup, które mają 

utrudniony dostęp do środków 

programów wdrażanych na poziomie 

centralnym (Mój Prąd, Czyste Powietrze, 

FTiR), w szczególności osób mniej 

zamożnych, jak również nie 

posiadających wiedzy oraz kompetencji 

technicznych, które umożliwiają 

samodzielne przygotowanie i realizację 

przedsięwzięć, związanych z 

zastosowaniem adekwatnych do 

warunków technicznych i potrzeb 

instalacji OZE, jak również efektywnych i 

trafnych działań ukierunkowanych na 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 

powietrza oraz poprawę efektywności 

energetycznej budynków mieszkalnych. 

projektów 

skierowanych do 

mieszkańców gminy, 

dotyczących 

mikroinstalacji OZE 

oraz modernizacji 

energetycznej 

budynków 

mieszkalnych. 

Zastosowanie w 

ramach CS 2 (i) i CS 

2(ii) kryterium oceny 

merytorycznej, w 

ramach którego na 

punkty przyznawane 

będą projektom, w 

ramach których 

wyznaczona część 

odbiorców należy do 

grupy zagrożonej 

szeroko pojętym 

ubóstwem 

energetycznym. 

Klasa rekomendacji  Programowa 
Podklasa 
rekomendacji  

Operacyjna 

Obszar tematyczny  Energetyka Program operacyjny  

Fundusze 
Europejskie 
dla 
Podkarpacia 
2021-2027 

3 Ze względu na duży poziom skomplikowania projektów i 

koniecznych wyliczeń wskaźników w obszarze 

Rekomendowana jest ścisła współpraca 

z ekspertami z obszaru energetyki na 

Instytucja 

Zarządzająca 

Zaangażowanie 

ekspertów 

IV kwartał 

2023 r. 
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energetyki, bardzo istotną rolę na etapie oceny 

wniosków odegrali eksperci zewnętrzni, zaangażowani 

do oceny merytorycznej. Dzięki ich udziałowi w ocenie 

możliwa była wnikliwa weryfikacja przyjętych w 

projektach założeń, w tym ocena poprawności 

przedkładanych audytów energetycznych, projektów 

technicznych i wyliczeń wartości wskaźników oraz 

korekta błędów. Jak wynika z przeprowadzonych 

wywiadów indywidualnych, skala błędów w 

dokumentacji przedkładanej do oceny była znacząca. 

Konieczność wprowadzania zmian i poprawek w 

dokumentacji miała wpływ na wydłużenie czasu oceny 

wniosków, a także na większe niż się spodziewano 

zaangażowanie czasowe ekspertów w ocenę 

poszczególnych wniosków. Eksperci wnieśli też cenny 

wkład w definiowanie warunków i zasad wsparcia dla 

poszczególnych typów finansowanych przedsięwzięć. 

(str. 123) 

W perspektywie finansowej należy spodziewać się 

jeszcze większej niż w OP III RPO 2014-2020 skali 

skomplikowania technicznego przedsięwzięć 

finansowanych w ramach CS2(i) oraz CS 2(ii), w tym 

pojawiają się nowe obszary wsparcia, takie tak 

magazynowanie energii czy wodór niskoemisyjny. 

Przygotowanie dokumentacji konkursowej, w tym 

wymogów i parametrów technicznych inwestycje, a 

także kryteriów oceny i wskaźników, a następnie ocena 

wniosków o dofinansowanie, wymagać będzie szerokiej 

wiedzy eksperckiej, szczególnie technicznej. (str. 141) 

etapie opracowania szczegółowego 

zakresu i zasad wsparcia (w tym 

parametrów technicznych inwestycji, 

kryteriów oceny, wskaźników), a 

następnie na etapie oceny wniosków o 

dofinansowanie.  

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

zewnętrznych na 

etapie opracowania 

szczegółowego 

zakresu i zasad 

wsparcia oraz oceny 

wniosków  w ramach 

CS 2(i) i CS 2(ii). 

