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INWESTYCJE ENERGOOSZCZĘDNE W MŚP

Koordynator programu: 
Joanna Maria Jaworek

e-mail: inwestycje_msp@nfosigw.gov.pl
tel.: +48 (22) 45 90 965

Link do strony programu

 
 
 
 
 

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII 
W BUDOWNICTWIE

Koordynator programu: 
Edward Kolbusz
 
e-mail: Edward.Kolbusz@nfosigw.gov.pl
tel.: +48 (22) 45 90 365

Link do strony programu

PROMOWANIE EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ I KOSZYTANIA Z 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W 
PRZEDSIĘBIORSTWACH

Koordynatorzy programu:   
Rafał Kręcisz, Tomasz Zadrożny, Witold Retke

e-mail: pytania_1.2@nfosigw.gov.pl
tel.:   +48 (22) 45-90-969  

+48 (22) 45-90-242 
+48 (22) 45-90-471

Link do strony programu

WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE 
MIESZKANIOWYM

Koordynatorzy programu:  
Edward Kolbusz, Dorota Banachowicz, 
Monika Mordarska, Tomasz Kuna

e-mail: pytania_132@nfosigw.gov.pl
tel.: +48 (22) 22 45-90-469

Link do strony programu

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

sekretariat - piętro IV, pokój 448
tel.: +48 (61) 626 60 00
fax: +48 (61) 626 60 04
e-mail: dow.sekretariat@umww.pl

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA 
I ŚRODOWISKO 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH 2014-2020

DOFINANSOWANIA OGÓLNOPOLSKIE

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inwestycje-energooszczedne-w-msp/informacje-o-programie/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/zmniejszenie-zuzycia-energii-w-budownictwie/
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznej/
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym/
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Nazwa działania/ Program Typy przedsięwzięć Forma i wysokość dofinansowania Beneficjenci Informacje o naborach

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje energooszczędne  
w MŚP

•  przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie 
efektywności energetycznej, polegające na zakupie 
urządzeń OZE •  dotacje na częściowe spłaty kapitału 

kredytów bankowych
•  do 15% kapitału kredytu bankowego

•  małe średnie przedsiębiorstwa

Nabór ciągły realizowany przez banki: 
•  Bank Ochrony Środowiska S.A.
•  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
•  Idea Bank S.A.

•  przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę 
efektywności energetycznej, bazujące na 
rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 
20 proc. oszczędności energii

Zmniejszenie zużycia energii  
w budownictwie

Termomodernizacja:
•  muzeów
•  budynków opieki społecznej (m.in. szpitale i 

hospicja)
•  obiektów zabytkowych
•  obiektów sakralnych wraz z obiektami 

towarzyszącymi
•  domów studenckich
•  i innych obiektów publicznych

•  dotacja oraz pożyczka
•  dotacja do 85 % wartości kosztów 

kwalifikowanych
•  pożyczka do 50% wartości kosztów 

kwalifikowanych

•  podmioty prowadzące działalność 
leczniczą

•  podmioty prowadzące muzea wpisane 
do Państwowego Rejestru Muzeów

•  podmioty prowadzące domy 
studenckie

•  podmioty będące właścicielem 
budynku wpisanego do Rejestru 
zabytków

•  kościoły, kościelne osoby prawne lub 
związki wyznaniowe

Termin naboru:  
01.08.2016 r. – 30.12.2016 r.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Promowanie efektywności 
energetycznej i korzystania  

z odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach

•  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

•  instrument mieszany, w skład którego 
wchodzi pożyczka oraz premia 
inwestycyjna (umorzenie kapitałowe)

•  do 75% kosztów projektu

•  duże przedsiębiorstwa Termin naboru: do 31.08.2016 r.

Wspieranie efektywności energetycznej 
w sektorze mieszkaniowym

•  Inwestycje polegające na głębokiej, kompleksowej 
modernizacji energetycznej budynków 
mieszkaniowych i wielorodzinnych

•  instrument mieszany, w skład którego 
wchodzi pożyczka, dotacja oraz premia 
inwestycyjna (umorzenie kapitałowe)

•  do 65% kosztów projektu

•  spółdzielnie mieszkaniowe
•  wspólnoty mieszkaniowe

Termin naboru: do 31.10.2016 r.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

Wsparcie inwestycji  
w gospodarstwach rolnych

•  budowa lub zakup elementów infrastruktury 
technicznej wpływającej bezpośrednio na warunki 
prowadzenia działalności rolniczej (w tym instalacje 
odnawialnych źródeł energii, 
które wykorzystywane będą na potrzeby 
gospodarstwa)

•  dotacja bezzwrotna
•  do 60% kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięcia
•  do 900 tys. zł

Właściciele samoistni lub zależni:
•  gospodarstwa rolnego obejmującego 

co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha 
gruntów

•  nieruchomości służącej do 
prowadzenia produkcji w zakresie 
działów specjalnych produkcji rolnej

Termin naboru:
I kwartał 2017 r.

