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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

Oś Priorytetowa 3:  Czysta Energia  
 

DZIAŁANIE 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW  

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  
 

Planowany termin naboru: IV kwartał 2015 
 

Kwota środków z przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie 
wynosi :                            

338 109 593 zł 
 

I. Informacje ogólne o programie  
 

Celem osi jest zmniejszenie emisyjności gospodarki. Zakres wsparcia obejmuje również 
projekty z zakresu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 
i budynków mieszkalnych. W ramach Osi wspierane będą także inwestycje z zakresu 
rozwoju zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej oraz ograniczenia niskiej emisji 
poprzez poprawę efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła. 

 
CEL DZIAŁANIA 3.2. : Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym 
i budynkach użyteczności publicznej.  
 
 

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektu:  

Głęboka modernizacja energetyczna:  
a) budynków użyteczności publicznej,  
b) wielorodzinnych budynków mieszkalnych,  
 
wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne, obejmująca takie elementy 
jak:  

o ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,  

o modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń 

w budynkach na efektywne energetycznie,  

o montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje),  

o izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji 
ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z podłączeniem do sieci 
ciepłowniczej lub wymianą źródła ciepła (Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny 
od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. 
minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które 
zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 



                                                       

2 | S t r o n a  
       
         EUROGRANT Sp. z o.o.  33-100 Tarnów , ul. Krakowska 25/2   tel 14 657 14 65  fax 14 657 14 64  biuro@eurogrant.pl 

października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla produktów związanych z energią - Zasady te odpowiadają wymogom dla klasy 
5 normy produktowej PNEN 303-5:2012 Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa 
stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW.),  
 

o przebudowa i/lub budowa klimatyzacji i systemów chłodzących,  

o likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,  

o modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) 

ciepła,  

o zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania zużyciem energii w 

budynku (w tym zawory termostatyczne),  

o modernizacja instalacji elektrycznych budynku, która skutkować będzie 

ograniczeniem strat energii,  

o instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,  

o instalacja urządzeń wysokosprawnej kogeneracji,  

o modernizacja lub wymiana oświetlenia (zamontowanego w/na budynku na stałe).  

 
 

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów 
energetycznych.  

 

Głęboka modernizacja energetyczna budynku oznacza przedsięwzięcie wpływające na 
poprawę efektywności energetycznej budynku, w wyniku którego będzie on spełniać wymogi 
określone w dziale X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) – normy 
obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.  
 
Budynek użyteczności publicznej oznacza:  
a) budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa 
wyższego, wychowania, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportu, 
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.  
 
b) budynek zamieszkania zbiorowego, rozumiany jako: internat, dom dziecka, dom pomocy 
społecznej, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.  
 
Wielorodzinny budynek mieszkalny oznacza budynek, w którym występują więcej niż 2 
lokale mieszkalne (art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów, Dz. U. Nr 223, poz. 1459).  
 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 
rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, a także 
jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  
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O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy podmiotów:  
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  
 podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,  
 jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,  
 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,  
 organizacje pozarządowe,  
 podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności 

leczniczej,  
 porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera. 

 
 
Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki 
dostępu dla konkursu: 

 
1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO WP 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  
 
2. Wydatki kwalifikowane mogą dotyczyć wyłącznie budynków, w których realizacja projektu 
będzie skutkować zwiększeniem efektywności energetycznej (czyli zmniejszeniem 
obliczeniowego zapotrzebowania na energię), o co najmniej 25%. Warunek dotyczy 
odrębnie każdego budynku objętego projektem.  
 
3. W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje się wsparcia w zakresie budynków 
publicznych dla organów władzy publicznej (administracji rządowej), w tym państwowych 
jednostek budżetowych i administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek 
organizacyjnych, państwowych osób prawnych, a także podmiotów będących dostawcami 
usług energetycznych w rozumieniu Dyrektywy 2012/27/UE.  
 
4. W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje się wsparcia w zakresie projektów 
dotyczących wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanych przez spółdzielnie i 
wspólnoty mieszkaniowe z obszaru ROF oraz miast subregionalnych30 kwalifikujących się do 
wsparcia w ramach PO IiŚ 2014-2020 (do momentu wyczerpania dostępnej alokacji w 
programie krajowym).  
 
5. W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu modernizacji energetycznej mogą 
dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map 
potrzeb zdrowotnych, o których mowa w działaniu 6.2.1 RPO WP 2014-2020.  
Uwarunkowanie to nie dotyczy inwestycji w zakresie, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
oraz środowiskowych form opieki, a także podmiotów leczniczych nie podlegających mapom 
potrzeb zdrowotnych. Inwestycje te będą mogły być współfinansowane po przyjęciu przez 
Komitet Sterujący Planu działań, pod warunkiem, że diagnoza lub dane w dostępnych 
rejestrach umożliwiają weryfikację zasadności ich realizacji.  
 
6. W zakresie wymiany/likwidacji starego źródła ciepła (jako elementu projektu) - wsparcie 
może zostać udzielone wyłącznie na:  
a) podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej,  
b) nowe urządzenia grzewcze spalające biomasę31, wykorzystujące paliwa gazowe32, kotły na 
paliwa stałe wyłącznie klasy 5 (według normy PN EN 303-5:2012).  
 
7.W zakresie instalacji OZE - konieczność zastosowania wynika z uprzednio 
przygotowanego audytu energetycznego, zastosowane instalacje będą musiały zapewniać 
przynajmniej częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię w budynkach. W ramach 
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realizowanych projektów instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi dotyczyć 
potrzeb energetycznych obiektu.  
 
8. Wymiana oświetlenia w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych może dotyczyć 
wyłącznie części wspólnych tych budynków.  
 
9. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 
zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  
 

Formy rozliczania :  
Nie przewiduje się stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków.  
Planowany zakres systemu zaliczek określony zostanie w dokumencie dot. zasad 
przyznawania zaliczek w ramach RPO WP 2014-2020.  
 
Dofinansowanie: 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
85% bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy publicznej. 

 Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000 PLN. 
 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.  

 
Projekty rewitalizacyjne : dofinansowanie do 95%, w tym środki budżetu państwa stanowią 
maks. 10% wydatków kwalifikowanych projektu (zgodnie z rozdzialem 3 SZOOP – 
Indykatywny plan finansowy).  
 
 
II. Informacje szczegółowe o programie 
 
Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego  
 

 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].  
 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok].  
 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok].  
 Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2/rok] (CI 34).  

 

Lista wskaźników produktu  


 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 
[kWh/rok] (CI 32).  

 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [szt.] (CI 31).  
 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.].  
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2].  

 
 
 

Z A P R A S Z A M Y  DO  W S P Ó Ł P R A CY 