Klasa rekomendacji  Programowa 
Podklasa 
rekomendacji  

Operacyjna 
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Obszar tematyczny  Energetyka Program operacyjny  

Fundusze 
Europejskie 
dla 
Podkarpacia 
2021-2027 

4 Jako nieplanowany, negatywny efekt interwencji w 

obszarze OZE zidentyfikowano zjawisko lokalnej 

destabilizacji sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej 

niskich napięć związane z przyłączeniem dużej liczby 

mikroinstalacji PV oraz ich znacznej koncentracji na 

niektórych obszarach. W przypadku mikroinstalacji 

prosumenckich sieć dystrybucyjna pełni funkcję 

wirtualnego magazynu energii – nieskonsumowana 

nadwyżka energii jest oddawana do sieci. W normalnych 

warunkach nadwyżki energii są konsumowane przez 

innych odbiorców podłączonych dla danego obwodu 

sieci niskiego napięcia, jednak przy dużym 

nagromadzeniu mikroinstalacji w czasie szczytowej 

produkcji obserwowane są zakłócenia pracy 

prosumenckich instalacji PV może dochodzić do 

gwałtownego wzrostu napięcia powyżej wartości 

tolerowanej przez system energetyczny i inwertery. W 

efekcie może wystąpić czasowe wyłączenie inwerterów i 

wstrzymanie produkcji energii w instalacji PV. Jest to 

zjawisko niekorzystne przede wszystkim dla 

prosumentów, których instalacje w okresie szczytowej 

produkcji są wyłączane i nie wprowadzają energii do 

sieci. Oznacza to mniejszą efektywność instalacji i realne 

straty finansowe dla prosumenta, które mogą osiągać od 

kilku o kilkudziesięciu procent w skali roku. (str. 33) 

Jednocześnie inwestycje w budowę i modernizację sieci 

elektroenergetycznych, zgodnie z linią demarkacyjną 

Należy tak zdefiniować warunki wsparcia 
w ramach CS 2(ii) w FEP 2021-2027 
(przede wszystkim dla projektów 
parasolowych), by: 
• ograniczać możliwość stosowania 

rozwiązań technicznych, które są 
obciążone największym ryzykiem 
destabilizacji sieci energetycznych (np. 
jednofazowych instalacji PV); 

• maksymalizować autokonsumpcję 
energii wyprodukowanej z OZE, 
szczególnie w okresie szczytowej 
produkcji energii z PV (np. poprzez 
powiązanie mikroinstalacji PV z 
pompami ciepła, tworzenie stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych) 
lub zapewniać magazynowanie 
nadwyżek energii.  

 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

Ujęcie w FEP 2021-

2027 i SzOOP w 

ramach CS 2(ii) oraz 

regulaminach 

konkursów zapisów 

wskazujących na to, 

że na etapie oceny 

projektów 

realizowanych na 

rzecz mieszkańców 

gminy, obejmujących 

mikroinstalacje OZE 

do produkcji energii 

eklektycznej, 

weryfikacji podlegać 

będzie zastosowanie 

rozwiązań 

zapewniających 

wykorzystanie energii 

na miejscu lub jej 

magazynowanie. 

Powyższe może mieć 

miejsce poprzez 

zastosowanie 

dodatkowego 

kryterium oceny 

merytorycznej, w 

IV kwartał 

2023 r. 
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ustaloną przez MFiPR, nie mogą być objęte wsparciem w 

programach regionalnych. (str. 139) 

ramach którego 

punkty uzyskać mogą 

projekty 

ukierunkowane na 

zwiększanie 

autokonsumpcji w 

okresie szczytowej 

produkcji energii z PV 

lub jej 

magazynowanie 

(budowa magazynów 

energii). 

Klasa rekomendacji  Programowa 
Podklasa 
rekomendacji  

Operacyjna 

Obszar tematyczny  Energetyka Program operacyjny  

Fundusze 
Europejskie 
dla 
Podkarpacia 
2021-2027 

5 Jak wskazują wyniki badań terenowych i studium 

przypadku, termomodernizacja budynków stanowi 

kluczowy element poprawy stanu technicznego 

budynków. Tego typu gruntowny remont budynku 

przeprowadzany jest raz na kilkanaście lub nawet 

W ramach CS 2(i), w projektach 

dotyczących termomodernizacji 

budynków, wskazane jest dopuszczenie 

kwalifikowalności wydatków na 

elementy zielonej i błękitnej 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

Ujęcie w FEP 2021-

2027 i SzOOP w 

ramach CS 2(i) 

zapisów 

wskazujących na 

IV kwartał 

2023 r. 
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kilkadziesiąt lat, dlatego istotne jest, by obejmował 

możliwie szeroki i kompleksowy zakres działań. 

Jednocześnie polityka UE silnie akcentuje potrzebę 

intensyfikacji działań na rzecz adaptacji do zmian 

klimatu. Infrastruktura budowalna może odegrać istotną 

rolę w realizacji działań służących retencjonowaniu wody 

oraz tworzeniu sprzyjających warunków 

mikroklimatycznych w miastach. (str. 137) 

infrastruktury (np. zielone dachy, zielone 

fasady i ściany, systemy zbierania i 

retencjonowania/rozprowadzania wód 

opadowych z dachów, rozszczelnienie 

powierzchni wokół budynku, systemy 

pomp).   

