
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Załącznik 1. Logika interwencji OP III RPO WP 2014-2020 

1. WPROWADZENIE  

Logika interwencji jest rozumiana jako związki przyczynowo-skutkowe, zachodzące pomiędzy 

poszczególnymi elementami:  

a) problemami do rozwiązania, potrzebami do zaspokojenia lub szansami do 

wykorzystania, 

b) podjętymi działaniami, 

c) produktami i rezultatami bezpośrednimi podjętych działań (wskaźniki produktu i 

rezultatu), 

d) rezultatami strategicznymi podjętych działań (cele szczegółowe). 

Na osiągnięcie rezultatów bezpośrednich, a przede wszystkim rezultatów strategicznych, 

często znaczący wpływ mają reakcje bezpośrednich odbiorców wsparcia (np. użytkowników 

infrastruktury) oraz czynniki zewnętrzne (np. uregulowania prawne), w tym inne polityki 

i programy, zaś na ostateczne powodzenie interwencji ma wpływ trafność doboru działań 

oraz przewidzenie czynników oddziałujących na interwencję. 

Zespół badawczy odtworzył i wstępnie zweryfikował poprawność przyjętej w OP III logiki 

interwencji w oparciu o analizę dokumentacji programowej oraz wywiady indywidualne 

przeprowadzone z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020 i ekspertami dziedzinowymi. 

Weryfikacja skuteczności przyjętej logiki interwencji została dokonana w oparciu o wyniki 

oceny efektów interwencji i jej wpływu na realizację przyjętych celów szczegółowych 

(rozdział 2), z uwzględnieniem wpływu czynników zewnętrznych i wewnątrz programowych 

(rozdział 6). Wykorzystanie w obecnym badaniu ex-post podejścia opartego na ewaluacji 

bazującej na teorii służy przede wszystkim przeanalizowaniu kontekstu i mechanizmów 

zmiany w celu określenia sposobów osiągnięcia (lub nieosiągnięcia) poszczególnych celów 

interwencji. Ograniczeniem jest jednak wczesny etap realizacji badania (część projektów jest 

nadal w realizacji, część zakończyła się niedawno, planowana jest dalsza kontraktacja w 

działaniu 3.1), podczas gdy możliwość potwierdzenia wpływu interwencji na zmiany, w tym 

możliwość potwierdzenia osiągnięcia wyznaczonych celów szczegółowych, wymaga analizy w 

dłuższym horyzoncie czasowym (dotyczy to w szczególności obszaru „Poprawa jakości 

powietrza”). Niemniej jednak wnioski z analiz przeprowadzonych na obecnym etapie 

wdrażania interwencji powinny być przydatne dla optymalizacji projektowanego modelu 

wsparcia w perspektywie 2021-2027. 

2. ZDIAGNOZOWANE PROBLEMY I WYZWANIA – TEORIA BAZOWA 

W diagnozie wyzwań i potrzeb, zawartej w RPO WP 2014-2020, wskazano na następujące 

uwarunkowania, problemy i wyzwania, uzasadniające interwencję publiczną w takim 

zakresie, jaki został przewidziany w III OP. Należą do nich: 

 możliwości do rozwoju energetyki opartej o odnawialne źródła energii; 

 niska efektywność sektora energetycznego; 
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 negatywny wpływ sektora energetycznego na środowisko; 

 niska efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i w sektorze 

mieszkaniowym; 

 problemy związane z przekroczeniami standardów jakości powietrza określonych dla 

pyłów PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10. 

Jako główne wynikające z diagnozy wyzwanie w obszarze czystej energii wskazano na 

„poprawę efektywności energetycznej, w tym zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 

energii”, a oczekiwane efekty interwencji miały obejmować: 

 zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym województwa; 

 poprawę efektywności energetycznej, szczególnie w sektorze mieszkaniowym, 

publicznym i w MŚP; 

 modernizację oraz budowę źródeł ciepła z wykorzystaniem wysokosprawnych, 

kogeneracyjnych źródeł odnawialnych; 

 poprawę jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z 

wytwarzania energii; 

 uniezależnienie wzrostu PKB od wykorzystania energii i budowę gospodarki 

efektywnie korzystającej z zasobów; 

 rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznej na potrzeby przyłączania nowych 

źródeł OZE. 

