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Szanowni Państwo,
Jako firma doradczo-konsultingowa prezentujemy analizę źródeł i możliwości finansowania
inwestycji sektora ENERGETYKI NISKOEMISYJNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz programów krajowych Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Programy przeznaczone są dla podmiotów sektora publicznego (Gminy, Powiaty, podmioty
komunalne, jednostki sektora finansów publicznych), kościoły i związki wyznaniowe, Lasy
Państwowe oraz Przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (w zależności
od lokalizacji inwestycji oraz formy prawnej podmiotu wnioskującego o dofinansowanie).
Ostateczny poziom dofinansowania dla konkretnego działania oraz podmiotu wskazany
zostanie w dokumentacji konkursowej przy ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie.
Kosztami kwalifikowanymi dla wskazanych programów w zależności od konkretnych działań są
m.in.:
inwestycje w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
z odnawialnych źródeł energii (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi);
inwestycje wpływające na efektywność energetyczną oraz służące zmniejszeniu start
energii elektrycznej i cieplnej;
inwestycje w zakresie kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej budynków
użyteczności publicznej, której zakres obejmuje:
ocieplenie obiektu, wymianę pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz
oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją;
przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła
ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji;
budowę i przebudowę instalacji odnawialnych źródeł energii w modernizowanych
energetycznie budynkach (jedynie jako element projektu).
Poniżej przedstawiamy syntetyczną analizę wskazującą wszelkie niezbędne informacje
o dostępnych działaniach, uprawnionych beneficjentach, terminach ogłoszenia naborów oraz
poziomie dofinansowania w podziale na poszczególne województwa.
Opracowanie przygotowane jest na podstawie aktualnych harmonogramów naborów wniosków
o dofinansowanie na rok 2016 ogłoszonych do dnia 30.11.2015 r. przez Instytucje Zarządzające .
Informujemy, iż harmonogramy mogą ulec zmianie lub aktualizacji.
W przypadku zainteresowania pozyskaniem dofinansowania prosimy o bezpośredni kontakt.
Jednocześnie informujemy, iż jesteśmy w dyspozycji do przygotowania wszelkich opracowań i
dokumentów wnioskujących o dofinansowanie w celu pozyskania bezzwrotnych dotacji.
Zastrzegamy sobie prawa autorskie do niniejszego dokumentu. Jego kopiowanie, publikowanie
bez zgody autora jest zabronione.
Zapraszamy Państwa do współpracy!
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I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
a) Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Nabór:
ogłoszenie naboru: kwiecień 2016 r., nabór: maj-czerwiec 2016 r.
Beneficjenci:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
- duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii;
- producenci rolni, grupy producenckie;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego;
- organizacje pozarządowe;
- kościoły i związki wyznaniowe;
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
- podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.
Typy projektów:
Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła z OZE.
b) Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne
Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF
Ogłoszenie naboru: listopad 2016 r.
Nabór: grudzień 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki
i stowarzyszenia;
- podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych;
- podmioty posiadające doświadczenie w zakresie kampanii upowszechniających na rzecz
gospodarki niskoemisyjnej oraz ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego
zasobami.
Typy projektów:
Wsparcie dla projektów wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej dla
poszczególnych typów obszarów miast niekwalifikujących się do dofinansowania w ramach
priorytetów inwestycyjnych 4a, 4b i 4c.
Poziom dofinansowania dla województwa podlaskiego:
- do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw;
- do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla średnich przedsiębiorstw;
- do 60% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw;
- do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla pozostałych podmiotów.
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2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
a) Oś priorytetowa X Energia
Działanie 10.2 Efektywność energetyczna
Poddziałanie 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne
Termin naboru: 4 styczeń 2016 r. – 29 styczeń 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne;
- związki i stowarzyszenia jst;
- jednostki naukowe;
- instytucje edukacyjne;
-szkoły wyższe;
- organizacje pozarządowe;
- kościoły i związki wyznaniowe;
- jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia
oraz spółki z udziałem jst;
- podmioty wykonujące zadania jst i związku komunalnego;
- jednostki administracji rządowej;
- spółki wodne;
- jednostki naukowe;
- szkoły wyższe
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
b) Oś priorytetowa X Energia
Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne
Termin ogłoszenia naboru: III kwartał 2016 r.
Nabór:
ogłoszenie naboru: III kwartał 2016 r.
nabór: IV kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich jednostki organizacyjne;
- związki i stowarzyszenia jst;
- jednostki administracji rządowej;
- inne jednostki sektora finansów publicznych;
- organizacje pozarządowe;
- podmioty ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społeczne;
- jednostki naukowe;
- instytucje edukacyjne;
-szkoły wyższe;
- grupy producentów rolnych;
- przedsiębiorcy.
Typy projektów:
Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła z OZE.
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c) Oś priorytetowa X Energia
Działanie 10.4 Redukcja emisji
Termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2016 r.
Nabór: I kwartał 2017 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich jednostki organizacyjne;
- związki i stowarzyszenia jst;
- jednostki administracji rządowej;
- inne jednostki sektora finansów publicznych;
- organizacje pozarządowe;
- jednostki naukowe;
- instytucje edukacyjne;
- szkoły wyższe;
- przedsiębiorcy.
