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„Fundusze Europejskie źródłem finansowania rozwiązań 
proekologicznych” 



  

RPO WD 2014 – 2020 
 

607 833 440 EUR 

Oś priorytetowa 1 
Przedsiębiorstwa  

i innowacje 
356 496 718 EUR 

Oś priorytetowa 3 
Gospodarka 

niskoemisyjna 
248 641 389 EUR 

Oś priorytetowa 8 
Rynek pracy 

 
11 000 000 EUR 

Dotacje 
271 409 394 EUR  

Instrumenty finansowe 
85 087 324 EUR 

Dotacje 
195 486 459 EUR  

Instrumenty finansowe 

53 154 930 EUR 

Dotacje 
0 EUR 

 Pożyczki 
11 000 000 EUR 

RPO WD 2014 – 2020 
616 138 107 

EUR 



 

Cele szczegółowe  

3 osi priorytetowej  

Zwiększony poziom 
produkcji energii ze  

źródeł odnawialnych  
w województwie 

dolnośląskim 

Zwiększona efektywność 
energetyczna budynków 
użyteczności publicznej 

i budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych. 

 

 

Zwiększona produkcja 
energii w wysokosprawnych 

instalacjach w regionie 
 

 

Ograniczona niska emisja 
transportowa/kominowa 

w ramach kompleksowych 
strategii niskoemisyjnych. 

 

 
Zwiększona efektywność 

energetyczna w MŚP 
 



 

Dane na dzień 10.05.2018r. 

 

20 ogłoszonych konkursów 

(w tym 11 przez UMWD) 

590 złożonych wniosków  
o dofinansowanie 

294 podpisanych umów  
o dofinansowanie 



 

 

-> 400 mln euro 
Gospodarka 

niskoemisyjna 
 

dotacje na  
termomodernizacje 

dotacje na 
OZE 

dotacje na sieci 
dystrybucyjne 

pożyczki na  
termomodernizację 



Działanie 3.1 - Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych  
 
 wsparcie budowy i modernizacji infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
  

Działanie 3.2 - Efektywność energetyczna w MŚP 
 
 modernizacja energetyczna obiektów mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie 

strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem  OZE 

Działanie 3.5 - Wysokosprawna Kogeneracja  
 
 budowa/przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji  

i trigeneracji (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami, rozbudowa i/lub modernizacja sieci 
ciepłowniczych. 

Działanie 3.3 - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 
 
 Wsparcie działań związanych z modernizacją energetyczną budynków promujące jej kompleksowy wymiar  

(tj. głęboką modernizację, system monitorowania i zarządzania energią) 

 

55,61 mln EUR 

32,41 mln EUR 

151,57 mln EUR 

15,0 mln EUR 

Działanie 3.4 – Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 
 
 Ograniczona niska emisja transportowa  i kominowa  w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych 
 

137,76 mln EUR 



 

W dniu 30 listopada 2016r. podpisana została umowa na ponad 700 mln zł  
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o finansowaniu projektów z zakresu instrumentów zwrotnych pn.: 
  

• „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty 

finansowe w województwie dolnośląskim”   

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. – pośrednik finansowy  
(umowa pośrednika - 34 mln zł) 

Cel: 
Wsparcie ma prowadzić do zwiększonej efektywności energetycznej przede wszystkim w sektorze MŚP. Kluczowe znaczenie będą miały 
projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii, mające na celu 
zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej  
z ewentualnym uwzględnieniem OZE, przedsięwzięcia zakładające zastosowanie technologii efektywnych energetycznie  
w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie) oraz wsparcie 
instalacji odzyskujących ciepło odpadowe. 

• pożyczki od 200 000 zł do 3 mln zł  
• okres spłaty do 15 lat (karencja do 6 miesięcy). 



Działanie 3.4 B – Wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii - OSI 

 

Data ogłoszenia 
konkursu  

 
16.07.2018 

Planowany  termin 
rozpoczęcia 

składania wniosków: 
04.09.2018  

Alokacja 
 

4 146 299 € 
 

17 277 628 PLN 

Konkurs będzie ukierunkowany na Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) 
Alokacja w ramach konkursu zostanie podzielona na 5 OSI: 

 

ZOI – Zachodni Obszar Interwencji – 947 476  € 
OIDB – Obszar Interwencji Doliny Baryczy – 544 719 € 

LGOI – Legnicko- Głogowski Obszar Interwencji – 1 189383 € 
OIRW – Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej – 585 944 € 

ZKD – Obszar Ziemi Dzierżoniowsko–Kłodzko-Ząbkowickiej –  878 777 € 



 
 

1) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

2) Jednostki organizacyjne jst;  

3) Jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;  

4) Przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu 

zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich;  

5) Organizacje pozarządowe;  

6) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;   

 

Powyższy katalog może ulec zmianie ze względu na zmiany w RPO zgłoszone do Komisji Europejskiej. 

Właściwy katalog wnioskodawców zostanie wskazany w Regulaminie konkursu, zgodnie z typem naboru. 



• koszty kwalifikowalne projektu - min. 200 tyś zł.  

 

• Poziom dofinasowania : 

 W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: do 85%.  

 

 W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi 
 przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej 
 pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

  

Cel konkursu:  
Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych 

 

Wszystkie projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej muszą być zgodne z gminnymi Planami Gospodarki Niskoemisyjnej.  
Ponadto, mając na uwadze wnioski i zalecenia wynikające z Programu Ochrony Powietrza dla województwa dolnośląskiego, interwencja 
będzie skierowana głównie na wymianę i dostosowanie do wybranych rodzajów paliw, źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych.  



 

Wybór projektów do dofinansowanie następuje w trybie konkursowym. 
 

Konkurs przebiega w następujących etapach: 

 
1.    Złożenie wniosku o dofinansowanie 
 
 Wnioskodawca musi złożyć wniosek wyłącznie w wersji elektronicznej wypełniony za pomocą 
 Generatora Wniosków o dofinansowanie (https://snow-dip.dolnyslask.pl/).  
  
 

2.  Ocena formalna – jest przeprowadzana w terminie do 60 dni kalendarzowych. 
 

 

3.  Ocena merytoryczna – jest przeprowadzana w terminie do 55 dni kalendarzowych od dnia 
 zakończenia oceny formalnej wszystkich złożonych w danym naborze wniosków. 
 
 

4.    Rozstrzygnięcie konkursu – do 14 dni po zakończeniu oceny merytorycznej wszystkich projektów  
 w  danym konkursie. 
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Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 
 

ul.  Strzegomska 2-4 
53-611 Wrocław 
tel. 71 776 58 14 
       71 776 58 13 
       71 776 58 12 

info.dip@umwd.pl 
www.dip.dolnyslask.pl 

Zapraszamy do kontaktu: 

 