3. WYZNACZONE CELE I DZIAŁANIA SŁUŻĄCE ICH REALIZACJI – TEORIA ZMIANY  

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i wyzwania zaplanowano interwencję w ramach 

III Osi Priorytetowej Czysta Energia RPO WP 2014-2020. 

Celem nadrzędnym III OP jest poprawa efektywności energetycznej, w tym zwiększenie 

udziału odnawialnych źródeł energii, oraz lepsza jakość powietrza. Cel ten ma zostać 

osiągnięty dzięki realizacji wpisujących się w priorytety inwestycyjne 4a, 4c, 4e, 6e działań: 

3.1 Rozwój OZE, 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, 3.3 Poprawa jakości powietrza, 

3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Całkowita alokacja środków UE na 

OP III wynosi 253,7 mln EUR, co odpowiada 12% środków UE przeznaczonych na realizację 

RPO WP 2014-2020.  

  



 
 

3 
 

WYKRES 1. ALOKACJA ŚRODKÓW UE NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA OP III [MLN EUR] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie SzOOP RPO WP 2014 -2020, wersja z dn. 1 lutego 2022 r. 

Ze względu na zróżnicowanie tematyczne poszczególnych obszarów interwencji będących 

przedmiotem badania, logiki interwencji przyjęte dla każdego z działań III OP (z wyjątkiem 

3.1 i 3.4 prezentowanych łącznie) przedstawiono na oddzielnych schematach.  

1.1 PI 4A - DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE ORAZ DZIAŁANIE 3.4 ROZWÓJ OZE – ZINTEGROWANE INWESTYCJE 

TERYTORIALNE 

W działaniach 3.1 oraz 3.4 przewidziano realizację typów projektów odpowiadających na 

zdiagnozowane wyzwania i problemy w zakresie: 

• produkcji energii elektrycznej z OZE, 

• efektywności sektora energetycznego, 

• negatywnego wpływu sektora energetycznego na środowisko. 

 

RYSUNEK 1. SCHEMAT LOGIKI INTERWENCJI W PI 4A1 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie RPO WP 2014-2020 i SzOOP

                                                      
1 Opisany w RPO WP 2014-2020 wskaźnik Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych jako wskaźnik produktu, w SzOOP został wskazany 
jako wskaźnik rezultatu bezpośredniego i jako taki został przedstawiony w logice interwencji. 

123,3 75,1 42,6 12,8

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

3.1 Rozwój OZE 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

3.3 Poprawa jakości powietrza 3.4 Rozwój OZE - ZIT



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

W tabeli poniżej opisano przejęte w RPO WP 2014-2020 założenia odnośnie teorii zmiany i mechanizmu zmiany oraz wskazano na 

zidentyfikowane czynniki warunkujące zmianę.  

TABELA 1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA LEŻĄCE U PODSTAW POŻĄDANEGO MECHANIZMU ZMIANY W OBSZARZE PRODUKCJI ENERGII Z OZE (PI 4A -DZIAŁANIA 3.1 I 3.4) 
LP. POŻĄDANA ZMIANA OPIS MECHANIZMU ZMIANY  CZYNNIKI WARUNKUJĄCE I MAJĄCE WPŁYW NA ZMIANĘ 
1 Dzięki inwestycjom w instalacje wytwarzające 

energię z OZE (w tym kogeneracyjne), wraz z 
ich podłączeniem do sieci 
elektroenergetycznej, zwiększy się udział 
energii elektrycznej z OZE w produkcji energii 
ogółem. 

Projekty polegające na budowie instalacji produkujących 
energię elektryczną i cieplną z OZE wpływają na 
zwiększenie produkcji energii z OZE w generacji 
rozproszonej, w tym instalacje produkujące energię 
elektryczną z OZE  przyczyniają się także do zwiększenia 
udziału energii z OZE w produkcji energii elektrycznej 
ogółem.  