Typy projektów:
Przedsięwzięcia wynikające z gminnych dokumentów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej
prowadzące do ograniczenia zużycia energii (w tym inwestycje w zakresie: systemów
zaopatrzenia w ciepło, wymiany oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne, systemu
monitoringu powietrza).
Poziom dofinansowania dla województwa pomorskiego:
- do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw;
- do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla średnich przedsiębiorstw;
- do 60% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw;
- do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla pozostałych podmiotów.
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
a) Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne
Poddziałanie 3.1.2 Strategia niskoemisyjna w Aglomeracji Opolskiej
Termin ogłoszenia naboru: I kwartał 2016 r.
Beneficjenci: informacje zawierające katalog beneficjentów udostępnione zostaną po
publikacji dalszej części Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych lub po ogłoszeniu naboru.
Typy przedsięwzięć:
-budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu
drogowego w centrach miast;
-zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy, busy);
-wyposażenie taboru autobusowego dla transportu publicznego w systemy redukcji
emisji;
-rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów
komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków
(m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);
-infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację
pasażerską;
-infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;
-systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości powietrza.
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b) Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna
Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Aglomeracji Opolskiej
Termin ogłoszenia naboru: I kwartał 2016 r.
Beneficjenci: informacje zawierające katalog beneficjentów udostępnione zostaną po
publikacji dalszej części Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.
Typy przedsięwzięć: informacje udostępnione zostaną po publikacji dalszej części
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych lub po ogłoszeniu naboru.
c) Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne
Poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych
Termin ogłoszenia naboru: II kwartał 2016 r.
Beneficjenci: informacje zawierające katalog beneficjentów udostępnione zostaną po
publikacji dalszej części Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych lub po ogłoszeniu
naboru .
Typy przedsięwzięć: informacje udostępnione zostaną po publikacji dalszej części
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych lub po ogłoszeniu naboru.
d) Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna
Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Termin ogłoszenia naboru: III kwartał 2016 r.
Beneficjenci: informacje zawierające katalog beneficjentów udostępnione zostaną po
publikacji dalszej części Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.
Typy przedsięwzięć: informacje udostępnione zostaną po publikacji dalszej części
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych lub po ogłoszeniu naboru.
e) Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP
Termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2016 r.
Beneficjenci: informacje zawierające katalog beneficjentów udostępnione zostaną po
publikacji dalszej części Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.
Typy przedsięwzięć: informacje udostępnione zostaną po publikacji dalszej części
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych lub po ogłoszeniu naboru.
Poziom dofinansowania dla województwa opolskiego:
- do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw;
- do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla średnich przedsiębiorstw;
- do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw;
- do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla pozostałych podmiotów.
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4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
a/ Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie
Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych
Termin ogłoszenia naboru: I kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- przedsiębiorstwa;
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe
jednostki organizacyjne;
- administracja rządowa;
- państwowe jednostki organizacyjne;
- organizacje pozarządowe;
- partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu
realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Typy projektów:
Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła z OZE.
b/ Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w
regionie
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Termin ogłoszenia naboru: I kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe
jednostki organizacyjne;
- inne jednostki sektora finansów publicznych;
- przedsiębiorstwa komunalne;
- organizacje samorządowe;
- spółdzielnie mieszkaniowe;
- wspólnoty mieszkaniowe;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;
- partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu
realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
c/ Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie
Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii
niskoemisyjnych
Termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- przedsiębiorstwa;
- jednostki samorządu terytorialnego (jst);
- związki jst;
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- stowarzyszenia jst;
- samorządowe jednostki organizacyjne;
- zarządcy infrastruktury transportowej służącej organizacji transportu zbiorowego
publicznego;
- inne jednostki sektora finansów publicznych;
- organizacje pozarządowe;
- partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów
realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Typy projektów:
Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy
transportowe – infrastruktura szynowa wraz z taborem.
d/ Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie
Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT
Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym w ramach ZIT
Termin ogłoszenia naboru: II kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst);
- związki jst;
- stowarzyszenia jst;
- samorządowe jednostki organizacyjne;
- inne jednostki sektora finansów publicznych;
- przedsiębiorstwa komunalne;
- organizacje pozarządowe;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;
- partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów
realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Typy projektów:
Inwestycje związane z efektywnością energetyczną budynków użyteczności publicznej.
e/ Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie
Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT
Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii
niskoemisyjnych w ramach ZIT
Termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- przedsiębiorstwa;
- jednostki samorządu terytorialnego (jst);
- związki jst;
- stowarzyszenia jst;
- samorządowe jednostki organizacyjne;
- zarządcy infrastruktury transportowej służącej organizacji transportu zbiorowego
publicznego;
- inne jednostki sektora finansów publicznych;
- organizacje pozarządowe;
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- partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów
realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Poziom dofinansowania dla województwa kujawsko-pomorskiego:
- do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw;
- do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla średnich przedsiębiorstw;
- do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw;
- do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla pozostałych podmiotów.
5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
a/ Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii
z odnawialnych źródeł energii
Termin naboru: 4 stycznia 2016 r. – 29 luty 2016 r.
Beneficjenci: przedsiębiorcy (operatorzy sieci SN i NN poniżej 110 kV)
Typy projektów:
Inwestycje zwiększające potencjał sieci energetycznych do odbioru energii ze źródeł
odnawialnych.
b/ Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania
adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu
Termin ogłoszenia naboru: 30.06.2016 r.
