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DOTACJE DLA OZE W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH- STAN NA DZIEŃ 28.07.2015 R. 

Numer i nazwa Priorytetu 
Inwestycyjnego 

Planowany 
termin naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna 
kwota 

przeznaczona na 
dofinansowanie 

Uwagi 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 
3.1. Produkcja i dystrybucja 

energii ze źródeł odnawialnych 

1 kw. 2016 r. b.d. b.d.  

3.2. Efektywność energetyczna i 

użycie OZE w 

przedsiębiorstwach 

październik 2015 
r. 

3.2.A. Głęboka modernizacja energetyczna 
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).  
 

3.2.B. Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło 
odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 

2012/27/UE.  
 

3.2.C. Zastosowanie technologii efektywnych 
energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym 

modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych 
na bardziej efektywne energetycznie oraz 

wprowadzenie systemów zarządzania energią).   

26 727 209 zł Typ beneficjenta 
"przedsiębiorstwa z 

większościowym udziałem 
JST" może ulec zmianie ze 

względu na brak 
zatwierdzonej linii 

demarkacyjnej 

3.3. Efektywność 

energetyczna w budynkach 

publicznych i sektorze 

mieszkaniowym 

2 kw. 2016 r. b.d. b.d.  

3.4.Wdrażanie strategii 

niskoemisyjnych 

1 i 2 kw. 2016 r. b.d. b.d.  
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3.5. Wysokosprawna 

kogeneracja 

Ogłoszenie- 
grudzień 2015 r. 

3.5.A. 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. 
 

3.5.B. Projekty dotyczące rozbudowy i/lub 
modernizacji sieci ciepłowniczych. 

 

15 955 640 zł  

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE 
Działanie 3.1 Wspieranie 

wytwarzania i 

dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych 

4 kw. 2015 r. Inwestycje związane z budową i 
modernizacją sieci 

elektroenergetycznych (niskiego i 
średniego napięcia) dedykowanych 

przyłączaniu nowych jednostek 
wytwórczych z OZE do KSE 

15,35 mln euro  

Działanie 3.2 Efektywność 

energetyczna w 

przedsiębiorstwach 

Brak naborów w 2015 roku 

 

Działanie 3.3 Efektywność 

energetyczna w 

sektorze publicznym i 

mieszkaniowym 

4 kw. 2015 r. Inwestycje związane z efektywnością 
energetyczną budynków 
użyteczności publicznej i 

wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych 

5,0 mln euro  

Działanie 3.4 Zrównoważona 

mobilność 

miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych 

4 kw. 2015 r. Infrastruktura na potrzeby czystego 
transportu miejskiego oraz 

inteligentne systemy transportowe infrastruktura 
szynowa wraz z taborem 

26,0 mln euro  
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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 

4 kw. 2015 r Inwestycje związane z efektywnością 
energetyczną budynków 
użyteczności publicznej 

5,0 mln euro  

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 

Brak naborów w 2015 roku 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 
Działanie 4.1. Wsparcie 

wykorzystania OZE przez JST 

brak naborów w 2015 roku 

Działanie 4.2. Produkcja 

energii z OZE w 

przedsiębiorstwach 

brak naborów w 2015 roku 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 
Działanie 3.1 Odnawialne brak naborów w 2015 roku  
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źródła energii 
Oś 3 Gospodarka 

niskoemisyjna Działanie 3.2 

Efektywność energetyczna 

Poddziałanie 3.2.1 Efektywność 

energetyczna – projekty 

realizowane poza formułą ZIT  

4 kw. 2015 r. Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej, w tym 

wykorzystanie instalacji OZE w 

modernizowanych energetycznie budynkach  

 

20 mln zł  

Poddziałanie 3.2.2 

Efektywność energetyczna – 

ZIT Gorzów Wlkp. 

