
 

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

Załącznik 3. Syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze 

NR PYTANIE BADAWCZE SYNTETYCZNA ODPOWIEDŹ NA PYTANIE BADAWCZE 
ROZDZI

AŁ 

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? 

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. 

Załącz

nik 1 

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? 

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 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. Efekty realizacji projektów dofinansowanych w działaniu 3.2, obejmujące zmniejszenie 

rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 9,8 ktoe, odpowiadają ok. 1,3% celu 

strategicznego w zakresie poprawy efektywności energetycznej, który można przypisać do 

województwa podkarpackiego (przy założeniu wkładu województwa w realizację celu krajowego 

proporcjonalnie do liczby ludności).  Szacowany roczny spadek emisji CO2 w wyniku interwencji OP 

III (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 

2.1.3, 

2.2.3, 

2.3.3 
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ROZDZI

AŁ 

interwencja OP III . Wkład OP III w redukcję emisji gazów cieplarnianych w regionie należy ocenić 

jako znaczący.  

Liczba źródeł ciepła, które mają zostać zmodernizowane dzięki interwencji OP III (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) . 

3 Jaka jest skuteczność 

wsparcia w ramach OP IV i 

działania 6.1 OP VI RPO WP 

2014-2020? 

Interwencja w ramach OP III jest skuteczna w osiąganiu celów szczegółowych wyznaczonych w 

programie dla poszczególnych priorytetów inwestycyjnych. O skuteczności wsparcia świadczy m.in. 

wysoki poziom wykorzystania alokacji oraz prognoza osiągnięcia wyznaczonych w programie 

wartości docelowych wskaźników produktu po zakończeniu realizacji wszystkich dofinansowanych 

projektów. Prognozowane jest także osiągnięcie celów wyznaczonych na 2023 r. dla strategicznych 

wskaźników rezultatu. 

Badanie wykazało, 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. 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. 

2, 6 



 
 

3 
 

NR PYTANIE BADAWCZE SYNTETYCZNA ODPOWIEDŹ NA PYTANIE BADAWCZE 
ROZDZI

AŁ 

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. 

Przyjęty w OP III system wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego był prawidłowy i trafnie 

odzwierciedlał efekty projektów. 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.  

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).  

4 Jak należy ocenić 

efektywność realizowanych 

projektów? Jaka jest relacja 

między kosztami, 

nakładami, zasobami a 

osiągniętymi efektami 

wsparcia? 

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.  
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ROZDZI

AŁ 

5 Jakie efekty osiągnięto 

dzięki realizacji projektów 

realizowanych w ramach 

OP III? Czy wystąpiły 

nieplanowane efekty 

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. Dodatkowe efekty 

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

domowe, jst, przedsiębiorstwa i inne wsparte podmioty, ograniczenie ubóstwa energetycznego, 

poprawę świadomości ekologicznej oraz ogromną popularyzację OZE w regionie, przekładającą się 

na rozwój rynku wykonawczego w regionie i województwach ościennych. 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 obszarach. 

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 

2.1.1, 

2.2.1, 

2.3.1 
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zapotrzebowania na energię elektryczną o 8 753 MWhe/rok, co odpowiada 0,2% ogólnego zużycia 

energii elektrycznej w województwie w 2016 r. 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.  

W działaniu 3.3 Poprawa jakości powietrza modernizację 6 262 starych, nieefektywnych źródeł 

ciepła (wymiana lub przebudowa pieców indywidualnych i lokalnych kotłowni węglowych na kotły 

gazowe, kotły biomasowe, kotły na paliwa stałe 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. Ponadto efektem działania 3.3. będzie budowa 8 budynków użyteczności publicznej, 

spełniających standardy budownictwa pasywnego, które będą pełniły funkcje demonstracyjne 

i pokazowe i mają na celu promowanie nowoczesnych rozwiązań w budownictwie oraz postaw 

związanych z oszczędzaniem energii.  

6 Jakie są najbardziej 

efektywne kierunki 

inwestycji w zakresie 

wspierania efektywności 

energetycznej, OZE i 

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. Zaangażowanie większych środków w finansowanie tego rodzaju działań przyczyni się 

do maksymalizacji efektów zarówno w obszarze poprawy efektywności energetycznej, rozwoju 
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niskoemisyjnych źródeł 

ciepła? 

odnawialnych źródeł energii, jak i poprawy jakości powietrza. W tym kontekście należy zaznaczyć, że 

w 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, które poza realizacją celów ogólnych interwencji 

przyczyniają się w największym stopniu do poprawy jakości powietrza. 

7 Czy, a jeżeli tak, to w jakim 

stopniu dofinansowane 

projekty są 

komplementarne 

zewnętrznie, wewnętrznie, 

funkcjonalnie i 

przestrzennie? 

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 zjawisko 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.  