Termin naboru: 01.08.2016 r. – 30.09.2016 r.
Beneficjenci:
- przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego;
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- organizacje pozarządowe;
- państwowe jednostki budżetowe;
- przedsiębiorstwa.
Typy projektów:
- budowa, przebudowa obiektów, systemu infrastruktury, zintegrowanego systemu
transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast;
- zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego.
c/ Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej
Termin ogłoszenia naboru: 31.08.2016 r.
Termin naboru: 30.09.2016 r. – 31.10.2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- osoby prawne jst;
- partnerstwa wymienionych podmiotów.
Typy projektów:
Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.
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d/ Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach
Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Termin ogłoszenia naboru: 31.05.2016 r.
Termin naboru: 30.06.2016 r. – 31.08.2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- osoby prawne jst;
- partnerstwa wymienionych podmiotów.
Typy projektów:
Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.
d/ Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków
mieszkaniowych
Termin ogłoszenia naboru: 31.08.2016 r.
Termin naboru: 30.09.2016 r. – 31.10.2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- TBS;
- wspólnoty mieszkaniowe;
- spółdzielnie mieszkaniowe;
- organizacje pozarządowe;
- partnerstwa wymienionych podmiotów.
Typy projektów:
Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków
mieszkaniowych.
e/ Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków
mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Termin ogłoszenia naboru: 31.05.2016 r.
Termin naboru: 30.06.2016 r. – 31.08.2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- TBS;
- wspólnoty mieszkaniowe;
- spółdzielnie mieszkaniowe;
- organizacje pozarządowe;
- partnerstwa wymienionych podmiotów.
Typy projektów:
Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków
mieszkaniowych.
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f/ Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
Termin ogłoszenia naboru: 29.02.2016 r.
Termin naboru: 31.03.2016 r. – 29.04.2016 r.
Beneficjenci:
- przedsiębiorcy;
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- jednostki sektora finansów publicznych;
- szkoły wyższe;
- kościoły i związki wyznaniowe;
- wspólnoty mieszkaniowe;
- spółdzielnie mieszkaniowe;
- instytucje oświatowe i opiekuńcze;
- zakłady opieki zdrowotnej;
- grupy producentów rolnych;
- organy administracji rządowej prowadzące szkoły;
- organizacje pozarządowe;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
- partnerstwa wymienionych podmiotów.
Typy projektów:
Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną lub
cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i
energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci
dystrybucyjnych.
Poziom dofinansowania dla województwa zachodniopomorskiego:
- do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw;
- do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla średnich przedsiębiorstw;
- do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw;
- do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla pozostałych podmiotów.
6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego
a/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna
Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna - ZIT Gorzów Wielkopolski
Termin naboru: 31.12.2015 r. – 31.03.2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia oraz
podmioty publiczne, których właścicielem jest jst lub dla których podmiotem założycielskim
jest jst;
- właściciele, zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z wyłączeniem spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych, które kwalifikują się do wsparcia na poziomie krajowym, tj.
w ramach PO IiŚ).
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
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b) Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna
Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą
ZIT
Termin naboru:
- 31.12.2015 r. – 29.04.2016 r.
- grudzień 2016 r. (tylko projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków
użyteczności publicznej)
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia oraz
podmioty publiczne, których właścicielem jest jst lub dla których podmiotem założycielskim
jest jst;
- właściciele, zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z wyłączeniem spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych, które kwalifikują się do wsparcia na poziomie krajowym, tj.
w ramach PO IiŚ)
Typy projektów: Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej.
c/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna
Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna - Zielona Góra
Termin naboru:
- 31.12.2015 r. – 30.06.2016 r.
- grudzień 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia oraz
podmioty publiczne, których właścicielem jest jst lub dla których podmiotem założycielskim
jest jst;
- właściciele, zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z wyłączeniem spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych, które kwalifikują się do wsparcia na poziomie krajowym,
tj. w ramach PO IiŚ).
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
d/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach
Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane
poza formułą ZIT
Termin ogłoszenia naboru: czerwiec 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
- spółki prawa handlowego będące własnością jst;
- dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE realizujący
inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 przedmiotowej dyrektywy w formie umów o poprawę
efektywności energetycznej;
- uczestnicy partnerstw publiczno-prywatnych realizujący w ramach projektów
hybrydowych usługi energetyczne.
Typy projektów:
- Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu
publicznego, w tym ścieżki rowerowe;
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- Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem
ograniczenia emisji spalin;
- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa.
e/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach
Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski
Termin ogłoszenia naboru: listopad 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
- spółki prawa handlowego będące własnością jst.
Typy projektów:
- Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu
publicznego, w tym ścieżki rowerowe.
f/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach
Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach - Zielona Góra
Termin naboru: 30.09.2015 r. – 29.01.2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
- spółki prawa handlowego będące własnością jst;
- dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE realizujący
inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 przedmiotowej dyrektywy w formie umów o poprawę
efektywności energetycznej;
- uczestnicy partnerstw publiczno-prywatnych realizujący w ramach projektów
hybrydowych usługi energetyczne.