4 kw. 2015 r. Typ I: głęboka modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej, w tym 

wykorzystanie instalacji OZE w 
modernizowanych 

energetycznie budynkach 

14,15 mln zł  

Poddziałanie 3.2.3 

Efektywność energetyczna – 

ZIT Zielona Góra 

4 kw. 2015 r. Typ I: głęboka modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej, w tym 

wykorzystanie instalacji OZE w 
modernizowanych 

energetycznie budynkach 

32,0 mln zł  

Oś 3 Gospodarka 

niskoemisyjna Działanie 3.3 

Ograniczenie niskiej emisji w 

miastach Poddziałanie 3.3.3 

Ograniczenie niskiej emisji w 

miastach – ZIT Zielona Góra 

III kw. 2015 r. Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury 
dla rozwoju ekologicznego transportu 
publicznego, w tym ścieżki rowerowe  
Typ II: Modernizacja floty transportu 

publicznego na terenach zurbanizowanych pod 
kątem ograniczenia emisji spalin  

Typ III: Inwestycje z zakresu budownictwa zero 
emisyjnego  

Typ IV: Podniesienie świadomości ekologicznej 
mieszkańców województwa  

30 mln zł Projekty powinny wynikać ze 
strategii niskiej emisji  

Działanie 3.4 Kogeneracja brak naborów w 2015 roku 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 
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Działanie IV.1 Odnawialne 

źródła energii  

Poddziałanie IV.1.1 

Odnawialne źródła energii – 

ZIT 

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym 

Działanie IV.2 

Termomodernizacja budynków 

Poddziałanie IV.2.1 

Termomodernizacja budynków 

– ZIT 

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym 

Działanie IV.2 

Termomodernizacja budynków 

Poddziałanie IV.2.2 

Termomodernizacja budynków 

IV kw. 2015 r. Typ projektu wskazany w punkcie 9 opisu 
poddziałania w projekcie SZOOP 

27,78 mln euro  

Działanie IV.3 Ochrona 

powietrza Poddziałanie IV.3.1 

Ochrona powietrza – ZIT 

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 
Oś priorytetowa 4. 

REGIONALNA POLITYKA 

ENERGETYCZNA Działanie 

4.3 Poprawa efektywności 

energetycznej w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym 

Poddziałanie 4.3.2 

4 kw. 2015 r. A. kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publiczne 

68,2 mln zł  
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Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków 

użyteczności publicznej – SPR 

Oś priorytetowa 4. 

REGIONALNA POLITYKA 

ENERGETYCZNA Działanie 

4.3 Poprawa efektywności 

energetycznej w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym 

Poddziałanie 4.3.3 

Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków 

użyteczności publicznej – 

inwestycje regionalne 

4 kw. 2015 r. A. kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej  

B. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz 
pasywnego 

14,04 mln zł  

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 
Działanie 4.1 Odnawialne 

źródła energii (OZE) 

brak naborów w 2015 roku 

Działanie 4.2. Efektywność 

energetyczna 

grudzień 2015 r. Typy projektów: Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej 
W ramach działania wspierane będą 

inwestycje z zakresu poprawy efektywności 
energetycznej w szczególności promując jej 

kompleksowy wymiar tj. głęboką 
modernizację energetyczną budynków 

użyteczności publicznej wraz z wymianą 
źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania 
odnawialnych źródeł energii (jako element 

projektu). W ramach modernizacji 
energetycznej wsparcie będzie skierowane 
na bardzo szeroki zakres prac, w tym m.in: 

♣ ocieplenie obiektu,  

14 mln euro Typy beneficjentów:  
♣ JST, ich związki i 

stowarzyszenia;  
♣ jednostki organizacyjne 

JST posiadające osobowość 
prawną;  

♣ jednostki sektora 
finansów publicznych 

posiadające osobowość 
prawną;  

♣ instytucje kultury;  
♣ szkoły wyższe;  

♣ kościoły i związki 
wyznaniowe oraz osoby 
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♣ wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz 
oświetlenie na energooszczędne,  

♣ przebudowę systemów grzewczych (wraz 
z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), 

♣ przebudowę systemów wentylacji i 
klimatyzacji,  

♣ instalacja kogeneracji w tym 
mikrogeneracji;  

♣ instalację OZE w modernizowanych 
energetycznie budynkach,  

♣ instalację systemów chłodzących, w tym 
również z OZE. 

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; 

Działanie 4.3 Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza 

Poddziałanie 4.3.1 

Ograniczanie niskiej emisji i 

mobilość miejska 

brak naborów w 2015 roku 

Działanie 4.3 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza 

Poddziałanie 4.3.2 Mobilność 
miejska w ramach ZIT 

Grudzień 2015 r. Nabór wniosków na projekty w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  

Typ projektu: Ścieżki i infrastruktura 
rowerowa ♣ budowa, przebudowa lub 

wytyczenie wydzielonych dróg dla rowerów 
(w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla 

rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych 
oraz przejazdy rowerowe przez 

skrzyżowania), z wyłączeniem funkcji 
turystycznej.  