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

możliwość 

kwalifikowania 

wydatków na 

elementy zielonej i 

błękitnej 

infrastruktury. Ujęcie 

w katalogu kosztów 

kwalifikowalnych listy 

elementów zielonej 

infrastruktury, 

kwalifikujących się do 

wsparcia.  

Klasa rekomendacji  Programowa 
Podklasa 
rekomendacji  

Operacyjna 

Obszar tematyczny  Energetyka Program operacyjny  

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 
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IMPLEMENTATION 
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DEADLINE FOR 

IMPLEMENTATION  

1 Projects that make a parallel contribution to reducing 

greenhouse gas emissions and reducing particulate 

emissions, and thus improving air quality, should be 

considered to be the most effective in terms of the ratio 

of the funds’ expenditure per unit of the environmental 

effect. This group includes projects aimed at 

modernising inefficient heat sources (including through 

the use of RES). An increased amount of resources 

allocated to financing this type of project will help to 

maximise the effects in terms of improving energy 

efficiency, developing RES, and improving air quality. (p. 

99) 

Given the efficiency of spending of EU 

funds and the needs of the region, in the 

financial perspective 2021-2027, it 

would be worthwhile to put emphasis 

on financing such types of projects and 

technologies that make a significant 

parallel contribution to both the 

development of RES and/or improving 

energy efficiency as well as improving air 

quality.  

Managing 

Authority of the 

European Funds 

for Podkarpacie 

2021-2027 

programme  

The inclusion of 

the provisions in 

the European 

Funds for 

Podkarpacie (EFP) 

2021-2027 

programme and 

in the DDPA 

under SO 2(i) and 

SO 2(ii) indicating 

that at the 

assessment stage 

projects 

contributing to 

the reduction of 

low PM10, PM2.5 

and B[a]P 

emissions will be 

given preference. 

The use of the 

substantive 

criterion of 

assessment 

within the 

framework of SO 

2(i) and SO 2(ii) 

under which 

additional points 

will be awarded 

The 4th quarter 

of 2023 
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to projects in 

which: 

- individual heat 

sources using 

solid fuels are 

liquidated or 

modernised, 

- buildings or 

heating networks 

powered by high-

emission solid 

fuel heat sources 

are subject to 

energy 

modernization,  

- RES installations 

for the 

production of 

heat are 

implemented, 

provided that 

they are applied 

in buildings in 

which prior to the 

investment 

individual boilers 

fired by solid fuels 

were used for 

central heating 

and/or hot water 

installations. 
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ADDRESSEE OF THE 
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Class of recommendation  Programming 
Sub-class of 
recommendation  

Operational 

Thematic area  Energy 
Operational 
Programme  

European Funds 
for Podkarpacie 
2021-2027 

2 Despite numerous financing sources for investments in 

RES development, energy efficiency improvement and 

air quality improvement, the phenomenon of 

cannibalisation of public support instruments was not 

identified. This is primarily due to the large scale of 

needs and the diversity of target groups the various 

support instruments were transferred to. The 

cumulative effects of different support instruments 

maximise the beneficial impacts, e.g. in improving air 

quality. Programmes such as “Czyste Powietrze” [Clean 

Air], “Mój Prąd” [My Electricity], and “FTiR” [Thermo-

Modernization and Renovation Fund], however, have 

significant limitations – they require independent 

preparation of the investment, its total or partial pre-

financing, as well as providing funds for co-financing a 

large part of the total investment costs, and thus can be 

used by a limited group of recipients. Well-programmed 

instruments of support from EU funds at the regional 

level can and should effectively complement and, above 

all, offset the impact of constraints present in the 

programmes implemented from the central level. (pp. 

109-110) 

Taking into account the scale of the 

region's needs, despite the availability of 

funds under the Clean Air and My 

Electricity programmes, it is justified in 

the 2021-2027 financial perspective to 

maintain support at the regional 

programme level for prosumer RES 

installations and the energy-efficient 

retrofitting of residential buildings. 