Dzięki zastąpieniu wytwarzania energii ze źródeł 
konwencjonalnych (z paliw kopalnych) wytwarzaniem 
energii z OZE, projekty przyczynią się również do spadku 
emisji gazów cieplarnianych. 

Najważniejszymi czynnikami wewnętrznymi (na które programujący 
mają wpływ), warunkującymi realizację założonego mechanizmu 
zmiany na poziomie produktów i rezultatów (dodatkowa moc i 
produkcja energii z OZE), są przede wszystkim: zakres (rodzaje i 
wielkość wspieranych instalacji OZE, katalog kosztów kwalifikowanych) 
oraz warunki wsparcia (zwł.: minimalna i maksymalna wartość projektu, 
poziom dofinansowania, kryteria wyboru projektów) oraz ich 
dostosowanie do potrzeb i możliwości beneficjentów. 

Do czynników zewnętrznych wpływających na realizację wskaźników 
produktu i rezultatu zaliczyć należy: uwarunkowania prawne (korzystne 
zasady rozliczeń prosumenta prywatnego za nadwyżki energii 
oddawane do sieci, ale z drugiej strony również – niepewność 
inwestycyjna wynikająca z ciągłych nowelizacji ustawy OZE), 
obserwowany wzrost cen energii elektrycznej (wpływ na duży wzrost 
zainteresowania prosumenckimi instalacjami PV), koszty instalacji 
(spadek kosztów mikroinstalacji PV w ostatnich latach, ale również 
fluktuacja cen na rynku budowlanym i innych instalacji OZE). 

Na przełożenie się rezultatów bezpośrednich na realizację celu w 
postaci zwiększenia udziału energii z OZE w produkcji energii ogółem 
wpływ mają przede wszystkim: ostatecznie dofinansowana w ramach 
3.1 i 3.4 struktura instalacji OZE, ich produktywność oraz ilość 
wyprodukowanej w nich energii elektrycznej z OZE wprowadzonej do 
sieci (we wskaźniku GUS uwzględniona jest tylko nieskonsumowana na 
miejscu nadwyżka energii dodawana do sieci),  wielkość produkcji 
energii elektrycznej ogółem w regionie (w tym inwestycje w źródła 
konwencjonalne) oraz jej podział na energetykę konwencjonalną i OZE.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie RPO WP 2014 -2020 i wyników badań ewaluacyjnych
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2.3.2 PI 4C - DZIAŁANIE 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

W działaniu 3.2 przewidziano realizację typów projektów odpowiadających na 

zdiagnozowane problemy w zakresie niskiej efektywności energetycznej sektora komunalno-

bytowego. 

RYSUNEK 2. SCHEMAT LOGIKI INTERWENCJI W PI 4C 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie RPO WP 2014 -2020 i SzOOP 
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TABELA 2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA LEŻĄCE U PODSTAW POŻĄDANEGO MECHANIZMU ZMIANY W OBSZARZE 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW  (PI 4C -DZIAŁANIE 3.2) 
LP. POŻĄDANA ZMIANA OPIS MECHANIZMU ZMIANY  CZYNNIKI WARUNKUJĄCE I MAJĄCE WPŁYW NA ZMIANĘ 
1 Głęboka 

modernizacja 
energetyczna 
budynków 
użyteczności 
publicznej wraz z 
wymianą 
wyposażenia tych 
obiektów na 
energooszczędne 
docelowo ma 
przyczynić się do 
zwiększenia 
efektywności 
energetycznej w 
budynkach 
użyteczności 
publicznej. 

Projekty obejmujące 
modernizację energetyczną 
budynków użyteczności 
publicznej oraz mieszkalnych 
(liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków i ich 
powierzchnia, liczba 
gospodarstw domowych z 
lepszą klasą zużycia energii) 
przyczynią się do oszczędności 
energii cieplnej i elektrycznej 
(końcowej), a tym samym do 
zmniejszenia rocznego zużycia 
energii pierwotnej.  

