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Finansowanie termomodernizacji  
w RPO WD 2014-2020 

 

Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

12. Dni Oszczędzania Energii 

Wrocław, 14 – 15 listopada 2018 r. 



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

Typy projektów: 
 
• kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (3.3 a), 

 
• kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych - 

dotacje (3.3 b), 
 

• publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach 
charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (3.3 c), 
 

• kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 
pomoc zwrotna (3.3 d), 
 

• modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - zwalczanie emisji 
kominowej – (3.3 e). 
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Beneficjenci projektów: 
 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  
• podmioty publiczne, których właścicielem lub dla których podmiotem założycielskim jest 

JST;  
• jednostki organizacyjne JST;  
• spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;  
• towarzystwa budownictwa społecznego; 
• organizacje pozarządowe;  
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;  
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;  
• jednostki sektora finansów publicznych inne niż wymienione powyżej; 
• osoby fizyczne  

– właściciele domów jednorodzinnych  
– właściciele /najemcy mieszkań w domach wielorodzinnych 
wyłącznie jako odbiorcy końcowi projektów realizowanych przez ww. beneficjentów 

• podmiot wdrażający instrument finansowy w formule funduszu funduszy – dla schematu 
3.3 d. 
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Zasady ogólne obowiązujące RPO: 
 

• audyt energetyczny jako punkt wyjścia, 
 

• wspieranie zamiany źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, 
 

• jeśli podłączenie do sieci nie jest możliwe – gaz, biomasa albo OZE, 
 

• wymogi ekoprojektu 2020 dla źródeł ciepła, 
 

• brak wsparcia dla źródeł ciepła zasilanych węglem, 
 

• obowiązek ujęcia projektu w gminnym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, 
 

• dla termomodernizacji – efekt minimum 25% oszczędności energii, 
 

• wymóg stosowania choćby najprostszych systemów zarządzania energią, wsparcie technologii 
informatycznych, 
 

• wymóg edukowania użytkowników w celu właściwego używania urządzeń i rozwiązań, 
 

• możliwość dodatkowych instalacji OZE np. mikroinstalacje do produkcji prądu ale tylko na własne 
potrzeby (moc zainstalowana, dopuszcza się akumulację w sieci). 
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Zasady ogólne obowiązujące RPO - cd: 
 

Stosowanie systemu preferencji dla wspierania pożądanych efektów, najczęściej poprzez 
przyznawanie dodatkowych punktów za spełnienie preferencji. 
 
Preferencje: 
• dotyczące zmiany systemów grzewczych opartych na paliwa stałe na systemy nie 

wykorzystujące tych paliw,  
• wykorzystujące OZE, 
• realizowane w miejscowościach uzdrowiskowych, 
• wykorzystujące systemy monitorowania i zarządzania energią, 
• skutkujące redukcją emisji CO2 o więcej niż 30%, 
• skutkujące redukcją emisji pyłów zawieszonych, 
• realizowane na obszarach o znaczących przekroczeniach norm zanieczyszczenia 

powietrza, 
• w których wsparcie udzielane jest poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych 

(ESCO), 
• projekty rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, które znajdują się 

na wykazie IZ RPO WD. 
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Trwające i planowane nabory wniosków: 

 
3.3 c Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie 
podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności 
publicznej: 
• OIRW, OIDB – 13 200 000 PLN 
• ZIT WrOF – 9 000 000 PLN 
• ZIT AW - 1 596 153 PLN 
• ogłoszenie o konkursie – 30 listopada 2018 r. (8 stycznia 2019 r. dla ZIT AW) 
• składanie wniosków – od 31 stycznia 2019 r. (8 lutego 2019 r. dla ZIT AW) 
 
3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące 
zwalczania emisji kominowej - wyłącznie projekty w formule grantowej 
• OSI - 35 469 929 PLN 
• ZIT WrOF - 6 150 933 PLN 
• ZIT AJ - 6 129 042 PLN 
• ZIT AW - 5 921 094 PLN 
• ogłoszenie o konkursie – 31 października 2018 r. (7 listopada 2018 r. dla ZIT AW) 
• składanie wniosków – od 30 listopada 2018 r. (11 grudnia 2018 r. dla ZIT AW) 
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Trwające i planowane nabory wniosków: 
 
3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące 
zwalczania emisji kominowej – z wyłączeniem projektów w formule grantowej 
• ZIT WrOF - 6 150 933 PLN 
• ZIT AW - 5 921 094 PLN 
• ogłoszenie o konkursie – 14 grudnia 2018 r. (21 grudnia 2018 r. dla ZIT AW) 
• składanie wniosków – od 15 lutego 2019 r. (22 stycznia 2019 r. dla ZIT AW) 

 
3.3 b Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych 
• ZIT WrOF - 29 927 940 PLN 
• ogłoszenie o konkursie – 2 lipca 2019 r.  
• składanie wniosków – od 3 września 2019 r. 
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Typ a i b (BUP i wielorodzinne mieszkalne): 

 
Obecnie, poza ZIT WrOF nie są planowane nabory na termomodernizację. W dotychczas 
przeprowadzonych konkursach wybrano do dofinansowania 262 projekty na łączną kwotę 
dofinansowania 551 069 186 PLN. 

 

 

Wg umów o dofinansowanie, wskaźnik „Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 
termomodernizacji” zrealizowany będzie na poziomie 1 179 658 mkw wobec założonych 440 733 mkw. 
Liczba zmodernizowanych budynków – 721 szt. 

 

 

Wymieniono też 799 źródeł ciepła w termomodernizowanych budynkach. 

9 

 
Finansowanie termomodernizacji  

w RPO WD 2014-2020 



Ważne strony i adresy: 

 

rpo.dolnyslask.pl – Instytucja Zarządzająca RPO – harmonogram, dokumentacja 
konkursowa, SzOOP, komunikaty (UMWD, Wrocław, Mazowiecka 17) 

pife@dolnyslask.pl – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (UMWD, 
Wrocław, Słowackiego 12 – 14 + siedziby w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu) 

 

http://dip.dolnyslask.pl/  - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca - regulaminy, 
komunikaty 

 

https://zitwrof.pl/ - ZIT WrOF, jw. + kwestie związane ze Strategią ZIT 

https://zitaj.jeleniagora.pl/o-zit - ZIT AJ, jw. + kwestie związane ze Strategią ZIT 

http://www.ipaw.walbrzych.eu/ - ZIT AW, jw. + kwestie związane ze Strategią ZIT 
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