When programming support within the 

framework of the European Funds for 

Podkarpacie (EFP) 2021-2027, one 

should strive to complement the offer of 

other programmes in these areas, 

directing support (financial, but also 

advisory) to groups which have difficult 

access to funds of programmes 

implemented at the central level (My 

Electricity, Clean Air, FTiR), in particular 

the less affluent, and also those lacking 

the knowledge and technical 

competence to independently prepare 

and implement projects related to the 

application of RES installations 

appropriate to the technical conditions 

and needs, as well as effective and 

appropriate measures aimed at reducing 

Managing 

Authority of the 

European Funds 

for Podkarpacie 

2021-2027 

programme  

The inclusion of 

provisions 

indicating the 

possibility to 

support projects 

addressed to 

inhabitants of the 

commune, 

concerning micro-

installation of RES 

and energy 

modernisation of 

residential 

buildings in the 

EFP 2021-2027 

programme, 

DDPA, and in the 

call for proposals 

regulations within 

SO 2(i) and SO 

2(ii). Application 

within SO 2(i) and 

SO 2(ii) of a 

criterion for 

substantive 

assessment under 

which points will 

The 4th quarter 

of 2023 
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air pollutant emissions and improving 

the energy efficiency of residential 

buildings. 

be awarded to 

projects in which 

a designated 

proportion of 

recipients belong 

to a group at risk 

of energy poverty 

in the broad 

sense. 

Class of recommendation  Programming 
Sub-class of 
recommendation  

Operational 

Thematic area  Energy 
Operational 
Programme  

European Funds 
for Podkarpacie 
2021-2027 

3 Due to the high level of complexity of the projects and 

the necessary calculation of indicators in the energy 

area, external experts engaged in the substantive 

assessment played a very important role at the 

applications assessment stage. Thanks to their 

participation in the assessment, it was possible to 

thoroughly verify the assumptions adopted in the 

projects, including the assessment of the correctness of 

the submitted energy audits, technical designs and 

calculation of the value of indicators, and errors 

correction. According to the individual interviews, the 

scale of errors in the documentation submitted for 

assessment was significant. The necessity to introduce 

changes and corrections to the documentation had an 

impact on the extension of the evaluation time for 

applications, as well as on longer than expected experts’ 

involvement in the evaluation of individual applications.  

The experts also made a valuable contribution to 

It is recommended to continue close 

cooperation with experts in the field of 

energy at the stage of developing a 

detailed scope and rules for support 

(including technical parameters of 

investments, assessment criteria, and 

indicators), and subsequently at the 

stage of assessment of the applications 

for co-financing.  

Managing 

Authority of the 

European Funds 

for Podkarpacie 

2021-2027 

programme  

The involvement 

of external 

experts for 

programming and 

evaluation of 

proposals under 

SO 2(i) and SO 

2(ii).  

The 4th quarter 

of 2023 
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defining the conditions and principles of support for 

individual types of financed undertakings. (p. 123) 

In the financial perspective, even greater technical 

complexity of projects financed under SO 2(i) and SO 

2(ii) than under PA III of ROP 2014-2020 is to be 

expected, including new areas of support such as energy 

storage or low-carbon hydrogen. The preparation of the 

call for proposals documentation, including the 

requirements and technical parameters of the 

investments, as well as the assessment criteria and 

indicators, and the subsequent evaluation of the 

application for co-financing, will require extensive 

expertise, particularly the technical expertise. (p. 141) 

Class of recommendation  Programming 
Sub-class of 
recommendation  

Operational 

Thematic area  Energy 
Operational 
Programme  

European Funds 
for Podkarpacie 
2021-2027 

4 As an unplanned negative effect of interventions in the 

RES area, the phenomenon of local destabilisation of the 

low voltage electricity distribution network related to 

the connection of a large number of PV micro-

installations and their significant concentration in certain 

areas was identified. In the case of prosumer micro-

installations, the distribution grid acts as a virtual energy 

store – any unconsumed surplus of energy is returned to 

the grid. Under normal conditions, surplus energy is 

consumed by other consumers connected to the low-

voltage grid circuit, but with a high accumulation of 

micro-installations during peak production, disturbances 

in the operation of prosumer PV installations can lead to 

a surge of voltage above the value tolerated by the 

The conditions for support under SO 2(ii) 
in the EFP 2021-2027 (primarily for 
umbrella projects) should be defined so 
that: 
• they limit the use of technical 

solutions which present the greatest 
risk of destabilising electricity 
networks (e.g. single-phase PV 
installations); 

• they maximise the self-consumption 
of energy produced from RES, 
especially in times of peak PV energy 
production (e.g. by linking PV micro-
installations to heat pumps, creating 
charging stations for electric vehicles) 

Managing 

Authority of the 

European Funds 

for Podkarpacie 

2021-2027 

programme  

The inclusion of 

provisions in the 

EFP 2021-2027 

and the DDPA 

under SO 2(ii), 

and also in the 

call for proposals 

regulations, 

indicating that 

the verification of 

solutions ensuring 

the use of energy 

on-site or its 

storage is to be 

The 4th quarter 

of 2023 
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power system and inverters. As a result, the inverters 

may temporarily shut down and the production of 

energy in the PV installation may stop. This is particularly 

unfavourable for prosumers, whose installations are 

switched off at peak production time and do not feed 

energy into the grid. This means lower installation 

efficiency and real financial losses for the prosumers, 

which can amount to several to tens of percent per year. 