DOFINANSOWANIA OGÓLNOPOLSKIE
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Departament Polityki Regionalnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20–151 Lublin
tel. +48 (81) 44 16 864, tel./faks +48 (81) 44 16 865
e–mail: kontakt@feu.lubelskie.pl

Urząd Marszałkowski
ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków
tel. +48 (12) 616 0 616, faks +48 (12) 29 90 941
Godziny pracy: pn. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35–010 Rzeszów
tel. +48 (17) 747 64 15, +48 (17) 747 64 82,
Godziny pracy: pn. 7:30–18:00, wt. – pt. 7:30–15:30
e–mail: gpi@podkarpackie.pl

PUNKT INFORMACYJNY 
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

PUNKT INFORMACYJNY 
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

PUNKT INFORMACYJNY 
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

• województwo lubelskie
• województwo małopolskie
• województwo podkarpackie
• województwo świętokrzyskie

REJONY
DOFINANSOWAŃ

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Św. Leonarda 1, 25–311 Kielce
tel. +48 (41) 343 22 95, +48 (41) 340 30 25
Godziny pracy: pn. – pt. 8:00–18:00, sob. 10:00–14:00
Bezpłatna infolinia: 800 800 440

KIEROWNIK REGIONALNY: 
ANDRZEJ DĄBCZYK

PUNKT INFORMACYJNY 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
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Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci
Forma 

dofinansowania
Procent 

dofinansowania
Termin składania 

wniosków
Instytucja 

ogłaszająca konkurs
Inne

województwo lubelskie

RPO

Poprawa 
efektywności 
energetycznej 

przedsiębiorstw

• spółki prawa handlowego  
• mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa  
•  podmioty wdrażające instrument finansowy

forma wsparcia 
zostanie 

określona 
po publikacji 

konkursu

do 85% kosztów 
kwalifikowanych 

inwestycji

Termin ogłoszenia 
naboru: 

październik 2016 r.
Termin naboru: 
listopad 2016 r.

Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

–

Efektywność 
energetyczna sektora 

publicznego i 
mieszkaniowego

•  JST, ich związki i jednostki organizacyjne 
• jednostki naukowe i szkoły wyższe  
• spółki prawa handlowego  
• organizacje pozarządowe  
•  jednostki sektora finansów publicznych 
•  służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego 
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe  
•  towarzystwa budownictwa społecznego

forma wsparcia 
zostanie 

określona 
po publikacji 

konkursu

do 85% kosztów 
kwalifikowanych 

inwestycji

sektor publiczny:
termin ogłoszenia 

naboru:  
sierpień 2016 r.
termin naboru: 
wrzesień 2016 r.

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego 
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

–sektor 
mieszkaniowy: 

termin ogłoszenia 
naboru:  

listopad 2016 r.
termin naboru: 
grudzien 2016 r.

KIEROWNIK REGIONALNY: ANDRZEJ DĄBCZYK
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Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci
Forma 

dofinansowania
Procent 

dofinansowania
Termin składania 

wniosków
Instytucja 

ogłaszająca konkurs
Inne

województwo małopolskie

RPO

Zwiększenie 
wykorzystania 

odnawialnych źródeł 
energii

• JST 
• administracja rządowa 
 • jednostki naukowe i uczelnie  
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 
• instytucje kultury  
• podmioty lecznicze 
• organizacje pozarządowe 
• kościoły i związki wyznaniowe  
• spółki prawa handlowego 
• operator systemu dystrybucyjnego

brak informacji
60% – w przypadku 

projektów nieobjętych 
pomocą publiczną

IV kw. 2016 r.

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

–

Eko–Przedsiębiorstwa • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa brak informacji brak informacji
brak realizacji 

w 2016 r.
–

Głęboka 
modernizacja 
energetyczna 

budynków 
użyteczności 

publicznej

• JST 
• jednostki naukowe i uczelnie  
• instytucje kultury  
• podmioty lecznicze  
• organizacje pozarządowe  
• kościoły i związki wyznaniowe  
• jednostki organizacyjne województwa  
•  podmioty wdrażające instrumenty finansowe

dotacja 
bezzwrotna

do 60% kosztów 
kwalifikowanych 

inwestycji

od 1.07.2016 r.  
do 31.08.2016 r.

–

Środki WFOŚiGW 
w Krakowie - 

program Jawor
•  osoby fizyczne

pożyczka 
preferencyjna

do 90% kosztu 
kwalifikowanego

nabór wniosków 
rozpoczyna się 

w pierwszej 
połowie sierpnia

–
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło 

grzewcze musi wynosić min. 25%

KIEROWNIK REGIONALNY: ANDRZEJ DĄBCZYK
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Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci
Forma 

dofinansowania
Procent 

dofinansowania
Termin składania 

wniosków
Instytucja 

ogłaszająca konkurs
Inne

województwo podkarpackie

RPO

Rozwój OZE

• JST 
• jednostki sektora finansów publicznych  
• przedsiębiorstwa 
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe  
• TBS 
• szkoły wyższe  
• organizacje pozarządowe  
•  podmioty wykonujące działalność leczniczą

dotacja 
bezzwrotna

do 85% kosztów 
kwalifikowanych 

inwestycji
IV kwartał 2016 r.

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego

–

Modernizacja 
energetyczna 

budynków

• JST 
• jednostki sektora finansów publicznych  
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe  
• TBS  
• organizacje pozarządowe  
•  podmioty wykonujące działalność leczniczą

dotacja 
bezzwrotna

do 85% kosztów 
kwalifikowanych 

inwestycji

od 30.06.2016 r.  
do 08.09.2016 r.

