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Krzyżowa, 17 maja 2017r.

Wsparcie dla Gmin w walce ze Smogiem 
w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
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    Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie dolnośląskim 

Główny Punkt Informacyjny 
Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 
III piętro, pok. 300
e-mail: pife@dolnyslask.pl 
tel. 71 776 95 01, 776-95 51 

Lokalny Punkt Informacyjny w 
Wałbrzychu, Plac Magistracki 1
II piętro, pokój 23,
e-mail: pife.walbrzych@dolnyslask.pl 
tel. 74 66 55 173 

Lokalny Punkt Informacyjny w Legnicy 
ul. Rycerska 24
I piętro, pokój  A 1
e-mail: pife.legnica@dolnyslask.pl 
tel. 76 723 54 80 

Lokalny Punkt Informacyjny w 
Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 32/32a
e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl 
tel. 74 66 55 173 

mailto:pife@dolnyslask.pl
mailto:pife.walbrzych@dolnyslask.pl
mailto:pife.legnica@dolnyslask.pl
mailto:pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
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Konkurs horyzontalny – ogłaszany na projekty o znaczeniu/ zasięgu wykraczającym poza 
obszar ZIT lub poza obszar OSI  lub w przypadku braku wyodrębnienia alokacji nabór 
wniosków przewidziany dla wszystkich beneficjentów przewidzianych do aplikowania w 
danym działaniu.  

Konkurs dedykowany dla ZIT:
 ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej,
 ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Konkurs dedykowany dla OSI:
Zachodni Obszar Interwencji;
 Legnicko - Głogowski Obszar Interwencji;
 Dzierżoniowsko – Kłodzko - Ząbkowicki Obszar Interwencji;
 Obszar Interwencji Doliny Baryczy;
 Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej.
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zgodność z dokumentami: planami gospodarki niskoemisyjnej, założeniami do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, programami ochrony powietrza;

zgodność z audytami energetycznymi (ew. efektywności energetycznej);

punktowana wielkość redukcji emisji CO2, emisji pyłów PM10;

wymogi dot. instalacji grzewczych zgodne już dziś z zaostrzonymi normami mającymi obowiązywać 
od 2020 r. (dyrektywa 2009/125/WE);

punktowane projekty realizowane na obszarach gmin, gdzie występują przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu dobowego, zgodnie z „Oceną jakości powietrza na terenie województwa 
dolnośląskiego w 2014 roku”;

przeciwdziałanie tzw. ubóstwu energetycznemu.
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Wymogi / preferencje w Priorytecie 3



Działanie 3.1 
Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 
Cel: zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie 
dolnośląskim

55 608 280 € 
Konkursy horyzontalne (77%)  42 594 195 €
Instrumenty finansowe (23%)  13 014 085 €

TYPY PROJEKTÓW

A.Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję 
energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz 
z podłączeniem tych źródeł do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej, polegające na 
budowie oraz modernizacji);
B.Działania polegające na budowie 
i modernizacji sieci elektroenergetycznej (o 
napięciu SN i NN – poniżej 110kV) umożliwiającej 
przyłączanie jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych.



Działanie 3.2 
Efektywność energetyczna w MŚP 
Cel: zwiększona efektywność energetyczna w MŚP

32 405 520 € 
Konkursy horyzontalne (40%) 12 968 900 €
Instrumenty finansowe (60%) 19 436 620 €

TYPY PROJEKTÓW

A.Projekty dotyczące głębokiej 
termomodernizacji energetycznej 
obiektów, w tym wymiany lub modernizacji 
źródła energii. 
B.Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło 
odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 
2012/27/UE . 

C.Zastosowanie technologii efektywnych 
energetycznie w przedsiębiorstwie.



Działanie 3.3 
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym                                                                              151 572 922 
€ 

•

Cel: zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych

1.Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności 

publicznej - typ 3.3.A;

2. Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych - typ 3.3.B;

3.Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie 

podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 

(budowa oraz modernizacja) - typ 3.3.C – budynki spełniające już dziś warunki techniczne, które będą 

obowiązywał od 2021 r.; 

4.Wsparcie za pomocą instrumentów finansowych projektów związanych z kompleksową 

modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych opartą o system zarządzania 

energią – typ 3.3.D.
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Poddziałanie 3.4.1 horyzont/OSI 40 510 326 €

Poddziałanie 3.4.2 ZIT WrOF           56 200 000 €

Poddziałanie 3.4.3 ZIT AJ 14 000 000 €

Poddziałanie 3.4.4 ZIT AW           27 050 000 €

Działanie 3.4
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych            137 760 326 € 

Cel:
ograniczona niska emisja transportowa - 3.4 A

ograniczona niska emisja kominowa
w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych – 3.4 B
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Działanie 3.4.A
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Działanie 3.4.B
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Działanie 3.4.B



Działanie 3.5 
Wysokosprawna kogeneracja          15 000 000 €

Cel: zwiększona produkcja energii w wysokosprawnych instalacjach w regionie

A. Budowa, przebudowa jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej 
kogeneracji i trigeneracji  o całkowitej 
nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW 
(również wykorzystujące OZE) wraz z 
niezbędnymi przyłączeniami.  

B. Rozbudowa i/lub modernizacja sieci 
ciepłowniczych. 

Opublikowanie ogłoszenia o konkursie – 15 grudnia 
2017 r.

Rozpoczęcie składania wniosków –              15 
stycznia 2018 r. 
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Poddziałanie 4.4 G Kampanie informacyjno  – edukacyjne związane z ochroną 
środowiska (komplementarne i uzupełniające do kampanii ogólnopolskich, 
podejmowanych na poziomie krajowym). 

Beneficjenci to m.in.:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 organizacje pozarządowe,
 szkoły wyższe,
 jednostki naukowe,
 PGL Lasy Państwowe,
administracja rządowa. 

Konkurs horyzontalny: 
opublikowanie ogłoszenia  o konkursie: 29 czerwca 2017 r.  
rozpoczęcie składania składników: 31 lipca 2017 r.  
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Działanie 6.1 Inwestycję w infrastrukturę społeczną

6.1 A Budowa, remont, przebudowa infrastruktury społecznej powiązanej z procesem 
integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej.

Opublikowanie ogłoszenia konkursie: 1 grudnia 2017 r. ( ZIT AW)
Rozpoczęcie składania wniosków: 15 stycznia 2018 r.  

6.1 B Budowa, remont przebudowa domów pomocy społecznej oraz placówek 
zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,  przewlekle chorym 
lub w podeszłym wieku .

Opublikowanie ogłoszenia konkursie: 31 lipca  2017 r. ( ZIT AW)
Rozpoczęcie składania wniosków: 31 sierpnia 2017 r. 

Beneficjenci to m.in.:
 jst, organizacje pozarządowe, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, kościoły       
    i związki wyznaniowe, podmioty zajmujące się całodobową opieką. 
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Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

6.3 B Remont odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie 
ma możliwości budowy nowych obiektów)

Działania poprawiające efektywność energetyczną nie mogą przekraczać 49 % 
wartości wydatków kwalifikowanych na pojedynczy budynek w projekcie.

 
Opublikowanie ogłoszenia konkursie: 27 października 2017 r. ( ZIT AWrOF)
Rozpoczęcie składania wniosków: 8 grudnia 2017 r.  

Beneficjenci:
 jst, jednostki sektora finansów publicznych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, 
towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