Dodatkowo dla wszystkich powyższych 
typów projektów z obszaru Rozwój 

zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej – ZIT, wyłącznie jako 

uzupełniające i niedominujące elementy 

44 mln euro Konkurs przeznaczony dla 
JST funkcjonujących w 

ramach Porozumienia gmin 
Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego o 
współpracy w zakresie 

realizacji Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych w 

perspektywie finansowej 
UE 2014-2020 
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projektu, realizujące bezpośrednio cele 
projektu oraz pozostające w bezpośrednim 
powiązaniu funkcjonalnym ze wskazanymi 

powyżej typami projektów, mogą być 
realizowane zadania dot. infrastruktury 

towarzyszącej, w tym np.:  
• poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i 

rowerowego (z wyłączeniem funkcji 
turystycznej);  

• miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i 
tunele pieszorowerowe, przebudowa 

schodów na pochylnie z wykorzystaniem dla 
rowerzystów;  

• chodniki i przejścia dla pieszych;  
• modernizacja oświetlenia ulicznego pod 

kątem zwiększenia jego energooszczędności. 
• budowa/przebudowa dróg lokalnych 

(powiatowych i gminnych), związana ze 
zrównoważoną mobilnością miejską, 

prowadząca do optymalizacji wykorzystania 
środków transportu publicznego, w tym 

również poprzez zapewnienie dojazdu do 
węzłów przesiadkowych oraz parkingów 

,,Parkuj i Jedź” bądź uzyskanie efektu 
ekologicznego poprzez uspokojenie ruchu 

drogowego. 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

OŚ 3- brak naborów w roku 2015  
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

Działanie 4 c 4 kw. 2015 r. Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej wraz z wymianą 

235 mln zł  
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wyposażenia tych obiektów na energooszczędne 
(min. ocieplenie budynku, wymiana pokrycia 

dachowego, wymiana okien i drzwi 
zewnętrznych, wprowadzenie oświetlenia 

energooszczędnego, modernizacja systemów 
chłodzenia, wentylacji, ogrzewania, montaż 

termostatów) 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 
5.1. Energetyka oparta na 

OZE- zaprojektuj i wybuduj 

Październik- 
listopad 2015.  

pełny zakres działania w tym w trybie 
zaprojektuj i wybuduj  

 

50 mln zł  

5.2. Efektywność 
energetyczna w 

przedsiębiorstwach  
 

brak naborów w roku 2015 

5.3.1. Efektywność 
energetyczna w sektorze 

mieszkaniowym i 
budynkach użyteczności 

publicznej, w tym 
budownictwo komunalne 

Wrzesień- 
październik 2015 

r. 

głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej i budownictwa 
komunalnego (budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych)  
 

40 mln zł  

5.3.2. Efektywność 
energetyczna w sektorze 

mieszkaniowym i 
budynkach użyteczności 
publicznej / Efektywność 
energetyczna w sektorze 

mieszkaniowym 

brak naborów w roku 2015 

5.4. Strategie niskoemisyjne brak naborów w roku 2015 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 
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Poddziałania 10.1.1. 
Efektywność energetyczna - 
mechanizm ZIT - wsparcie 

dotacyjne 

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Poddziałanie 10.1.2. 
Efektywność energetyczna - 
mechanizm ZIT - wsparcie 

pozadotacyjne 

Instrument finansowy planowany do uruchomienia po zakończeniu oceny ex-ante zrealizowanej zgodnie z artykułem 37 ust. 2 i 

3  Rozporządzenia 1303/2013 

Poddziałanie 10.2.1. 
Efektywność energetyczna - 

wsparcie dotacyjne 
 

Styczeń 2016 r. Typy projektów wspólne dla Poddziałań42: 1) 
kompleksowa i głęboka modernizacja 

energetyczna43 obiektów i budynków lub 
dokończenie tego procesu, poprzez realizację 

przedsięwzięć polegających m.in. na: - 
zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w 
zewnętrznych przegrodach przeźroczystych 

(okna, drzwi przeszklone) i nieprzeźroczystych 
(ściany zewnętrzne, stropy poddasza, stropy 

piwnic), - modernizacji źródeł ciepła z 
uwzględnieniem możliwości zastosowania OZE, 

- modernizacji systemów grzewczo – 
wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania 

wysokosprawnej rekuperacji energii, - 
modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, - 
modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej 

i oświetlenia wewnętrznego. 