–

INNE
Środki WFOŚiGW 

w Rzeszowie
• jednostki sektora finansów publicznych
• inne podmioty z wyłączeniem przedsiębiorstw

pożyczka wraz 
z dotacją

pożyczka do 80%; 
dotacja do 80% (łącznie 
nie więcej niż 60 000 zł)

– –

Wysokość dotacji:  iloczyn mocy 
instalowanego źródła ciepła w kW 
i stawki jednostkowej, tj. energia 

odnawialna 1 000 zł

KIEROWNIK REGIONALNY: ANDRZEJ DĄBCZYK
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KIEROWNIK REGIONALNY: ANDRZEJ DĄBCZYK

Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci
Forma 

dofinansowania
Procent 

dofinansowania
Termin składania 

wniosków
Instytucja 

ogłaszająca konkurs
Inne

województwo świętokrzyskie

RPO

Wytwarzanie i 
dystrybucja energii 

pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych

• JST 
• mikro–, małe, średnie przedsiębiorstwa 
•  duże przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, 

oddział lub zakład na terenie województwa 
świętokrzyskiego 

• uczelnie  
• podmioty lecznicze 
• państwowe jednostki budżetowe  
• instytucje kultury

dotacja 
bezzwrotna

do 85% kosztów 
kwalifikowalnych 

III kwartał 2016 r. – –

Efektywność 
energetyczna 
i odnawialne 
źródła energii 

w przedsiębiorstwach

•  mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa
dotacja 

bezzwrotna 85% (w przypadku 
projektów nieobjętych 

pomocą publiczną).  
W przypadku 

wystąpienia pomocy 
publicznej poziom 

dofinansowania będzie 
wynikał z odpowiednich 
przepisów dot. pomocy 

publicznej.

od 16.06.2016 r  
do 09.09.2016 r.

–
Warunkiem uzyskania wsparcia jest 
uzyskanie zwiększenia efektywności 

energetycznej powyżej 25 %.

Poprawa 
efektywności 
energetycznej 

z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł 

energii w sektorze 
publicznym 

i mieszkaniowym

• JST 
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 
• TBS 
•  samorządowe jednostki organizacyjne posiadające 

osobowość prawną
• uczelnie 
• policja 
• podmioty lecznicze 
• samorządowe osoby prawne,  
•  jednostki Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej

dotacja 
bezzwrotna

brak naboru w 
2016 r.

– –

Strategia 
niskoemisyjna, 

wsparcie 
zrównoważonej 
multimodalnej 

mobilności miejskiej

• JST 
• mikro–, małe, średnie przedsiębiorstwa  
•  duże przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, 

oddział lub zakład na terenie województwa 
świętokrzyskiego

•  partnerzy społeczni i gospodarczy działający na 
terenie województwa świętokrzyskiego 

• organizacje pozarządowe (NGO) 
• samorządowe osoby prawne 
• instytucje otoczenia biznesu  
• uczelnie 
• państwowe jednostki budżetowe 
• instytucje kultury

dotacja 
bezzwrotna 

85% w przypadku 
projektów nieobjętych 

pomocą publiczną

brak naboru w 
2016 r.

– –
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KIEROWNIK REGIONALNY: ANDRZEJ DĄBCZYK

Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci
Forma 

dofinansowania
Procent 

dofinansowania
Termin składania 

wniosków
Instytucja 

ogłaszająca konkurs
Inne

Środki WFOŚiGW w 
Kielcach - program 
ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do 
powietrza poprzez 

modernizację 
indywidualnych 

kotłowni, 
zakup i montaż 
odnawialnych 
źródeł energii, 

termomodernizację 
budynku

• osoby fizyczne

pożyczka 
preferencyjna 

częściowo 
umarzalna

do 95 % kosztu 
kwalifikowanego 
(minimalna kwota 

pożyczki 3 000,00 zł.)

do 30 września 
2016 r.

– szczegóły na stronie

http://www.wfos.com.pl/WFOS/index.php?option=com_content&view=article&id=417:ograniczenieemisjizanieczyszen&catid=80:osobyfizyczne&Itemid=108
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• województwo łódzkie
• województwo mazowieckie
• województwo podlaskie

REJONY
DOFINANSOWAŃ

Główny Punkt Informacyjny w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9, 90–101 Łódź
tel. +48 (42) 663 31 07, +48 (42) 663 34 05, +48 (42) 291 97 60
Godziny pracy: pn. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00

Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Warszawie
ul. Jagiellońska 74, 03–301 Warszawa
Telefony do konsultantów: 801 101 101, 
+48 (22) 542 22 73, +48 (22) 542 24 38, +48 (22) 542 27 31
Godziny pracy: pn. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00

KIEROWNIK REGIONALNY: 
ANDRZEJ PIÓRKOWSKI

PUNKT INFORMACYJNY 
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

PUNKT INFORMACYJNY 
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Białymstoku
ul. Poleska 89, 15–874 Białystok
Telefony do konsultantów
Infolinia: 0 801 308 013
tel. +48 (85) 66 54 516, +48 (85) 66 54 599, faks +48 (85) 66 54 474
Godziny pracy: pn. 8:00–18:00, wt. – pt. 7:30–15:30

PUNKT INFORMACYJNY 
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
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KIEROWNIK REGIONALNY: ANDRZEJ PIÓRKOWSKI

Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci
Forma 

dofinansowania
Procent 

dofinansowania

Termin 
składania 
wniosków

Instytucja 
ogłaszająca konkurs

Inne

województwo łódzkie

RPO

Odnawialne Źródła 
Energii

• JST, ich związki i stowarzyszenia JST  
•  przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne 
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe  
• TBS  
• jednostki naukowe i szkoły wyższe  
• organizacje pozarządowe  
• podmioty lecznicze  
•  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 
•  organy administracji rządowej oraz jednostki podległe

dotacje bezzwrotne
do 85% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji

od  
26.08.2016 r.  

do  
02.09.2016 r.

Instytucja 
Zarządzająca RPO WŁ 

2014–2020
–

Termomodernizacja 
budynków

• JST i ich jednostki organizacyjne 
• jednostki sektora finansów publicznych  
• jednostki naukowe i szkoły wyższe  
• szkoły wyższe  
• podmioty lecznicze  
• instytucje kultury  
• kościoły i związki wyznaniowe  
• organizacje pozarządowe  
• PGL Lasy Państwowe

dotacja bezzwrotna
do 85% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji
IV kwartał 

2016 r.