Typy projektów:
- Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu
publicznego, w tym ścieżki rowerowe;
- Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem
ograniczenia emisji spalin;
- Inwestycje z zakresu budownictwa zero emisyjnego;
- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa.
Poziom dofinansowania dla województwa lubuskiego:
- do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw;
- do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla średnich przedsiębiorstw;
- do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw;
- do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
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7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
a/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT
Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT (Południowy i Zachodni)
Termin naboru: 28.10.2015 – 04.03.2016 r.
Termin naboru: październik – listopad 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst;
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;
- podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;
- szkoły wyższe;
- organizacje pozarządowe;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowej;
- towarzystwa budownictwa społecznego
Typy projektów:
Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł
odnawialnych.
b/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
Termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2015 r.
Termin ogłoszenia naboru: październik – listopad 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst;
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;
- podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;
- szkoły wyższe;
- organizacje pozarządowe;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowej;
- towarzystwa budownictwa społecznego
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
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d/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT (Południowy i Północny)
Termin naboru: IV kwartał 2015 r.
Termin naboru: październik – listopad 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst;
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;
- podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;
- szkoły wyższe;
- organizacje pozarządowe;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowej;
- towarzystwa budownictwa społecznego
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
e/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT (Zachodni)
Termin naboru: IV kwartał 2015 r.
Termin naboru: październik – listopad 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst;
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;
- podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;
- szkoły wyższe;
- organizacje pozarządowe;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowej;
- towarzystwa budownictwa społecznego
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
f/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja
Termin naboru: lipiec – sierpień 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki i
stowarzyszenia;
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- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
- podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej
posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
- szkoły wyższe;
- organizacje pozarządowe;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
- towarzystwa budownictwa społecznego;
- przedsiębiorcy.
Typy projektów:
Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.
g/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT
Termin naboru: 28.10.2015 - 30.12.2015 r.
Termin naboru: październik – grudzień 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
- podmioty działające na zlecenie jst i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu
publicznego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
- podmioty, w których większość udziałów posiada jst lub związek jst;
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;
- spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego
Typy projektów:
- Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np.
zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride,
buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów);
- Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS);
- Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego;
- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.
h/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT
(Południowy, Północny, Zachodni)
Termin naboru: 28.10.2015 - 30.12.2015 r.
Termin naboru: październik – listopad 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
- podmioty działające na zlecenie jst i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu
publicznego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
- podmioty, w których większość udziałów posiada jst lub związek jst;
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;
- spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego
Typy projektów:
- Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np.
zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride,
buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów);
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- Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS);
- Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego;
- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.
Poziom dofinansowania dla województwa śląskiego:
- do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw;
- do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla średnich przedsiębiorstw;
- do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw;
- do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla pozostałych podmiotów.
8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
a) Oś priorytetowa III Czysta energia
Działanie 3.1 Rozwój OZE
Termin naboru: II (tylko dla pierwszego typu projektów) i IV kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst;
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
- przedsiębiorstwa;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
- TBS;
- organizacje pozarządowe;
- szkoły wyższe;
- podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;
- porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera.
Typy projektów:
- przedsięwzięcia dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię
wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy;
- roboty budowlane i wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach
wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych;
- roboty budowlane i wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci
ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE.
b) Oś priorytetowa III Czysta energia
Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków
Termin naboru: 28.12.2015 r. – 15.03.2016 r.
Termin naboru: II kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst;
- jednostki sektora finansów publicznych;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
- TBS;
- organizacje pozarządowe;
- podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
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c) Oś priorytetowa III Czysta energia
Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza
Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych
Termin naboru: II kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst;
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
- przedsiębiorstwa;
- organizacje pozarządowe;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
- TBS;
- porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera.
Typy projektów:
- budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynku, węzłów
cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU);
- roboty budowlane i wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła –
instalacja kotłów gazowych lub kotłów na biomasę;
- modernizacja publicznych systemów oświetlenia.
d) Oś priorytetowa III Czysta energia
Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza
Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji
Termin naboru: II kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
Typy projektów:
Roboty budowlane i wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła instalacja kotłów na paliwo stałe (inne niż biomasa).
Poziom dofinansowania dla województwa podkarpackiego:
- do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw;
- do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla średnich przedsiębiorstw;
- do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw;
- do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla pozostałych podmiotów.
9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
a/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
Termin naboru:
- termin ogłoszenia naboru: 29 stycznia 2016 r.
- termin naboru: 29 luty 2016 r.
- termin ogłoszenia naboru: 31 marca 2016 r.
- termin naboru: 9 maja 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
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- przedsiębiorstwa energetyczne, w tym MŚP i przedsiębiorstwa sektora ekonomii
społecznej;
- organizacje pozarządowe;
- spółdzielnie mieszkaniowe;
- wspólnoty mieszkaniowe;
- towarzystwa budownictwa społecznego;
- grupy producentów rolnych;
- jednostki naukowe;
- uczelnie, szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
- organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Typy projektów:
Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł
odnawialnych.
b/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP
Termin naboru: 07.01.2016 r. – 15.01.2016 r.
Ogłoszenie naboru: 30.12.2016 r.
Termin naboru: od 31.01.2017 r.