Przeprowadzone 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.  
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Działania oraz projekty realizowane w OP III były powiązane z wybranymi działaniami oraz 

projektami realizowanymi w innych osiach RPO WP 2014-2020, w szczególności OP I, IV i VI. Nie 

zidentyfikowano przypadków wystąpienia konfliktu na poziomie realizacji celów różnych działań 

RPO WP 2014-2020. 

8 Jaka jest spodziewana 

trwałość (skala i zakres) 

wspartych inwestycji pod 

względem organizacyjnym, 

technicznym i finansowym? 

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 należy 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 gazu ziemnego, który może wpłynąć na 

ograniczenie wykorzystania nowych kotłów przez mieszkańców. 

7 

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? 

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., w tym ilość energii 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 pokrywane jest przez 

indywidualne źródła ciepła), a efekty interwencji nie ograniczają się do budynków podłączonych do 

sieci ciepłowniczej (wiele z nich posiada własne źródłom ciepła), to na podstawie przedstawionych 

2.2.3, 

2.3.3, 

2.4 
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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. 

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). Interwencja OP III ma więc także wpływ na poprawę efektywności energetycznej 

w sektorze ciepłowniczym. 

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). 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 województwa (zgodnie z założeniami Programu i zakresem wspieranych 

inwestycji, główne efekty dotyczą oszczędności energii cieplnej, a nie elektrycznej). 

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 
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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 III . 

Potencjalny wkład interwencji w realizację celu redukcji emisji gazów cieplarnianych należy w skali 

województwa ocenić jako istotny. 

Wielkość redukcji emisji PM10, przewidziana w efekcie realizacji projektów dofinansowanych w 

ramach OP III (łącznie w działaniach 3.2 i 3.3 - 718 ton/rok) odpowiada 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) . 

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? 

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 efektownością 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 

3 
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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. 

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? 

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

zrównoważonego rozwoju. We wszystkich analizowanych działaniach zauważono także realizację 

zasady równości szans i niedyskryminacji, przede wszystkim poprzez zgodność z koncepcją 

uniwersalnego projektowania oraz zapewnianiu 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.  

5 

12 Jakie rekomendacje można 

przedstawić dla okresu 

programowania 2021-2027 

w zakresie wdrażania 

interwencji w obszarze 

zrównoważonego 

wykorzystania energii? 

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 

8,9 
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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.  

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.  

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.  

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.  

13 Czy, a jeśli tak to w jakim 

stopniu w wyniku 

otrzymanego wsparcia 

Ocena wpływu interwencji na zwiększenie udziału OZE w finalnym zużyciu energii opiera się o 

dostępne dane wskaźnikowe GUS, dotyczące wolumenu produkcji energii elektrycznej z OZE oraz 

2.1.3 



 
 

12 
 

NR PYTANIE BADAWCZE SYNTETYCZNA ODPOWIEDŹ NA PYTANIE BADAWCZE 
ROZDZI

AŁ 

nastąpił wzrost udziału 

energii ze źródeł 

odnawialnych w finalnym 

zużyciu energii w regionie? 

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.  

14 Które źródła energii 

odnawialnej, finansowane 

w ramach RPO WP 2014-

2020, są najefektywniejsze 

w lokalnych 

uwarunkowaniach 

województwa 

podkarpackiego 

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 średnich1 instalacji geotermalnych oraz 

aerotermalnych (pompy ciepła), a w dalszej perspektywie małych siłowni wiatrowych2. 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, 

3 

                                                           
1 Jako element modernizacji nieefektywnych systemów ciepłowniczych. 

2 Przy założeniu stopniowego obniżania kosztów innowacyjnych rozwiązań technologicznych w tym obszarze, np. siłowni wiatrowych z pionową osią obrotu. 
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(energetyka wodna, 

wiatrowa, słoneczna, 

energia z biomasy, 

geotermalna)? Jakie 

czynniki mają na to wpływ? 

 

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 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. 

15 Którzy beneficjenci 

realizują projekty w 

zakresie OZE i efektywności 

energetycznej w sposób 

najbardziej efektywny? Czy 

realizowane projekty są dla 

nich opłacalne? 

 

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.  

3 

16 Na jakie przeszkody 

natrafia realizacja 

projektów dotyczących OZE 

i efektywności 

energetycznej? 

Główne przeszkody, na jakie natrafili beneficjenci realizujący projekty dotyczące OZE (działanie 3.1) 

i efektywności energetycznej (działanie 3.2) obejmują trudności w wyłonieniu wykonawcy i 

przekroczenie zakładanego budżetu, co ma wpływ na opóźnienia w realizacji projektów. 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 wobec wykonawców (np. skrócenie okresu gwarancji/rękojmi, przejęcie obsługi 

6.5 
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serwisowej przez gminę. „Parasolowa” formuła realizacji projektów była szczególnym wyzwaniem 

dla beneficjentów działania 3.1, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i 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. 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. 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 dla mieszkańców. W działaniu 3.1 wystąpiły w niektórych projektach specyficzne 

problemy związane z niedostosowaniem sieci elektroenergetycznej do dużej liczby mikroinstalacji 

PV, a także opóźniania w przyłączaniu instalacji PV do sieci. Pewna część beneficjentów, którzy 

jeszcze nie zakończyli realizacji projektów, zgłosiła obawę o możliwość osiągnięcia efektów na 

zakładanym poziomie w związku ze zmianą ustawy OZE z dn. 2 grudnia 2021 r., wprowadzającą 

mniej korzystne zasady rozliczeń za nadwyżkę energii oddawaną do sieci przez prosumenta.  