38,6 mln euro  

Poddziałanie 10.3.1. 
Odnawialne źródła energii - 

wsparcie dotacyjne 

  

Nie przewiduje się naboru w 2015r. 

Poddziałanie 10.3.2. Instrument finansowy planowany do uruchomienia po zakończeniu oceny ex-ante zrealizowanej zgodnie z artykułem 37 ust. 2 i 
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Odnawialne źródła energii - 
wsparcie pozadotacyjne 

3  Rozporządzenia 1303/2013 

Działanie 10.4. Redukcja 
emisji  

 
Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 
4.1. Odnawialne źródła 

energii 

Poddziałanie 4.1.1., 4.1.2, 

4.1.3., 4.1.4.  

25.10.2015 r.- 
30.12. 2015 r. 

1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej 
do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł 
odnawialnych  

64 mln zł  

 
4.2. Efektywność 
energetyczna i odnawialne 
źródła energii w mikro, 
małych i średnich 
przedsiębiorstwach (IF)  

 

01.12.2015 r.- 
31.12.2015 r. 

1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych 
na bardziej efektywne energetycznie.  
2. Głęboka, kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków w przedsiębiorstwach.  
3. Zastosowanie technologii efektywnych 
energetycznie w przedsiębiorstwach.  
4. Zastosowanie energooszczędnych (energia 
elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii  
produkcji i użytkowania energii.  
5. Wprowadzanie systemów zarządzania energią.  
6. Budowa, rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (o 
ile wynika to z przeprowadzonego audytu 
energetycznego).  

132 mln zł  

4.3. Efektywność 

energetyczna i odnawialne 

źródła energii w 

infrastrukturze publicznej 

27.07.2015 r- 
30.10.2015 r. 

1. Modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych.  
2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez 

wymianę/modernizację indywidualnych źródeł 
ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych 

nośników ciepła.  
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych 

304 mln zł  
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i mieszkaniowej 

Poddziałanie 4.3.1. oraz 

4.3.2. 
 

energetycznie budynkach.  

4.3. Efektywność 

energetyczna i odnawialne 

źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i 

mieszkaniowej 

Poddziałanie 4.3.1. oraz 

4.3.2. 

01.09.2015 r.- 
30.10.2015 r. 

1. Modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych.  
2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez 

wymianę/modernizację indywidualnych źródeł 
ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych 

nośników ciepła.  
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych 

energetycznie budynkach. 

87,7 mln zł  

Działanie 4.5. Niskoemisyjny 

transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie 

 

25.10.2015 r.- 
30.12.2015 r. 

1. 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). 

2. Wdrażanie inteligentnych systemów 
transportowych (ITS). 

3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby 
transportu publicznego. 

4. Poprawa efektywności energetycznej 
oświetlenia. 

897 mln zł  

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 
Działanie 3.1 Wytwarzanie i 

dystrybucja energii 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 
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pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych 

Działanie 3.2 Efektywność 

energetyczna i odnawialne 

źródła energii w 

przedsiębiorstwach 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 3.3 Poprawa 

efektywności energetycznej z 

wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii 

w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie 

zrównoważonej 

multimedialnej mobilności 

miejskiej 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE 
Działanie 4.1 

Produkcja i dystrybucja 

odnawialnych źródeł 

4 kw. 2015 r. - Wytwarzanie energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych wraz z 

podłączeniem do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej lub na 

potrzeby własne podmiotów. 
 

198 mln zł  
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energii - Efektywna dystrybucja ciepła z OZE 
(m.in. geotermia, pompy ciepła, 

kotłownie). 
 

- Budowa/modernizacja sieci 
dystrybucyjnych umożliwiających 

przyłączanie jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego – projekty 
realizowane przez OSD (operator 
systemu dystrybucyjnego) oraz 
infrastruktury magazynowej. 

Działanie 4.2 

Efektywność energetyczna i 

wykorzystanie OZE 

w MŚP 

4 kw. 2015 r. Zwiększenie efektywności 
energetycznej MŚP, modernizacja 

instalacji / technologii w celu 
zmniejszenia zużycia energii cieplnej, 

elektrycznej lub wody; projekty 
dotyczące odzyskiwania energii cieplnej 

(np. z procesów przemysłowych, z 
produkcji energii). 

- Wdrażanie systemów zrównoważonego 
zarządzania energią. 

b.d.  