Beneficjenci:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
- grupy producentów rolnych;
- przedsiębiorstwa z większościowym udziałem jst
Typy projektów:
- Głęboka modernizacja energetycznej obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła
energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat
ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE
(z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji);
- Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie
2012/27/UE;
- Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym
modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie oraz
wprowadzenie systemów zarządzania energią).
b/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i
sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i
sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne
Termin ogłoszenia naboru: 29 styczeń 2016 r.
Termin naboru: od 29 lutego 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- podmioty publiczne, których właścicielem jest jst lub dla których podmiotem
założycielskim jest jst;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyjątkiem spółdzielni i wspólnot z obszaru ZIT
WrOF);
- towarzystwa budownictwa społecznego;
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- organizacje pozarządowe;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
c/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i
sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i
sektorze mieszkaniowym – ZIT WROF
Termin ogłoszenia naboru: 29 styczeń 2016 r.
Termin naboru: od 29 lutego 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- podmioty publiczne, których właścicielem jest jst lub dla których podmiotem
założycielskim jest jst;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyjątkiem spółdzielni i wspólnot z obszaru ZIT
WrOF);
- towarzystwa budownictwa społecznego;
- organizacje pozarządowe;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
d/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i
sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i
sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ
Termin ogłoszenia naboru: 29 styczeń 2016 r.
Termin naboru: od 29 lutego 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- podmioty publiczne, których właścicielem jest jst lub dla których podmiotem
założycielskim jest jst;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyjątkiem spółdzielni i wspólnot z obszaru ZIT
WrOF);
- towarzystwa budownictwa społecznego;
- organizacje pozarządowe;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
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e/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i
sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i
sektorze mieszkaniowym – ZIT AW
Termin ogłoszenia naboru: 29 styczeń 2016 r.
Termin naboru: od 29 lutego 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- podmioty publiczne, których właścicielem jest jst lub dla których podmiotem
założycielskim jest jst;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyjątkiem spółdzielni i wspólnot z obszaru ZIT
WrOF);
- towarzystwa budownictwa społecznego;
- organizacje pozarządowe;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
f/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne
Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WROF
Poddziałanie 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ
Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- jednostki sektora finansów publicznych inne niż wymienione powyżej;
- przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie
transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich;
- organizacje pozarządowe;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
Typy projektów:
- zakup oraz modernizacja niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego dla połączeń
miejskich i podmiejskich;
- inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast;
- inwestycje związane z systemami zarządzania ruchem i energią.
b/ Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja
Termin ogłoszenia naboru: 28 grudzień 2015 r., 31 październik 2016 r.
Termin naboru: od 29 lutego 2016 r., od 5 grudnia 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
- przedsiębiorstwa energetyczne;
- organizacje pozarządowe;
21 | S t r o n a

- spółdzielnie mieszkaniowe;
- wspólnoty mieszkaniowe;
- towarzystwa budownictwa społecznego;
- jednostki naukowe;
- uczelnie, szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
- organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;
- przedsiębiorstwa
Typy projektów:
- Projekty dotyczące budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących) lub remontu
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji
i trigeneracji (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami;
- Projekty dotyczące rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych.
Poziom dofinansowania dla województwa dolnośląskiego:
- do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw;
- do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla średnich przedsiębiorstw;
- do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw;
- do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla pozostałych podmiotów.
10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
a) Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)
Termin naboru: IV kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
- administracja rządowa;
- przedsiębiorstwa;
- uczelnie/szkoły wyższe;
- jednostki naukowe;
- instytucje kultury;
- zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony
zdrowia zakontraktowane z NFZ;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
- towarzystwa budownictwa społecznego;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
- organizacje pozarządowe.
Typy projektów:
Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
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b) Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)
Termin naboru: III kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
- administracja rządowa;
- przedsiębiorstwa;
- uczelnie/szkoły wyższe;
- jednostki naukowe;
- instytucje kultury;
- zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony
zdrowia zakontraktowane z NFZ;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
- towarzystwa budownictwa społecznego;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
- organizacje pozarządowe.
Typy projektów:
Budowa oraz modernizacja sieci energii elektrycznej umożliwiających przyłączanie
jednostek OZE.
c) Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna
Termin naboru: 31.12.2015 r. – 01.02.2016 r.
Termin naboru: IV kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jst, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
- ZOZ;
- instytucje kultury;
- szkoły wyższe;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- NGO (w tym również podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym);
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
d) Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności
miejskiej
Termin naboru: III kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jst, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- przedsiębiorstwa;
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- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
- towarzystwa budownictwa społecznego.
Typy projektów:
- projekty kompleksowe, obejmujące:
centra przesiadkowe P+R;
ścieżki rowerowe;
autobusy niskoemisyjne;
Inteligentne Systemy Transportu;
oświetlenie uliczne
- projekty dotyczące ścieżek rowerowych;
- projekty dotyczące centrów przesiadkowych P+R.
e) Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT
Termin naboru: marzec 2016 r.
Beneficjenci:
- jst, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- przedsiębiorstwa;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
- towarzystwa budownictwa społecznego.
Typy projektów:
- centra przesiadkowe P+R.
f) Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT
Termin naboru: luty 2016 r.
Beneficjenci:
- jst, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- przedsiębiorstwa;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
- towarzystwa budownictwa społecznego.