(p. 33) 

At the same time, investments in construction and 

modernisation of electricity networks, according to the 

demarcation line established by the Ministry of 

Development Funds and Regional Policy, cannot be 

covered by support in regional programmes. (p. 139) 

or provide for the storage of surplus 
energy.  

carried out at the 

stage of 

assessment of 

projects 

implemented for 

the benefit of 

commune 

inhabitants which 

include micro-

installations of 

RES for 

production of 

eclectic energy. 

The above may be 

achieved by 

applying an 

additional 

criterion of 

substantive 

assessment 

within which 

points may be 

awarded to 

projects aimed at 

increasing self-

consumption in 

the period of 

peak PV energy 

production or its 

storage 

(construction of 
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energy storage 

facilities). 
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European Funds 
for Podkarpacie 
2021-2027 

5 As indicated by the results of the field studies and the 

case study, thermal upgrading of buildings is a key 

element in improving the technical condition of 

buildings. This type of major refurbishment of a building 

is carried out once every ten or so years or even every 

several dozen years, so it is important that it covers as 

broad and comprehensive range of activities as possible. 

At the same time, EU policy strongly emphasises the 

need to step up efforts to adapt to climate change. 

Building infrastructure can play an important role in 

implementing water retention measures and creating 

favourable microclimatic conditions in cities. (p. 137) 

In the framework of SO 2(i), it is 

advisable to allow for the eligibility of 

expenditures for green and blue 

infrastructure elements (i.e. green roofs, 

green facades and walls, roof rainwater 

collection and retention/distribution 

systems, unsealing of the surface around 

buildings, pumping systems) in projects 

concerning thermal modernization of 

buildings.   

Managing 

Authority of the 

European Funds 

for Podkarpacie 

2021-2027 

programme  

The inclusion of 

provisions 

indicating the 

eligibility of 

expenditure for 

green and blue 

infrastructure 

elements in the 

EFP 2021-2027 

and DDPA within 

SO 2(i). The 

inclusion of a list 

of elements of 

green 

infrastructure 

eligible for 

support in the 

catalogue of 

eligible costs.  

The 4th quarter 

of 2023 

Class of recommendation  Programming 
Sub-class of 
recommendation  

Operational 

Thematic area  Energy 
Operational 
Programme  

European Funds 
for Podkarpacie 
2021-2027 



 

158 | S t r o n a  

10. Załączniki 

ZAŁĄCZNIK 1. LOGIKA INTERWENCJI OP III RPO WP 2014-2020 

ZAŁĄCZNIK 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII 

ZAŁĄCZNIK 3. SYNTETYCZNE ODPOWIEDZI NA PYTANIA BADAWCZE 

ZAŁĄCZNIK 4. SYNTETYCZNA INFORMACJA NT. WYNIKÓW BADANIA DLA DECYDENTÓW 

ZAŁĄCZNIK 5. STUDIA PRZYPADKU 

Spis tabel 

TABELA 1. PYTANIA I ODPOWIADAJĄCE IM ZAGADNIENIA BADAWCZE ........................................................ 17 

TABELA 2. LICZBA PROJEKTÓW I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W DZIAŁANIACH 3.1 I 3.4 ........................ 24 

TABELA 3. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W PI 4A (DZIAŁANIA 3.1 I 3.4) ............................................ 35 

TABELA 4. ZESTAWIENIE EFEKTÓW OP III RPO WP 2014-2020 W ZAKRESIE OZE (WG UMÓW ZAWARTYCH DO 

30.09.2021) .............................................................................................................................. 37 

TABELA 5. MOC ZAINSTALOWANA [MW] INSTALACJI ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII W WOJEWÓDZTWIE 

PODKARPACKIM W LATACH 2016-2021 (ENERGIA ELEKTRYCZNA) ........................................................... 38 

TABELA 6. MOC ZAINSTALOWANA [MW] I LICZBA MIKROINSTALACJI PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI TAURON 

DYSTRYBUCJA S.A. ORAZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. W WOJ. PODKARPACKIM W LATACH 2016-2021.............. 39 

TABELA 7. EFEKTY PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH W DZIAŁANIU 3.2 W PODZIALE NA TYPY 

MODERNIZOWANYCH BUDYNKÓW ..................................................................................................... 48 

TABELA 8. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W PI 4C (DZIAŁANIE 3.2) ................................................... 55 

TABELA 9. ZESTAWIENIE EFEKTÓW RPO WP 2014-2020 W ZAKRESIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII .................... 56 