17 Czy, a jeśli tak to w jakim 

stopniu w wyniku 

otrzymanego wsparcia 

nastąpiło zwiększenie 

efektywności 

energetycznej w sektorze 

mieszkaniowym i 

budynkach użyteczności 

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., w tym ilość energii 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 

2.2.3 
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publicznej województwa 

podkarpackiego? 

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. 

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). 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 województwa (zgodnie z założeniami Programu i zakresem wspieranych 

inwestycji, główne efekty dotyczą oszczędności energii cieplnej, a nie elektrycznej). 

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

Główne przeszkody, na jakie natrafili beneficjenci realizujący projekty dotyczące modernizacji  

energetycznej budynków (działanie 3.2) obejmują trudności w wyłonieniu wykonawcy i 

przekroczenie zakładanego budżetu, co ma wpływ na opóźnienia w realizacji projektów. 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 
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ograniczali wymogi wobec wykonawców (np. skrócenie okresu gwarancji/rękojmi, przejęcie obsługi 

serwisowej przez gminę. Pandemia COVID wpłynęła niekorzystnie na realizację projektów, które nie 

zostały zakończone przed 2020 r. – wystąpiły opóźnienia w dostawach materiałów/instalacji, 

problemy z wykonawców z zapewnieniem siły roboczej. 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 dla mieszkańców. 

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? 

Jak wynika z analiz GIOŚ, 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, 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.  

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 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 w zakresie redukcji emisji pyłów nie została jeszcze osiągnięta. 

Do końca września 2021 r. w działaniu 3.3. wymieniono dopiero 1 447 z zakontraktowanych 6 262 

2.3.3 
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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. 

20 Czy, a jeśli tak to w jakim 

stopniu w wyniku 

otrzymanego wsparcia 

nastąpił spadek emisji CO2 i 

innych zanieczyszczeń 

powietrza do atmosfery? 

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 III . 

Potencjalny wkład interwencji w realizację celu redukcji emisji gazów cieplarnianych należy w skali 

województwa ocenić jako istotny. 

Wielkość redukcji emisji PM10, przewidziana w efekcie realizacji projektów dofinansowanych w 

ramach OP III (łącznie w działaniach 3.2 i 3.3 - 718 ton/rok) odpowiada ok. 1,9% całkowitej emisji 

PM10 ze źródeł zlokalizowanych na terenie województwa w 2015 r. (38,2 tys. ton/rok wg POP 2016) 

2.3.3, 

2.4 



 
 

18 
 

NR PYTANIE BADAWCZE SYNTETYCZNA ODPOWIEDŹ NA PYTANIE BADAWCZE 
ROZDZI

AŁ 

oraz ok. 18% wielkości redukcji emisji PM10 przewidzianej do 2022 r. w POP 2016 (3,9 tys. ton/rok 

wg POP 2016). 

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

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 III. 

Potencjalny wkład interwencji w realizację celu redukcji emisji gazów cieplarnianych należy w skali 

województwa ocenić jako istotny. 

Wielkość redukcji emisji PM10, przewidziana w efekcie realizacji projektów dofinansowanych w 

ramach OP III (łącznie w działaniach 3.2 i 3.3 - 718 ton/rok) odpowiada 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). 

Za najskuteczniejsze w zakresie redukcji emisji pyłów i gazów cieplarnianych należy uznać inwestycje 

obejmujące modernizację nieefektywnych źródeł ciepła.  

2.3.3, 

2.4, 3 

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

Główne przeszkody, na jakie natrafili beneficjenci realizujący projekty w działaniu 3.3 obejmują 

trudności w wyłonieniu wykonawcy i przekroczenie zakładanego budżetu, co ma wpływ na 

opóźnienia w realizacji projektów. 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 wobec wykonawców (np. 

skrócenie okresu gwarancji/rękojmi, przejęcie obsługi serwisowanej przez gminę. „Parasolowa” 

6.5 
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formuła realizacji projektów była szczególnym wyzwaniem, 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. W projektach dofinansowanych w poddziałaniu 3.3.2 

istotnym problemem okazało się niespełnienie przez odbiorców ostatecznych warunku dotyczącego 

braku dostępu do sieci gazowej – z tego doszło rozwiązania części z umów.  

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. 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 dla mieszkańców.  

Część beneficjentów zgłosiło obawę o możliwość osiągnięcia efektów na zakładanym poziomie ze 

względu na obserwowany w ostatnich miesiącach znaczny wzrost cen gazu ziemnego (co może 

wpłynąć na rezygnacje mieszkańców z instalacji kotła gazowego). 

 