W konsekwencji wpłynie to na 
zwiększenie efektywności 
energetycznej w sektorze 
mieszkaniowym i w 
budynkach użyteczności 
publicznej. 

Zmniejszenie zużycia energii 
dodatkowo przyczyni się do 
spadku emisji gazów 
cieplarnianych. 

Najważniejszymi czynnikami wewnętrznymi (na które 
programujący mają wpływ) warunkującymi realizację 
założonego mechanizmu zmiany na poziomie produktów i 
rezultatów są przede wszystkim: zakres oraz warunki 
wsparcia (zwł.: minimalna i maksymalna wartość projektu, 
poziom dofinansowania, inne warunki wejścia, w tym 
kryteria wyboru projektów) oraz ich dostosowanie do 
potrzeb i możliwości beneficjentów. 

Głównymi czynnikami zewnętrznymi, które mogą wpływać 
na realizację wskaźników produktu mogą być: sytuacja na 
rynku usług budowlanych, w tym wahania cen materiałów 
budowlanych i kosztów wykonawstwa. Na realizację 
wskaźników rezultatu w postaci oszczędności energii i 
zmniejszenia emisji CO2 wpływ będą mieć warunki 
meteorologiczne w danym roku (wpływające na wielkość 
zużycia energii cieplnej do ogrzewania budynków w 
sezonie grzewczym), ewentualne zmiany sposobu 
wykorzystania budynków. Wpływ na rezultat w postaci 
oszczędności kosztów zaopatrzenia w energię będą miały 
także zmiany cen energii elektrycznej i cieplnej. Istotny 
wpływ na skalę efektów w sektorze mieszkaniowym będzie 
miała także demarkacja względem POIiŚ 2014-2020, wg 
której budynki należące do spółdzielni mieszkaniowych z 
miast wojewódzkich wskazanych w  Strategiach ZIT oraz 
miast subregionalnych zostały wyłączone ze wsparcia na 
poziomie RPO. 

Na przełożenie się rezultatów bezpośrednich na realizację 
celu w postaci zwiększenia efektywności energetycznej 
budynków wpływ ma przede wszystkim skala interwencji 
RPO WP 2014-2020 oraz wszystkie wymienione powyżej 
czynniki wpływające na rezultaty bezpośrednie.  

Analizując oddziaływanie w tym obszarze należy pamiętać, 
że teoretycznie wyliczone oszczędności energii w 
niektórych przypadkach mogą nie być faktycznie osiągane. 
Może to wynikać z nieprawidłowych założeń przyjętych na 
etapie szacowania efektu w audycie energetycznym (np. 
dotyczących bazowego poziomu zużycia energii) , a z 
drugiej strony z nieodpowiednim użytkowaniem budynku 
po termomodernizacji (np. przegrzewanie pomieszczeń, 
nieodpowiednie wietrzenie, itp.). 

Wpływ interwencji na wartość wskaźnika rezultatu będzie 
dwutorowy – z jednej strony termomodernizacja wpływa 
na ograniczenie zużycia energii cieplnej (a więc uzyskiwany 
jest pożądany efekt w postaci zmniejszenia sprzedaży 
energii cieplnej), z drugiej strony do sieci ciepłowniczej 
przyłączane są nowe budynki (co jest również 
przedmiotem wsparcia w OP III, głównie w działaniu 3.3), 
co będzie wpływać na zwiększenie wolumenu sprzedaży 
energii cieplnej.  

2 Głęboka 
modernizacja 
energetyczna 
wielorodzinnych 
budynków 
mieszkalnych wraz z 
wymianą 
wyposażenia tych 
obiektów na 
energooszczędne 
docelowo ma 
przyczynić się do 
zwiększenia 
efektywności 
energetycznej w 
sektorze 
mieszkaniowym. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie RPO WP 2014 -2020 i wyników badań ewaluacyjnych  
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2.3.3 PI 4E I 6E - DZIAŁANIE 3.3 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 

W działaniu 3.3 przewidziano realizację typów projektów odpowiadających na 

zdiagnozowane problemy w zakresie złej jakości powietrza (przekroczenia standardów 

jakości powietrza dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu), związanej głównie z niską 

emisją sektora komunalno-bytowego. 