TABELA 10. LICZBA PROJEKTÓW I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W DZIAŁANIU 3.3 ................................. 62 

TABELA 11. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W PI 4E (PODDZIAŁANIA 3.3.1 I 3.3.3) .............................. 69 

TABELA 12. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W PI 6E (PODDZIAŁANIE 3.3.2) ......................................... 70 

TABELA 13. OCZEKIWANE EFEKTY REALIZACJI DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DLA STREFY MIASTO RZESZÓW I STREFY 

PODKARPACKIEJ WG POP 2016 – REDUKCJA EMISJI PYŁU PM10 ........................................................... 72 

TABELA 14.ZESTAWIENIE EFEKTÓW RPO WP 2014-2020 W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI PYŁU PM10 I LICZBY 

ZMODERNIZOWANYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ................................................................................................ 73 

TABELA 15.ZESTAWIENIE EFEKTÓW RPO WP 2014-2020 W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI CO2 ..................... 81 

TABELA 16. EMISJA CO2 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM I W POLSCE W LATACH 2016-2019 ............... 81 

TABELA 17. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ SZACOWANEGO ROCZNEGO SPADKU EMISJI 

GAZÓW CIEPLARNIANYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁANIACH OP III ......................................................... 86 

TABELA 18. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ REDUKCJI EMISJI PYŁU PM10 

W DZIAŁANIACH 3.2 I 3.3................................................................................................................ 87 

TABELA 19. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ SZACOWANEGO ROCZNEGO SPADKU EMISJI 

GAZÓW CIEPLARNIANYCH W RÓŻNYCH TYPACH INSTALACJI DOFINANSOWANYCH W DZIAŁANIU 3.1 ................. 88 



 

 

159 | S t r o n a  

TABELA 20. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ SZACOWANEGO ROCZNEGO SPADKU EMISJI 

GAZÓW CIEPLARNIANYCH W INSTALACJACH PV O RÓŻNEJ WIELKOŚCI, DOFINANSOWANYCH W DZIAŁANIACH 3.1 I 

3.4 ............................................................................................................................................. 89 

TABELA 21. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ SZACOWANEGO ROCZNEGO SPADKU EMISJI 

GAZÓW CIEPLARNIANYCH DLA RÓŻNYCH TYPÓW BUDYNKÓW, MODERNIZOWANYCH W DZIAŁANIU 3.2 ............ 92 

TABELA 22. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ SZACOWANEGO ROCZNEGO SPADKU EMISJI 

GAZÓW CIEPLARNIANYCH DLA BUDYNKÓW RÓŻNEJ WIELKOŚCI, MODERNIZOWANYCH W DZIAŁANIU 3.2 .......... 93 

TABELA 23. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ SZACOWANEGO ROCZNEGO SPADKU EMISJI 

GAZÓW CIEPLARNIANYCH DLA RÓŻNYCH TYPÓW PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH W DZIAŁANIU 3.3.............. 93 

TABELA 24. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ REDUKCJI EMISJI PYŁU PM10 DLA RÓŻNYCH 

TYPÓW PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH W DZIAŁANIACH 3.2 I 3.3 ........................................................ 94 

TABELA 25. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ MOCY ZAINSTALOWANEJ OZE ORAZ 

PRODUKCJI ENERGII Z OZE DLA RÓŻNYCH TYPÓW INSTALACJI W DZIAŁANIU 3.1 .......................................... 95 

TABELA 26. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ 

DLA RÓŻNYCH BUDYNKÓW, MODERNIZOWANYCH W DZIAŁANIU 3.2 ......................................................... 96 

TABELA 27. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ KLUCZOWYCH EFEKTÓW W PROJEKTACH O 

RÓŻNEJ WARTOŚCI W DZIAŁANIACH 3.1, 3.2 I 3.3 ................................................................................ 98 

TABELA 28. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ KLUCZOWYCH EFEKTÓW W PROJEKTACH O 

RÓŻNEJ WARTOŚCI W OP III ............................................................................................................. 99 

TABELA 29. ŚREDNIE NAKŁADY (PLN) PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ KLUCZOWYCH EFEKTÓW W PROJEKTACH 

REALIZOWANYCH PRZEZ RÓŻNE TYPY BENEFICJENTÓW W DZIAŁANIACH 3.1 I 3.2 ....................................... 100 

TABELA 30. KLUCZOWE DZIAŁANIA KOMPLEMENTARNE W STOSUNKU DO PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W OP 

III RPO WP 2014-2020, FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W PERSPEKTYWIE 

FINANSOWEJ 2014-2020 ............................................................................................................. 105 