Typy projektów:
- ścieżki rowerowe
Poziom dofinansowania dla województwa mazowieckiego:
- do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw;
- do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla średnich przedsiębiorstw;
- do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw;
- do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla pozostałych podmiotów.

24 | S t r o n a

11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego
a/ Oś priorytetowa III Energia
Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym
Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej
Termin naboru: 31.12.2015 r. – 31.03.2016 r.
Beneficjenci:
- jst i ich związki;
- jednostki zależne od jst posiadające osobowość prawną;
- samorządowe jednostki organizacyjne;
- organizacje pozarządowe;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
- TBS;
- podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
- podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy
2012/27/UE.
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
b) Oś priorytetowa III Energia
Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym
Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i
mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania
Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i
mieszkaniowym w ramach ZIT dla rozwoju AKO
Termin naboru: III kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jst i ich związki;
- jednostki zależne od jst posiadające osobowość prawną;
- samorządowe jednostki organizacyjne;
- organizacje pozarządowe;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
- TBS;
- podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
- podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy
2012/27/UE.
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
c) Oś priorytetowa III Energia
Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Termin naboru: I kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
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- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- organizacje pozarządowe, stowarzyszenia;
- podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy, miasta, powiatu;
- uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
- państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki
budżetowe;
- podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy
2012/27/UE.
Typy projektów:
Inwestycje w zakresie infrastruktury transportu miejskiego.
d) Oś priorytetowa III Energia
Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska
Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w
ramach ZIT MOF Poznania
Termin naboru: I kwartał 2016 r., III kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- organizacje pozarządowe, stowarzyszenia;
- podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy, miasta, powiatu;
- uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
- państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki
budżetowe;
- podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy
2012/27/UE.
Typy projektów:
Inwestycje związane z infrastrukturą drogową dla transportu zbiorowego oraz taborem
niskoemisyjnym.
Poziom dofinansowania dla województwa wielkopolskiego:
- do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw;
- do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla średnich przedsiębiorstw;
- do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw;
- do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
a) Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii
Termin ogłoszenia naboru: II kwartał 2016 r.
Termin naboru: III kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, związki, stowarzyszenia jst;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS;
- jednostki naukowe;
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- szkoły wyższe;
- organizacje pozarządowe;
- podmioty lecznicze;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
- organy administracji rządowej oraz jego jednostki podległe.
Typy projektów:
Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł
odnawialnych.
b) Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.2 Termomodernizacja budynków
Poddziałanie 4.2.2 Termomodernizacja budynków
Termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2015 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, związki, stowarzyszenia jst;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
- jednostki naukowe;
- szkoły wyższe;
- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS;
- podmioty lecznicze;
- instytucje kultury;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- organizacje pozarządowe;
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
b) Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.3 Ochrona powietrza
Poddziałanie 4.3.2 Ochrona powietrza
Termin ogłoszenia naboru: I/II kwartał 2016 r.
Termin naboru: II/III kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego, związki, stowarzyszenia jst;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- organizacje pozarządowe;
- przedsiębiorcy;
- jednostki naukowe, placówki oświatowe, szkoły wyższe;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS.
Typy projektów:
- budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej polegająca na projektach
pilotażowych lub demonstracyjnych;
- wymiana lub renowacja źródeł ciepła, rozbudowa systemów zaopatrzenia w ciepło oraz
doprowadzenie sieci ciepłowniczej do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego
oraz budynków użyteczności publicznej celem wyeliminowania punktowych źródeł ciepła;
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- budowa, przebudowa w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń
energooszczędnych i ekologicznych (wyłącznie jako element projektu).
Poziom dofinansowania dla województwa łódzkiego:
- do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw;
- do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla średnich przedsiębiorstw;
- do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw;
- do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
a/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna
Działanie 4.1 Produkcja i dystrybucja odnawialnych źródeł energii
Termin ogłoszenia naboru: luty 2016 r.
Beneficjenci: katalog beneficjentów zostanie udostępniony po publikacji Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych do RPO Warmii i Mazur na lata 2014-2020
Typy projektów:
- budowa, rozbudowa, przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń)
mające na celu produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii;
- budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączanie jednostek
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego – projekty realizowane przez OSD (operator systemu
dystrybucyjnego).
b/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP
Termin ogłoszenia naboru: luty 2016 r.
Beneficjenci: katalog beneficjentów zostanie udostępniony po publikacji Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych do RPO Warmii i Mazur na lata 2014-2020
Typy projektów:
Inwestycje przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej w MŚP.
c/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna
Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Termin ogłoszenia naboru: kwiecień 2016 r.
Beneficjenci: katalog beneficjentów zostanie udostępniony po publikacji Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych do RPO Warmii i Mazur na lata 2014-2020
Typy projektów:
Głęboka, kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej.
d/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)
Termin ogłoszenia naboru: październik 2016 r.
Beneficjenci: katalog beneficjentów zostanie udostępniony po publikacji Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych do RPO Warmii i Mazur na lata 2014-2020
Typy projektów:
Ekomobilny MOF.
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e/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie 4.4.2 Mobilny MOF (ZIT Olsztyna)
Termin ogłoszenia naboru: maj 2016 r., grudzień 2016 r.