Instytucja 
Zarządzająca RPO WŁ 

2014–2020
–

Ochrona powietrza

•  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

dotacja bezzwrotna
do 85% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji

od  
16.09.2016 r.  

do  
30.09.2016 r.

– –

INNE

WFOŚiGW w Łodzi 
- Dotacje na realizację

zadań dotyczących
termomodernizacji

budynków
mieszkalnych,
modernizacji

źródeł ciepła oraz
wykorzystania

odnawialnych źródeł
energii

• osoby fizyczne
dotacja przeznaczona 
na częściową spłatę 

kapitału kredytu

do 40% kosztów 
kwalifikowanych zadania (w 
budynkach znajdujących się 
w trakcie budowy do 30%)

– – –
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Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci
Forma 

dofinansowania
Procent 

dofinansowania

Termin 
składania 
wniosków

Instytucja 
ogłaszająca konkurs

Inne

województwo mazowieckie

RPO

Odnawialne Źródła 
Energii

• JST, ich związki i stowarzyszenia  
•  jednostki sektora finansów publicznych 
•  administracja rządowa
•  przedsiębiorstwa 
• uczelnie/ szkoły wyższe  
• instytucje kultury  
• zakłady opieki zdrowotnej  
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe  
• TBS 
• organizacje pozarządowe 
•  PGL Lasy Państwowe

dotacja bezzwrotna
maksymalnie 80% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji 

od  
30.05.2016 r.  

do  
26.09.2016 r.

Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania 
Prorgamów Unijnych

–

Efektywność 
energetyczna 

• JST, ich związki i stowarzyszenia  
• jednostki sektora finansów publicznych  
•   zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze 
• instytucje kultury 
• uczelnie/szkoły wyższe 
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 
• TBS
• ZOZ
• NGO 
• kościoły i związki wyznaniowe 
• organizacje pozarządowe 
•  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

dotacja bezzwrotna 
oraz instrumenty 

finansowe (zwrotne)

do 80% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji

grudzień 
2016 r.

Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania 
Prorgamów Unijnych

Nabór ograniczony do 
projektów rewitalizacyjnych lub 

z preferencją 

INNE

OA-7 Ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń 
do powietrza poprzez 

modernizację 
indywidualnych 

kotłowni

•  osoby fizyczne nie prowadzące działalności 
gospodarczej w miejscu realizowanego zadania

pożyczka
do 100 % kosztu 
kwalifikowanego

do 
30.09.2016 r.

– –

KIEROWNIK REGIONALNY: ANDRZEJ PIÓRKOWSKI
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Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci
Forma 

dofinansowania
Procent 

dofinansowania

Termin 
składania 
wniosków

Instytucja 
ogłaszająca konkurs

Inne

województwo podlaskie

RPO

Energetyka oparta 
na odnawialnych 
źródłach energii

• przedsiębiorstwa 
• producenci rolni  
• grupy producenckie 
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe  
• kościoły i związki wyznaniowe
• JST 
• jednostki sektora finansów publicznych 
•  operatorzy systemu dystrybucyjnego

UE i ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa

zostanie podany 
w ostatecznym ogłoszeniu 

konkursowym

maj–czerwiec 
2016 r.

IZ RPOWP 
Nabory wniosków 

– RPOWP 2014–2020
–

Efektywność 
energetyczna 

w przedsiębiorstwach
• mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa

UE i ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa

85%
brak naboru w 

2016 r.
–

Nabór jest uzależniony od 
procesu zatwierdzania Planów 

Gospodarki Niskoemisyjnej.

Efektywność 
energetyczna 

w sektorze 
mieszkaniowym 

i budynkach 
użyteczności 

publicznej

•  podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami
• JST, ich związki i stowarzyszenia 
• kościoły i związki wyznaniowe
• organizacje pozarządowe

dotacja bezzwrotna do 85%

ogłoszenie 
naboru: 

październik 
2016r.
nabór: 

listopad 
2016 r.

– –

Strategie 
niskoemisyjne 

z wyłączeniem BOF

• JST 
•  podmioty działające w ramach partnerstw publiczno–

prywatnych

UE i ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa

projekty nieobjęte pomocą 
publiczną  

– max. 95%
1.12.2016 r.

IZ RPOWP Nabory 
wniosków – RPOWP 

2014–2020
–

INNE
Środki WFOŚiGW 
w Białymstoku - 

Ochrona atmosfery

• osoby fizyczne
•  osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą
• JST

pożyczka
do 100 % kosztów 

kwalifikowanych netto 
zadania

–

 WFOŚiGW 
w Białymstoku

Wszelkich informacji na 
temat warunków udzielenia 
dopłat do oprocentowania 

kredytów, udziela Bank Ochrony 
Środowiska S.A. w Białymstoku

pożyczka udzielana 
na zadania 

dofinansowywane 
ze środków Unii 

Europejskiej

do 100 % różnicy wartości 
nakładów ogółem danego 
zadania i wartości pomocy 

ze środków Unii Europejskiej

–

dotacja
 do 60 % kosztów 

rzeczywistych zadania
–

KIEROWNIK REGIONALNY: ANDRZEJ PIÓRKOWSKI
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• województwo kujawsko–pomorskie
• województwo pomorskie
• województwo warmińsko–mazurskie