Działanie 4.3 

Kompleksowa modernizacja 

energetyczna 

budynków 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 4.4 
Zrównoważony transport 

miejski 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 

Działanie 4.5 Nie przewiduje się naboru w 2015 r. 
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Wysokosprawne 

wytwarzanie energii 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 
Działanie 3.1.  

Wytwarzanie i dystrybucja 
energii ze źródeł 
odnawialnych 

brak naborów w 2015 roku 

Poddziałanie 3.2.1. 
Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków 
użyteczności publicznej  

4 kw. 2015 r. Kompleksowa, głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej 

będących własnością jednostek samorządu 
terytorialnego oraz podległych mu organów i 
jednostek organizacyjnych związana m.in. z:  

a) ociepleniem obiektu,  
b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,  

c) przebudową systemów grzewczych (wraz z 
wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), 

systemów wentylacji i klimatyzacji,  
d) instalacją OZE w modernizowanych 

energetycznie budynkach, w tym z 
zastosowaniem kogeneracji,  

e) instalacją systemów chłodzących, w tym 
również z OZE,  

f) wymianą oświetlenia na energooszczędne  
g) systemami monitorowania i zarządzania 

energią  
h) finansowaniem opracowanych audytów 

energetycznych dla sektora publicznego - jako 
elementu kompleksowego projektu. 

79,6 mln zł  

Poddziałanie 3.2.2. brak naborów w 2015 roku 
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Kompleksowa modernizacja 
energetyczna 

wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych 

Poddziałanie 3.3.1  
Inwestycje w obszarze 
transportu miejskiego 

IV kw. 2015 r. Projekty składające się co najmniej z 2 
elementów wskazanych poniżej.  

1.Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu 
publicznego.  

2. Budowa, przebudowa, rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury transportu 

publicznego  
3.Budowa systemów zarządzania i organizacji 

ruchu  
4.Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla 
rowerów, w tym łączących miasta i ich obszary 
funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury 

rowerowej  
5. Montaż efektywnego energetycznie 
oświetlenia ulicznego lub modernizacji 

oświetlenia ulicznego  
6.Działania informacyjne i promocyjne 

dotyczące transportu publicznego, rowerowego i 
pieszego (wyłącznie jako element projektu 

inwestycyjnego).  

139,3 mln zł  

Poddziałanie 3.3.2. 

Inwestycje w sieci 

ciepłownicze i chłodnicze 

Brak naborów w 2015 r. 

Poddziałanie 3.3.3. 

Wspieranie strategii 

niskoemisyjnych w tym 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu 

rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+.  
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mobilność miejska w 

ramach ZIT i OSI 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOMORSKIE 
2.5. Modernizacja 

energetyczna obiektów 
użyteczności publicznej  

Brak naborów w 2015 r. 

2.6. Modernizacja 
energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej w 
ramach strategii ZIT dla 
Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego 

Grudzień 2015 r. 1. Kompleksowa głęboka modernizacja 
energetyczna obiektów użyteczności publicznej 

9,95 mln zł WFOŚiGW w Szczecinie 

2.7. Modernizacja 
energetyczna 

wielorodzinnych budynków 
mieszkaniowych 

Brak naborów w 2015 r. 

2.8. Modernizacja 
energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej w 
ramach Strategii ZIT dla 
Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego 

Grudzień 2015 r. 1. Kompleksowa głęboka modernizacja 
energetyczna obiektów użyteczności publicznej 

19,9 mln zł WFOŚiGW w Szczecinie 

2.9. Modernizacja 
energetyczna 

wielorodzinnych budynków 
mieszkaniowych 

Brak naborów w 2015 r. 

2.10.  Modernizacja 
energetyczna 

wielorodzinnych budynków 
mieszkaniowych w ramach 

Strategii ZIT dla 

Brak naborów w 2015 r. 



Opracowano : Agencja NP Partners spółka z o.o. z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich,  NR KRS- 0000500394, Tel. 722-395-272,  
www.np-partners.pl, www.fundusze-biznesplany.pl, www.dotacjedlaoze.pl 
 

Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego 

2.11. Zwiększenie potencjału 
sieci energetycznej do 

odbioru energii z 
odnawialnych źródeł energii 

październik 
2015 r. 

1. Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do 
odbioru energii z odnawialnych źródeł energii 

3,98 mln zł WFOŚiGW w Szczecinie 

2.12. Rozwój 
kogeneracyjnych źródeł 

energii 

brak naborów w 2015 roku 

 