RYSUNEK 3. SCHEMAT LOGIKI INTERWENCJI W PI 4E I 6E 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie RPO WP 2014 -2020 i SzOOP 

TABELA 3. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA LEŻĄCE U PODSTAW POŻĄDANEGO MECHANIZMU ZMIANY W OBSZARZE 

JAKOŚCI POWIETRZA (PI 4E I 6E - DZIAŁANIE 3.3) 
LP. POŻĄDANA ZMIANA OPIS MECHANIZMU ZMIANY  CZYNNIKI WARUNKUJĄCE I MAJĄCE WPŁYW NA ZMIANĘ 
1 Wymiana lub 

modernizacja źródeł 
ciepła docelowo ma 
przyczynić się do 
niższej emisji pyłów 
oraz lepszej jakości 
powietrza w 
ośrodkach miejskich. 

Zainstalowane lub 
zmodernizowane źródła ciepła 
przyczynią się do spadku 
emisji pyłu zawieszonego 
PM10, a tym samym w dalszej 
kolejności do poprawy jakości 
powietrza.  

Wsparte projekty dodatkowo 
przyczynią się do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. 

Najważniejszymi czynnikami wewnętrznymi (na które 
programujący mają wpływ), warunkującymi realizację 
założonego mechanizmu zmiany na poziomie produktów i 
rezultatów, są przede wszystkim: zakres oraz warunki 
wsparcia (zwł.: minimalna i maksymalna wartość projektu, 
poziom dofinansowania, kryteria wyboru projektów) oraz 
ich dostosowanie do potrzeb i możliwości beneficjentów. 

W przypadku poddziałania 3.3.2 kluczowe mogą się okazać 
również warunki wejścia, tj. spełnienie warunku braku 
dostępności do sieci gazowej w nieruchomości, w której 
miał być wymieniany kocioł. 

Do czynników zewnętrznych wpływających na realizację 
wskaźników produktu i rezultatu zaliczyć należy: 
skuteczność kampanii promocyjnych, uwarunkowania 
prawne (tzw. uchwała antysmogowa), obserwowany 
wzrost cen energii cieplnej, koszty wymiany lub 
modernizacji źródeł ciepła, jak również warunki innych 
programów wspierających wymianę indywidualnych źródeł 
ciepła (np. Stop Smog, Program „Czyste Powietrze”). Na 
przełożenie się rezultatów bezpośrednich na realizację 
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LP. POŻĄDANA ZMIANA OPIS MECHANIZMU ZMIANY  CZYNNIKI WARUNKUJĄCE I MAJĄCE WPŁYW NA ZMIANĘ 
celu w postaci zmniejszenia emisji pyłów, a w 
konsekwencji poprawę jakości powietrza wpływ będą mieć 
również: warunki pogodowe (obserwowane ocieplenie 
klimatu, mające wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania 
na ciepło i tym samym mniejszą emisję zanieczyszczeń 
pyłowych w sezonie grzewczym), zmiany demograficzne i 
wynikające z nich zmiany wielkości sektora komunalno-
bytowego, zmiany udziału w emisjach pozostałych 
sektorów (tj. komunikacji, przemysłu i energetyki 
zawodowej) i emisji niezorganizowanych, skala 
dofinansowania z RPO WP 2014-2020 i innych programów 
wspierających wymianę indywidualnych źródeł ciepła 
(przede wszystkim Program „Czyste Powietrze”). 

2 Modernizacja sieci 
ciepłowniczych oraz 
budowa przyłączy 
ciepłowniczych do 
budynków docelowo 
ma przyczynić się do 
niższej emisji pyłów 
oraz lepszej jakości 
powietrza w 
ośrodkach miejskich. 