REJONY
DOFINANSOWAŃ

KIEROWNIK REGIONALNY: 
DAMIAN HOMA

Sekretariat Wydziału Zarządzania RPO
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
tel. +48 (56) 6218 650
e–mail: zarzadzanierpo@kujawsko–pomorskie.pl

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Augustyńskiego 2, 80–819 Gdańsk
tel. +48 (58) 326 81 47, +48 (58) 326 81 48,
+48 (58) 326 81 52
e–mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu
Godziny pracy: pn. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00

PUNKT INFORMACYJNY W WOJEWÓDZTWIE 
KUJAWSKO–POMORSKIM

PUNKT INFORMACYJNY 
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Kościuszki 89/91, 10–554 Olsztyn
e–mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Godziny pracy: pn. 8:00–18:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30

PUNKT INFORMACYJNY W WOJEWÓDZTWIE 
WARMIŃSKO–MAZURSKIM
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Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci
Forma 

dofinansowania
Procent 

dofinansowania
Termin składania 

wniosków
Instytucja ogłaszająca 

konkurs
Inne

województwo kujawsko – pomorskie

RPO

Efektywność 
energetyczna w 

przedsiębiorstwach

• mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa  
•  duże przedsiębiorstwa, których większość 

udziałów posiada władza regionalna
pożyczka

projekty nieobjęte pomocą 
publiczną – 85% 

brak informacji – –

Efektywność 
energetyczna 

w sektorze 
publicznym 

i mieszkaniowym

• JST  
•  jednostki sektora finansów publicznych
• przedsiębiorstwa komunalne  
• organizacje samorządowe  
• spółdzielnie mieszkaniowe  
• kościoły  
• podmioty lecznicze  
• partner prywatny

dotacja 
bezzwrotna oraz 

instrumenty 
finansowe 
(zwrotne)

do 85% kosztów 
kwallifikowanych

od 12.12.2016 r. do 
30.12.2016 r.

Zarząd Województwa  
– Instytucja 

Zarządzająca RPO WKP
–

Wspieranie 
wytwarzania 

i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych

• przedsiębiorstwa
• JST i ich związki
• administracja rządowa
• państwowe jednostki organizacyjne
• organizacje pozarządowe
• podmiot wdrażający instrument finansowy

•  dotacja 
bezzwrotna 
(dla drugiego i 
trzeciego typu 
przedsięwzięć) 

•  instrumenty 
finansowe 
(zwrotne) dla 
pierwszego 
typu 
przedsięwzięć

do 85%
III i IV kwartał (zależnie od 

typu projektu)

INNE
Środki WFOŚiGW 

w Toruniu
• osoby prywatne

pożyczka 
z możliwością 
umorzenia do 
30% kapitału

oprocentowanie 3% w skali 
roku

–  WFOŚiGW w Toruniu –

KIEROWNIK REGIONALNY: DAMIAN HOMA
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Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci
Forma 

dofinansowania
Procent 

dofinansowania
Termin składania 

wniosków
Instytucja ogłaszająca 

konkurs
Inne

województwo pomorskie

RPO

Redukcja emisji

• JST 
•  związki i stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego
• jednostki administracji rządowej 
•  jednostki sektora finansów publicznych
• organizacje pozarządowe 
• jednostki naukowe 
• instytucje edukacyjne 
• szkoły wyższe 
• przedsiębiorcy

brak informacji do 85% zwrotu kosztów

Typy 1-3:  
od 14.11.2016 do 16.12.2016

Typy 4-5: 
od 05.09.2016 do 14.10.2016

IZ RPO WP – ZWP (DPR 
UMWP)

–

Odnawialne Źródła 
Energii

• JST i ich jednostki organizacyjne
•  związki i stowarzyszenia JST
• jednostki administracji rządowej 
• jednostki sektora finansów publicznych 
• organizacje pozarządowe 
•  podmioty ekonomii społecznej/

przedsiębiorstwa społeczne
• jednostki naukowe 
• instytucje edukacyjne 
• szkoły wyższe 
• grupy producentów rolnych 
• przedsiębiorcy  
•  podmioty wdrażające instrumenty finansowe

dotacja 
bezzwrotna

do 85% 
ogłoszenie naboru:  

III kwartał 2016r.
nabór: IV kwartał 2016 r.

IZ RPO WP – ZWP (DPR 
UMWP)

Wsparte projekty musza 
skutkować redukcją CO

2
 

w odniesieniu do 
istniejących instalacji (o co 
najmniej 30% w przypadku 
zamiany spalanego paliwa)

Efektywność 
energetyczna

• JST 
•  związki i stowarzyszenia JST
• jednostki naukowe 
• instytucje edukacyjne 
• szkoły wyższe 
•  publiczne i prywatne podmioty świadczące 

usługi zdrowotne
• organizacje pozarządowe 
• kościoły i związki wyznaniowe

brak informacji do 85% zwrotu kosztów

Instrument finansowy 
planowany do uruchomienia 

po zakończeniu oceny 
ex–ante 

IZ RPO WP – ZWP (DPR 
UMWP)

Wsparte projekty musza 
skutkować redukcją CO

2
 

w odniesieniu do 
istniejących instalacji (o co 
najmniej 30% w przypadku 
zamiany spalanego paliwa)