Beneficjenci: katalog beneficjentów zostanie udostępniony po publikacji Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych do RPO Warmii i Mazur na lata 2014-2020
Typy projektów:
Mobilny MOF.
f/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze
funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis
Termin ogłoszenia naboru: czerwiec 2016 r.
Beneficjenci: katalog beneficjentów zostanie udostępniony po publikacji Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych do RPO Warmii i Mazur na lata 2014-2020
Typy projektów:
Budowa, przebudowa dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga.
g/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie 4.4.4 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze
funkcjonalnym Ełku – ZIT bis
Termin ogłoszenia naboru: grudzień 2016 r.
Beneficjenci: katalog beneficjentów zostanie udostępniony po publikacji Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych do RPO Warmii i Mazur na lata 2014-2020
Typy projektów:
Budowa, przebudowa dróg w obszarach funkcjonalnych Olsztyna („Mobilny MOF”), Elbląga i
Ełku związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską.
h/ Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna
Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii
Termin ogłoszenia naboru: sierpień 2016 r.
Beneficjenci: katalog beneficjentów zostanie udostępniony po publikacji Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych do RPO Warmii i Mazur na lata 2014-2020
Typy projektów:
- budowa, przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w
wysokosprawnej kogeneracji (w tym z OZE), trigeneracji;
- budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej (jako element projektu).
Poziom dofinansowania dla województwa warmińsko-mazurskiego:
- do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw;
- do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla średnich przedsiębiorstw;
- do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw;
- do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla pozostałych podmiotów.
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14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
a/ Oś priorytetowa IV Energia przyjazna środowisku
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Termin ogłoszenia naboru: marzec 2016 r.
Termin naboru: kwiecień 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Typy projektów:
Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł
odnawialnych.
b/ Oś priorytetowa IV Energia przyjazna środowisku
Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
Termin ogłoszenia naboru: grudzień 2016 r.
Beneficjenci:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Typy projektów:
Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł
odnawialnych.
c/ Oś priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
Termin ogłoszenia naboru: grudzień 2016 r.
Beneficjenci:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna obiektów w przedsiębiorstwach.
d/ Oś priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Termin ogłoszenia naboru: sierpień 2016 r.
Termin naboru: wrzesień 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- jednostki naukowe;
- szkoły wyższe;
- organizacje pozarządowe;
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
- służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego.
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
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e/ Oś priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego
Termin ogłoszenia naboru: listopad 2016 r.
Termin naboru: grudzień 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
- spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich
związki;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
- towarzystwa budownictwa społecznego.
Typy projektów:
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków
mieszkaniowych.
Poziom dofinansowania dla województwa lubelskiego:
- do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw;
- do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla średnich przedsiębiorstw;
- do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw;
- do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla pozostałych podmiotów.
15. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
a/ Oś priorytetowa IV Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Termin naboru: IV kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- administracja rządowa;
- jednostki naukowe;
- uczelnie;
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
- instytucje kultury;
- podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
- organizacje pozarządowe;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich
związki.
Typy projektów:
- wytwarzanie energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł odnawialnych;
- wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych;
- projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.
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b/ Oś priorytetowa IV Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych
Termin naboru: II kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
Operator systemy dystrybucyjnego.
Typy projektów:
Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dystrybucyjnych wraz z niezbędnymi jej
elementami.
c/ Oś priorytetowa IV Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i
mieszkaniowym
Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej – SPR
Termin naboru: II kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
- jednostki naukowe;
- uczelnie;
- instytucje kultury;
- podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
- organizacje pozarządowe;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Typy projektów:
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
d/ Oś priorytetowa IV Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i
mieszkaniowym
Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej – inwestycje regionalne
Termin naboru: III kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- Województwo Małopolskie;
- jednostki organizacyjne województwa;
- podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.
Typy projektów:
- głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej;
- rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego.
d/ Oś priorytetowa IV Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.5 Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR
Termin naboru: IV kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
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- przedsiębiorstwa – podmioty realizujące obowiązek świadczenia usług publicznych w
transporcie zbiorowym;
- inne podmioty właściwe w realizacji projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu
miejskiego.
Typy projektów:
- tabor na potrzeby transportu zbiorowego;
- integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych;
- ścieżki i infrastruktura rowerowa;
- organizacja i zarządzanie ruchem.
Poziom dofinansowania dla województwa małopolskiego:
- do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw;
- do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla średnich przedsiębiorstw;
- do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw;
- do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla pozostałych podmiotów.
16. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
a/ Oś priorytetowa III Efektywna i zielona energia
Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Termin naboru: III kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst) lub podmioty działające w imieniu jst;
- mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa;
- uczelnie;
- związki i stowarzyszenia jst;
- podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą finansowaną ze środków
publicznych;
- państwowe jednostki budżetowe;
- instytucje kultury.
Typy projektów:
Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł
odnawialnych.
b/ Oś priorytetowa III Efektywna i zielona energia
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
przedsiębiorstwach
Termin naboru: II kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Typy projektów:
Projekty dotyczące efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE wykorzystywanych
na potrzeby własne.