Modernizacja sieci 
ciepłowniczych przyczyni się 
do zmniejszenia strat energii 
cieplnej w przesyle, a tym 
samym zmniejszenia jej 
zużycia, co przekłada się na 
redukcję emisji pyłów (o ile 
źródło, z którego sieć bierze 
energię, jest emisyjne, co w 
większości przypadków ma 
miejsce). Zmniejszenie zużycia 
energii dodatkowo przyczyni 
się do spadku emisji gazów 
cieplarnianych. 

Budowa przyłączy 
ciepłowniczych do budynków 
przyczyni się również do 
zmniejszenia zużycia energii 
dzięki zastąpieniu 
niskosprawnych, 
indywidualnych źródeł ciepła 
przyłączem do efektywnej 
sieci ciepłowniczej. W 
konsekwencji przyczyni się 
także do redukcji emisji pyłu 
zawieszonego PM10 (dzięki 
zastąpieniu wysokoemisyjnych 
źródeł), a przez to – do 
poprawy jakości powietrza. 
Zmniejszenie zużycia energii 
dodatkowo przyczyni się do 
spadku emisji gazów 
cieplarnianych.  

Najważniejszymi czynnikami wewnętrznymi (na które 
programujący mają wpływ), warunkującymi realizację 
założonego mechanizmu zmiany na poziomie produktów i 
rezultatów, są przede wszystkim: zakres oraz warunki 
wsparcia (zwł.: minimalna i maksymalna wartość projektu, 
poziom dofinansowania, kryteria wyboru projektów) oraz 
ich dostosowanie do potrzeb i możliwości beneficjentów.  

Do czynników zewnętrznych wpływających na realizację 
wskaźników produktu i rezultatu zaliczyć należy: 
zawężenie przez KE możliwości dofinansowania projektów 
do sieci należących do efektywnego systemu 
ciepłowniczego (a przypadku projektów niespełniających 
tego wymogu – konieczność indywidualnej notyfikacji w 
KE), uwarunkowania prawne, wzrost cen energii cieplnej i 
paliw (w tym gazu ziemnego), koszty materiałów i usług 
budowlanych, jak również demarkacja 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). 

Na przełożenie się rezultatów bezpośrednich na realizację 
celu w postaci zmniejszenia emisji pyłów wpływ mogą 
mieć również: warunki meteorologiczne, zmiany 
demograficzne i wynikające z nich zmiany wielkości 
sektora komunalno-bytowego, zmiany udziału w emisjach 
pozostałych sektorów (tj. komunikacji, przemysłu i 
energetyki zawodowej) i emisjach niezorganizowanych, 
skala dofinansowania z RPO WP 2014-2020 i innych 
programów wspierających działania na rzecz poprawy 
jakości powietrza, w tym realizowane przez 
przedsiębiorstwa ciepłownicze (np. POIiŚ, programy 
NFOŚiGW i WFOŚiGW, Program „Czyste Powietrze”). 

3 Budowa budynków 
użyteczności 
publicznej 
spełniających 
standardy 
budownictwa 
pasywnego 

Budowa budynków 
spełniających standardy 
budownictwa pasywnego 
może pośrednio przyczynić się 
do polepszania jakości 
powietrza poprzez spełnianie 
funkcji demonstracyjnej i tym 
samym kształtowanie 
świadomości ekologicznej oraz 
postaw mieszkańców regionu, 
decydentów i przedsiębiorców 
(wpływ na zachowania 
energooszczędne i decyzje 
inwestycyjne w zakresie 
oszczędności energii, z 

Na osiągnięcie zamierzonych efektów wpływ będą miały 
przede wszystkim: skuteczność zrealizowanych inwestycji 
pokazowych, uwarunkowania prawne i zachęty finansowe, 
w tym dostępność źródeł wsparcia publicznego, zmiany 
cen energii i paliw, jak również cen materiałów i usług 
budowlanych. 
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LP. POŻĄDANA ZMIANA OPIS MECHANIZMU ZMIANY  CZYNNIKI WARUNKUJĄCE I MAJĄCE WPŁYW NA ZMIANĘ 
zastosowania OZE i 
niskoemisyjnych źródeł 
ciepła). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie RPO WP 2014 -2020 i wyników badań ewaluacyjnych  