Efektywność 
energetyczna 

– mechanizm ZIT

• JST 
• jednostki naukowe 
• instytucje edukacyjne 
• szkoły wyższe 
•  publiczne i prywatne podmioty świadczące 

usługi zdrowotne i ich organy założycielskie
• organizacje pozarządowe 
• kościoły i związki wyznaniowe 
•  Podmioty wdrażające instrumenty finansowe

brak informacji do 85% zwrotu kosztów
Wsparcie udzielane będzie 

wyłącznie w trybie 
pozakonkursowym

– –

KIEROWNIK REGIONALNY: DAMIAN HOMA
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KIEROWNIK REGIONALNY: DAMIAN HOMA

Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci
Forma 

dofinansowania
Procent 

dofinansowania
Termin składania 

wniosków
Instytucja ogłaszająca 

konkurs
Inne

województwo warmińsko – mazurskie

RPO

Efektywność 
energetyczna 
w budynkach 
publicznych

•  jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich 
związki i stowarzyszenia

•  jednostki organizacyjne JST
•  jednostki sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną
•  przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące 

usługi publiczne w ramach realizacji 
obowiązków własnych JST)

•  samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej działające w publicznym systemie 
ochrony zdrowia, dla których podmiotem 
założycielskim jest JST

dotacja 
bezzwrotna

85% wydatków 
kwalifikowanych 

na poziomie 
projektu

grudzień 2016 r. – –

Efektywność 
energetyczna 

i wykorzystanie OZE 
w MŚP

• małe i średnie przedsiębiorstwa
dotacje 

bezzwrotne

85% wydatków 
kwalifikowanych 

na poziomie 
Projektu

31.08.2016 r. - 28.09.2016 r.

IP Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Olsztynie

Typ projektów może ulec 
zmianie po przyjęciu SZOOP

Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna 

budynków

• JST 
•  jednostki organizacyjne JST
• przedsiębiorstwa 
•  samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej

brak informacji

85% wydatków 
kwalifikowanych 

na poziomie 
Projektu

Grudzień 2016 r.

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko–

Mazurskiego w Olsztynie 
ZPRR (EFRR)

–
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KIEROWNIK REGIONALNY: 
DARIUSZ KRĄPIEC

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Chrobrego 1–3–5 (pokój 0.3), 65–043 Zielona Góra
tel. +48 (68) 45 65 488, +48 (68) 45 65 499, +48 (68) 45 65 535
Godziny pracy: pn. 8:00–18:00, wt. – pt. 7:30–15:30
e–mail: infoue@lubuskie.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Poznaniu
ul. Szyperska 14, 61–754 Poznań
Telefony do konsultantów:
+48 (61) 626 61 93, +48 (61) 626 61 92, 
+48 (61) 626 61 90, faks +48 (61) 626 63 00
e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl
Godziny pracy: pon. 7.30–18.00, wt. – pt. 7.30–15.30

PUNKT INFORMACYJNY W WOJEWÓDZTWIE 
LUBUSKIM

PUNKT INFORMACYJNY 
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b, 70–536 Szczecin
Telefony do konsultantów: 
800 34 55 34, faks +48 (91) 432 94 40
e-mail: gpi@wzp.pl
Godziny pracy: pn. 7:30–17:30, wt. – pt. 7:30–15:30

PUNKT INFORMACYJNY W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM

• województwo lubuskie
• województwo wielkopolskie
• województwo zachodniopomorskie

REJONY
DOFINANSOWAŃ
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Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci Forma dofinansowania
Procent 

dofinansowania
Termin składania 

wniosków
Instytucja ogłaszająca 

konkurs
Inne

województwo lubuskie

RPO

Odnawialne Źródła 
Energii

• mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa  
• JST ich związki 
• uczelnie/szkoły wyższe  
• jednostki naukowe  
• jednostki badawczo–rozwojowe  
• instytucje kultury  
• operatorzy systemu dystrybucyjnego  
•  właściciele/zarządcy budynków 

mieszkaniowych 
•  rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność 

gospodarczą 
• grupy producentów rolnych  
• jednostki organizacyjne JST

dotacja bezzwrotna
do 85% kosztów 
kwalifkowanych 

inwestycji

brak naboru w 2016 r. –

Konkurs przeznaczony dla 
projektów osiągających 
oszczędność energii na 

poziomie co najmniej 35%

Efektywność 
energetyczna

•  JST, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia 
•  właściciele/zarządcy budynków 

mieszkaniowych
•   dostawcy usług energetycznych
•   uczestnicy partnerstw publiczno-prywatnych 

realizujących w ramach projektów 
hybrydowych usługi energetyczne na rzecz 
podmiotów publicznych

grudzień 2016 r.
Instytucja Zarządzająca 

RPO–Lubuskie 2020
–

INNE

Środki WFOŚiGW 
w Zielonej Górze 

- Dopłaty do 
oprocentowania 

kredytów

• osoby fizyczne
• wspólnoty mieszkaniowe
•  nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe

pożyczki

szczegóły 
dofinansowania

link 1

link 2

– –

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Zielonej Górze dopłaca 
ze swoich środków 
do oprocentowania 

kredytów preferencyjnych 
udzielanych przez Bank 

Ochrony Środowiska S.A na 
inwestycje proekologiczne 

realizowane na terenie 
województwa lubuskiego

KIEROWNIK REGIONALNY: DARIUSZ KRĄPIEC

http://www.wfosigw.zgora.pl/kredyty-w-bos-sa
http://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/pomoc-dla-osob-fizycznych
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Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci Forma dofinansowania
Procent 

dofinansowania
Termin składania 

wniosków
Instytucja ogłaszająca 

konkurs
Inne

województwo wielkopolskie

RPO

Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna 

budynków 
użyteczności 

publicznej

• 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

dotacje bezzwrotne
do 85% kosztów 
kwalifikowalnych 

projektu
III kwartał 2016 r.