TABELA 31. ŚREDNIA WARTOŚĆ WSPARCIA UE I REDUKCJI EMISJI PM10 W OP III NA WYBRANYCH OBSZARACH 

FUNKCJONALNYCH ORAZ POZA TYMI OBSZARAMI ................................................................................ 109 

TABELA 32. PRZYKŁADY MAKSYMALIZACJI WPŁYWU NA REALIZACJĘ ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W 

PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH W OP III RPO WP 2014-2020 ...................................................... 116 

TABELA 33. WARTOŚCI DOCELOWE WSKAŹNIKÓW DOTYCZĄCYCH DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW DO POTRZEB 

I WPROWADZENIA USPRAWNIEŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ................................................ 118 

TABELA 34. KLUCZOWE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA REALIZACJĘ CELÓW OP III ...................................... 130 

TABELA 35. OCENA TRWAŁOŚCI EFEKTÓW WSPARCIA W OP III RPO WP 2014-2020 ............................. 133 

 

Spis wykresów 

WYKRES  1. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁAŃ 3.1 I 3.4 NA PYTANIE „JAKI JEST RZECZYWISTY 

LUB PROGNOZOWANY STOPIEŃ WYKORZYSTANIA POWSTAŁEJ/ZMODERNIZOWANEJ INFRASTRUKTURY LUB 

ZAKUPIONEGO W RAMACH PROJEKTU SPRZĘTU/WYPOSAŻENIA?” ............................................................ 33 



160 | S t r o n a  

WYKRES 2. UDZIAŁ ENERGII ODNAWIALNEJ W PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE 

PODKARPACKIM W LATACH 2012-2020 [%] ...................................................................................... 41 

WYKRES 3. PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WG ŹRÓDEŁ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 

2012-2020 [GWH] ..................................................................................................................... 41 

WYKRES 4. UDZIAŁ ENERGII Z OZE W ZUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE 

PODKARPACKIM W LATACH 2012-2020 [%] ...................................................................................... 43 

WYKRES 5. WARTOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANYCH NA ROZWÓJ OZE W LATACH 2016-2021 W 

WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM [MLN PLN] ORAZ UDZIAŁ PROCENTOWY W CAŁKOWITEJ KWOCIE ŚRODKÓW 

[%]. CAŁKOWITA KWOTA WSPARCIA: 778,3 MLN PLN ......................................................................... 44 

WYKRES 6. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 3.2 NA PYTANIE „JAKI JEST RZECZYWISTY LUB 

PROGNOZOWANY STOPIEŃ WYKORZYSTANIA POWSTAŁEJ/ZMODERNIZOWANEJ INFRASTRUKTURY LUB 

ZAKUPIONEGO W RAMACH PROJEKTU SPRZĘTU/WYPOSAŻENIA?” ............................................................ 54 

WYKRES 7. SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ NA CELE KOMUNALNO-BYTOWE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 

LATACH 2012-2020 [GJ] ............................................................................................................... 57 

WYKRES 8. ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 2012-2020 [GWH]

 .................................................................................................................................................. 59 

WYKRES 9. WARTOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANYCH W NA MODERNIZACJĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW 

W LATACH 2016-2021 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM [MLN PLN] ORAZ UDZIAŁ PROCENTOWY W 

CAŁKOWITEJ KWOCIE ŚRODKÓW [%]. CAŁKOWITA KWOTA WSPARCIA: 512,3 MLN PLN .............................. 60 

WYKRES 10. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 3.3 NA PYTANIE „JAKI JEST RZECZYWISTY 

LUB PROGNOZOWANY STOPIEŃ WYKORZYSTANIA POWSTAŁEJ/ZMODERNIZOWANEJ INFRASTRUKTURY LUB 

ZAKUPIONEGO W RAMACH PROJEKTU SPRZĘTU/WYPOSAŻENIA?” ............................................................ 67 

WYKRES 11. WARTOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANYCH W NA POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA W LATACH 

2016-2021 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM [MLN PLN] ORAZ UDZIAŁ PROCENTOWY W CAŁKOWITEJ 

KWOCIE ŚRODKÓW [%]. CAŁKOWITA KWOTA WSPARCIA: 605,7 MLN PLN ............................................... 74 

WYKRES 12. STĘŻENIE PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W LATACH 2012-2020 [ΜG/M3] .............................. 75 

WYKRES 13. ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANYCH W NA ROZWÓJ OZE, MODERNIZACJĘ 

ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW I POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA (MAJĄCYCH WPŁYW NA REDUKCJĘ EMISJI CO2) W 

LATACH 2016-2021 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM [MLN PLN] ORAZ UDZIAŁ PROCENTOWY W 