Poziom dofinansowania dla województwa świętokrzyskiego:
- do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorstw;
- do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla średnich przedsiębiorstw;
- do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw;
- do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji dla pozostałych podmiotów.
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II NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
1. E-KUMULATOR - Ekologiczny akumulator dla przemysłu
Termin naboru: do 30.12.2015 r.
Beneficjenci: przedsiębiorstwa
Typy projektów:
Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem
efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji
i odnawialnych źródeł energii.
Poziom dofinansowania:
Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
2. LEMUR - Energooszczędne budynki użyteczności publicznej
Termin naboru: 19.10.2015 r. – 29.12.2016 r.
Beneficjenci:
- podmioty sektora finansów publicznych z wyłączeniem państwowych jednostek
budżetowych;
- samorządowe osoby prawne;
- spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100%
udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych
w ustawach;
- organizacje pozarządowe;
- Parki Narodowe;
- PGL Lasy Państwowe
W porównaniu do poprzedniego naboru rozszerzeniu uległ katalog beneficjentów.
Typy projektów:
Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków
użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 20%, 40% albo 60% kosztów wykonania
i weryfikacji dokumentacji projektowej, w zależności od klasy energooszczędności
projektowanego budynku.
3. INWESTYCJE ENERGOOSZCZĘDNE W MŚP
Termin naboru: ciągły:
Podpisywanie umów: do 31.12.2016 r.
Wypłata – do 31.12.2017 r.
Beneficjenci: MŚP
Typy projektów:
- przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na
zakupie urządzeń OZE (dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu
z dotacją nie przekracza 250 tyś euro);
- przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na
rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20 proc. oszczędności energii
(finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może
przekroczyć 1 mln euro).
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Nabór ciągły realizowany przez banki:
 Bank Ochrony Środowiska S.A.;
 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.;
 Idea Bank S.A.
4. RYŚ – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
Termin naboru: 01.12.2015 r. – 04.01.2016 r.
Beneficjenci:
- osoby fizyczne;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pozarządowe.
Typy projektów:
Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych,
modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.
Finansowane są następujące prace remontowe:
Grupa I. Prace termoizolacyjne:
- Ocieplenie ścian zewnętrznych;
- Ocieplenie dachu / stropodachu;
- Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą;
- Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.
Grupa II. Instalacje wewnętrzne:
- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;
- Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej:
- Instalacja kotła kondensacyjnego;
- Instalacja węzła cieplnego;
- Instalacja kotła na biomasę;
- Instalacja pompy ciepła;
- Instalacja kolektorów słonecznych.
Forma dofinansowania:
- pożyczka preferencyjna wraz z dotacja w wysokości do 100 % wartości kosztów
kwalifikowanych;
- wysokość dotacji uzależniona od rodzaju przedsięwzięcia.
5. BOCIAN – ROZPROSZONE ODNWAIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Termin naboru: do 29.12.2015 r.
Beneficjenci: przedsiębiorstwa
Typy projektów: przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie efektywności energetycznej
oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.
Poziom i forma dofinansowania:
Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

III PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020
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1. Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych
Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z
odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji /
przesyłowej
Termin naboru: III kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
Typ beneficjentów określony zostanie po dokonaniu uzupełnienia do Szczegółowego Opisu
Osi Priorytetowych bądź przy ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie.
Typy projektów:
Budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej lądowych
farm wiatrowych, biomasę, biogaz, wodę lub energię promieniowania słonecznego lub
energię geotermalną.
2. Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych
źródeł energii w przedsiębiorstwach
Termin naboru: II kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
Typ beneficjentów określony zostanie po dokonaniu uzupełnienia do Szczegółowego Opisu
Osi Priorytetowych bądź przy ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie.
Typy projektów:
- przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
- głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
- zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach;
- budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła;
- zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła
odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.
3. Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych
Termin naboru: I kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- państwowe jednostki budżetowe;
- szkoły wyższe;
- administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki
organizacyjne;
- podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy
2012/27/UE;
- Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
Typy projektów:
Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej, kompleksowej modernizacji
energetycznej budynków publicznych.

4. Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
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Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze
mieszkaniowym
Termin naboru: II kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
Typ beneficjentów określony zostanie po dokonaniu uzupełnienia do Szczegółowego Opisu
Osi Priorytetowych bądź przy ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie.
Typy projektów:
Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej, kompleksowej modernizacji
energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.
5. Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i
energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Termin naboru: II kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
- przedsiębiorcy;
- jednostki samorządu terytorialnego (jst) oraz działające w ich imieniu jednostki
organizacyjne;
- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst nie
będące przedsiębiorcami;
- spółdzielnie mieszkaniowe;
- podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE
działające na rzecz jst.
Typy projektów:
Budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji.
6. Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląskodąbrowskiej
Poddziałanie 1.7.1 Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
Termin naboru: II kwartał 2016 r.
Beneficjenci:
Typ beneficjentów określony zostanie po dokonaniu uzupełnienia do Szczegółowego Opisu
Osi Priorytetowych bądź przy ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie.
Typy projektów:
Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej, kompleksowej modernizacji
energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.
Poziom dofinansowania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko:
Do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną podane do wiadomości w chwili ogłoszenia
naboru.

Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy.
Piotr Ostrowski
Prezes Zarządu
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