UMWW 
wrpo.wielkopolskie.pl

–

Poprawa efektywności 
energetycznej 

w sektorze 
publicznym 

i mieszkaniowym

• JST 
• samorządowe jednostki organizacyjne 
• organizacje pozarządowe 
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 
•  TBS
•  podmioty prawne kościołów i związków 

wyznaniowych
•  podmioty będące dostawcami usług 

energetycznych

dotacja bezzwrotna
do 85% kosztów 
kwalifikowalnych 

projektu

w ramach ZIT dla MOF 
Poznania III kw. 2016 

r.w ramach ZIT dla rozwoju 
AKO III kw. Dla innych brak.

UMWW/ Związek ZIT 
Poznań 

wrpo.wielkopolskie.pl

–

w ramach ZIT dla rozwoju 
AKO III kw. Dla innych brak.

UMWW/Związek ZIT 
AKO

INNE
Środki WFOŚiGW 

w Poznaniu

podmioty realizujące przedsięwzięcia i zadania 
w zakresie ochrony środowiska, w tym osoby 
fizyczne

dotacja
do 50% wartości 

kosztów 
kwalifikowanych

– – –

pożyczkobiorcy, mogący zawrzeć umowę 
cywilnoprawną

pożyczka – – – –

osoby fizyczne oraz inne podmioty w ramach 
umów zawartych z bankami

 1) dopłata do 
oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych 
przez banki 

2) częściowa spłata kapitału 
kredytów bankowych

1) do 80% 
2) do 100%

– – –

KIEROWNIK REGIONALNY: DARIUSZ KRĄPIEC
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Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci Forma dofinansowania
Procent 

dofinansowania
Termin składania 

wniosków
Instytucja ogłaszająca 

konkurs
Inne

województwo zachodniopomorskie

RPO

Modernizacja 
energetyczna 

obiektów 
użyteczności 

publicznej / w ramach 
strategii ZIT

•  JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki 
organizacyjne JST

• osoby prawne JST
•  partnerstwa wymienionych podmiotów
•  samorząd województwa i podległe jemu 

jednostki

dotacja bezzwrotna

do 85%

Termin ogłoszenia naboru: 
31.08.2016 r.

Termin naboru: 30.09.2016r 
- 31.10.2016r.

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie

–

Modernizacja 
energetyczna 

wielorodzinnych 
budynków 

mieszkaniowych / 
w ramach strategii ZIT

• jednostki organizacyjne JST 
• TBS 
• wspólnoty mieszkaniowe 
• spółdzielnie mieszkaniowe 
• organizacje pozarządowe 
•  partnerstwa wymienionych podmiotów

Środki UE + ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa

Termin ogłoszenia naboru: 
31.08.2016 r.

Termin naboru:  
30.09.2016 r. - 31.10.2016 r.

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie

–

INNE

Środki WFOŚiGW 
w Szczecinie - 

program pożyczek dla 
osób fizycznych na 

inwestycje z zakresu 
ochrony powietrza, 

wód i gleby

• osoby fizyczne pożyczka –
rozpoczęcie od 1 lipca 
2016 r. do wyczerpania 

środków
– szczegóły pod linkiem

KIEROWNIK REGIONALNY: DARIUSZ KRĄPIEC
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KIEROWNIK REGIONALNY: 
TOMASZ HAJDAMOWICZ

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wyb. Juliusza Słowackiego 12–14, 50–411 Wrocław
tel. +48 (71) 776 91 20 lub +48 (71) 776 91 42
e–mail: rpo@dolnyslask.pl
Punkt czynny jest od 9:00 do 15:00

Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Opolu
ul. Barlickiego 17, 45–083 Opole
tel. +48 (77) 440 47 20,21,22, faks +48 (77) 440 47 21
e–mail: info@opolskie.pl
Godziny pracy: pn.–pt. 8:00 – 18:00, sob. 8:00 – 16:00

PUNKT INFORMACYJNY W WOJEWÓDZTWIE 
DOLNOŚLĄSKIM

PUNKT INFORMACYJNY 
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C, 40–037 Katowice
tel. +48 (32) 77 40 172, +48 (32) 77 40 193, 
+48 (32) 77 40 194, +48 (32) 77 40 418
e-mail: fundusze@slaskie.pl
Godziny pracy: pn. 7:00–17:00, wt. –pt. 7:30 – 15:30

PUNKT INFORMACYJNY W WOJEWÓDZTWIE 
ŚLĄSKIM

• województwo dolnośląskie
• województwo opolskie
• województwo śląskie

REJONY
DOFINANSOWAŃ
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Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci
Forma 

dofinansowania
Procent 

dofinansowania
Termin składania 

wniosków
Instytucja ogłaszająca 

konkurs
Inne

województwo dolnośląskie

RPO

Efektywność 
energetyczna w MŚP

• MŚP 
• grupy producentów rolnych 
•  podmiot wdrażający instrument finansowy
•  przedsiębiorstwa, których większość udziałów 

lub akcji należy do JST

dotacje bezzwrotne
do 85% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji
od 08.08.2016 r. do 

31.08.2016 r.
Dolnośląska Instytucja 

Pośrednicząca

Konkurs przeznaczony dla 
projektów osiągających 
oszczędność energii na 

poziomie co najmniej 35%

Efektywność 
energetyczna 
w budynkach 
użyteczności 

publicznej i sektorze 
mieszkaniowym 

• JST 
•  spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty 

mieszkaniowe
•  towarzystwa budownictwa społecznego
• organizacje pozarządowe 
• PGL Lasy Państwowe  
• kościoły i związki wyznaniowe  
•  podmiot wdrażający instrument finansowy

dotacje bezzwrotne
do 85% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji
od 29.08.2016 r. do 