CAŁKOWITEJ KWOCIE ŚRODKÓW [%]. CAŁKOWITA KWOTA WSPARCIA: 1 896,5 MLN PLN ........................... 84 

WYKRES 14. OCENA STOPNIA DOSTOSOWANIA ZAKRESU I WARUNKÓW WSPARCIA W RAMACH OP III 

DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI BENEFICJENTÓW ..................................................................................... 120 

WYKRES 15. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW OP III NA PYTANIE „JAK OCENIAJĄ PAŃSTWO 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA Z RPO WP 2014-2020?” ..................... 122 

WYKRES 16. OCENA CZASU NA PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ORAZ CZASU OCENY 

WNIOSKÓW PRZEZ BENEFICJENTÓW OP III ........................................................................................ 123 

WYKRES 17. PROBLEMY ODNOTOWANE NA ETAPIE WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE PRZEZ BENEFICJENTÓW 

OP III ....................................................................................................................................... 124 



 

 

161 | S t r o n a  

WYKRES 18. PROBLEMY ODNOTOWANE PRZEZ BENEFICJENTÓW OP III NA ETAPIE REALIZACJI PROJEKTÓW .... 127 

WYKRES 19. OCENA WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

NA ETAPIE REALIZACJI PROJEKTÓW W OP III ...................................................................................... 128 

WYKRES 20. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW OP III NA PYTANIE „CZY UZYSKANE/PROGNOZOWANE 

EFEKTY PROJEKTU OCENIAJĄ PAŃSTWO JAKO TRWAŁE?” ...................................................................... 132 

WYKRES 21. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW OP III NA PYTANIE „DOFINANSOWANIEM JAKIEGO TYPU 

PRZEDSIĘWZIĘĆ BYLIBY PAŃSTWO ZAINTERESOWANI W KOLEJNEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ?” ................. 136 

 

Spis map 

MAPA 1. ROZKŁAD PRZESTRZENNY WSPARCIA (ŚRODKI UE) W DZIAŁANIACH 3.1 I 3.4 RPO WP 2014-2020, W 

PODZIALE NA GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ....................................................................... 28 

MAPA 2. GMINY, W KTÓRYCH DOFINANSOWANO PROJEKTY „PARASOLOWE” W DZIAŁANIACH 3.1 I 3.4 RPO WP 

2014-2020 ................................................................................................................................ 29 

MAPA 3. 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, W PODZIALE NA GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO .......................................................... 30 

MAPA 4. ROZKŁAD PRZESTRZENNY ZAGREGOWANYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE DODATKOWEJ ZDOLNOŚCI 

WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, OSIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH W 

DZIAŁANIACH 3.1 I 3.4 RPO WP 2014-2020, W PODZIALE NA GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ... 31 

MAPA 5. ROZKŁAD PRZESTRZENNY ZAGREGOWANYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE DODATKOWEJ ZDOLNOŚCI 

WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, OSIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH W DZIAŁANIACH 

3.1 I 3.4 RPO WP 2014-2020, W PODZIALE NA GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ...................... 32 

MAPA 6. ROZKŁAD PRZESTRZENNY WSPARCIA (ŚRODKI UE) W DZIAŁANIU 3.2 RPO WP 2014-2020, W 

PODZIALE NA GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ....................................................................... 52 

MAPA 7. ROZKŁAD PRZESTRZENNY ZAGREGOWANYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 

BUDYNKÓW PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI, OSIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁANIU 

3.2 RPO WP 2014-2020, W PODZIALE NA GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ............................. 53 

MAPA 8. ROZKŁAD PRZESTRZENNY WSPARCIA (ŚRODKI UE) W DZIAŁANIU 3.3 RPO WP 2014-2020, W 

PODZIALE NA GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ....................................................................... 66 

MAPA 9. ROZKŁAD PRZESTRZENNY ZAGREGOWANYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI PM10, 

OSIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH W DZIAŁANIACH 3.2 I 3.3 RPO WP 2014-2020, W PODZIALE NA GMINY 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ................................................................................................... 77 

MAPA 10. SKUMULOWANE EFEKTY W ZAKRESIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W DZIAŁANIU 3.3 RPO WP 2014-

2020 ORAZ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE W GMINACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO .................. 79 

MAPA 11. ROZKŁAD PRZESTRZENNY ZAGREGOWANYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE SZACOWANEGO ROCZNEGO 

SPADKU EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W OP III RPO WP 2014-2020 ............................................... 83 

MAPA 12. ROZKŁAD PRZESTRZENNY WSPARCIA NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W DZIAŁANIU 3.3 RPO WP 2014-

2020 ORAZ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE, W PODZIALE NA GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO . 110 