11.10.2016 r.
IZ RPO WD

Konkurs przeznaczony dla 
projektów osiągających 
oszczędność energii na 

poziomie co najmniej 35%

KIEROWNIK REGIONALNY: TOMASZ HAJDAMOWICZ
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Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci
Forma 

dofinansowania
Procent 

dofinansowania
Termin składania 

wniosków
Instytucja ogłaszająca 

konkurs
Inne

województwo opolskie

RPO

Gospodarka 
niskoemisyjna: 
Efektywność 
energetyczna 
w budynkach 
publicznych

•  JST, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia

•  jednostki organizacyjne JST
•  jednostki sektora finansów publicznych
• jednostki naukowe, uczelnie 
• przedsiębiorstwa 
• kościoły i związki wyznaniowe 
• organizacje pozarządowe 
•  przedsiębiorstwa usług energetycznych

brak informacji

projekty nieobjęte pomocą 
publiczną – 85%

IV kwartał 
2016 r. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
Departament 
Koordynacji 
Programów 

Operacyjnych

–

Gospodarka 
niskoemisyjna:
 Efektywność 
energetyczna 

w mieszkalnictwie

•  podmiot wdrażający instrument finansowy
pożyczka (minimalna 

wartość projektu 
2 mln zł)

IV kwartał 
2016 r.

Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki

–

Gospodarka 
niskoemisyjna:
Efektywność 
energetyczna 
w budynkach 
publicznych 

Aglomeracji Opolskiej   

• przedsiębiorstwa 
• JST 
• jednostki sektora finansów publicznych  
• jednostki naukowe 
• uczelnie 
• kościoły i związki wyznaniowe 
• organizacje pozarządowe 
•  przedsiębiorstwa usług energetycznych

brak informacji
III kwartał 

2016 r.
Związek ZIT 

Aglomeracja Opolska
–

Gospodarka 
niskoemisyjna:

Odnawialne Źródła 
Energii

podmiot wdrażający instrument finansowy.
pożyczka i fundusze 

poręczeniowe
IV kwartał 

2016 r.
Opolskie Centrum 

Rozwoju Gospodarki
–

Gospodarka 
niskoemisyjna:
Efektywność 

energetyczna w MSP   

•  mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa
•  podmiot wdrażający instrument finansowy

pożyczka IV kw. 2016 r.
Opolskie Centrum 

Rozwoju Gospodarki
–

KIEROWNIK REGIONALNY: TOMASZ HAJDAMOWICZ
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Nazwa działania/ 
Program

Beneficjenci
Forma 

dofinansowania
Procent 

dofinansowania
Termin składania 

wniosków
Instytucja ogłaszająca 

konkurs
Inne

województwo śląskie

RPO

Odnawialne źródła 
energii

• JST ich związki i stowarzyszenia 
• jednostki sektora finansów publicznych 
•  podmioty wykonujące działalność leczniczą 
• szkoły wyższe  
• organizacje pozarządowe 
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 
•  Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
• przedsiębiorcy

dotacja bezzwrotna do 85% zwrotu kosztów
październik – listopad 

2016 r.
Wydział Funduszu 

Rozwoju Regionalnego
–

Efektywność 
energetyczna 

i odnawialne źródła 
energii w mikro, 

małych i średnich 
przedsiębiorstwach 

•  podmioty wdrażające instrumenty finansowe
pożyczka, ewentualne 

współfinansowanie
do 85% zwrotu kosztów brak naboru w 2016 r.

Wydział Funduszu 
Rozwoju Regionalnego

–

Efektywność 
energetyczna 
i odnawialne 
źródła energii 

w infrastrukturze 
publicznej 

i mieszkaniowej 

• JST ich związki i stowarzyszenia 
• jednostki sektora finansów publicznych 
•  podmioty wykonujące działalność leczniczą 
• szkoły wyższe 
• organizacje pozarządowe  
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe  
•  TBS

dotacja bezzwrotna do 85% zwrotu kosztów
październik – listopad 

2016 r.
Wydział Funduszu 

Rozwoju Regionalnego
–

Infra-
struk-
tura 

i środo-
wisko

Wsparcie 
efektywności 
energetycznej 
w budynkach 
mieszkalnych

w konurbacji śląsko-
dąbrowskiej

• spółdzielnie mieszkaniowe
• wspólnoty mieszkaniowe

dotacja bezzwrotna
do 85 % kosztów 
kwalifikowalnych

do 31.10.2016 r. – –

INNE
Środki WFOŚiGW 

w Katowicach: 
Ochrona Atmosfery

•  administracja publiczna
•  przedsiębiorcy
•  instytucje i organizacja pozarządowe

Wnioskodawcą może być wyłącznie inwestor 
bezpośredni

•  pożyczka, 
w tym pożyczka 
pomostowa

•  dotacja, przekazanie 
środków

•  umorzenie części 
wykorzystanej 
pożyczki

•  kredyty 
preferencyjne 
z dopłatami do 
oprocentowania

– – –

Wnioski o dofinansowanie 
przyjmowane są w trybie 

ciągłym. Wraz z wnioskiem 
o dofinansowanie należy 
przedłożyć dokumentację 

projektową (warunek 
udzielenia dotacji)

KIEROWNIK REGIONALNY: TOMASZ HAJDAMOWICZ
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Pomorski Park Naukowo–Technologiczny

Al. Zwycięstwa 96/98, 81–451 Gdynia
Tel.: +48 (58) 698 21 48, +48 (58) 698 21 69
Fax: +48 (58) 698 21 74

www.gazuno.pl

Skontaktuj się nami!
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