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Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 



Osie priorytetowe RPOWŚ 2014-2020 

1. Innowacje i nauka 2. Konkurencyjna gospodarka 

3. Efektywna i zielona energia 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 

5. Nowoczesna komunikacja 6. Rozwój miast 

7. Sprawne usługi publiczne 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 10. Otwarty rynek pracy 

11. Pomoc Techniczna 



3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 
 źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  
w przedsiębiorstwach 

Kwota alokacji z EFRR przeznaczona na oś priorytetową:  
167 290 213,00 EUR 

3. Efektywna i zielona energia 

3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej  
mobilności miejskiej  



Cel szczegółowy Działania 
Zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w 
Województwie Świętokrzyskim  
 

Typy beneficjentów 
  Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST ,  
 mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I 

do      Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L  187 z 26.06.2014); w 
tym producenci rolno – spożywczy,  

 

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 



Typy Beneficjentów c.d. 
 
 duże przedsiębiorstwa 
 uczelnie,  
 związki i stowarzyszenia JST,  
 podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego 

działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,  
 państwowe jednostki budżetowe,  
 instytucje kultury.  

 

 

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 



Inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać z 
przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Typy  projektów: 
 
 budowa, przebudowa i modernizacja (w tym zakup urządzeń) infrastruktury, 

służącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, pochodzącej ze 
wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, 
geotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci 
dystrybucyjnej/ przesyłowej.  

 
 budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej  

i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE. z możliwością podłączenia do 
sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. 

 

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 



Typy  projektów  cd. 
 
 budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła 

i chłodu w trigeneracji z OZE, mająca na celu zmniejszenie kosztu 
 i ilości energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form 
energii odrębnie z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ 
przesyłowej   

 
 budowa i montaż instalacji służącej do produkcji biokomponentów  

i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji). 
 

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 



Wsparcie w realizacji projektów: 
 W przypadku nowych instalacji Kogeneracji  powinno zostać osiągnięte co 

najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do 
rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu 
najlepszych dostępnych technologii. Wszelka przebudowa istniejących 
instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co 
najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. (Dyrektywa 
2012/27/UE z 25.10.2012r).  

 Wsparcie inwestycji dotyczących jednostek OZE wykorzystujących energię 
wody możliwe będzie wyłącznie na już istniejących budowlach 
piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie. Ponadto realizacja 
takich inwestycji jest możliwa wyłącznie w przypadku braku ich 
negatywnego oddziaływania na jednolite części wód (JCW) wykazana w 
standardowej procedurze OOŚ lub gdy zastosowanie znajdzie reguła 
derogacji art. 4.7 Dyrektywy Wodnej 

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 



3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Maksymalny % poziomu dofinansowania: 
 
- 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw 
- 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw 
- 60% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw 



3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  
w przedsiębiorstwach 

Cel szczegółowy Działania 
Zwiększona efektywność energetyczna przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w województwie świętokrzyskim  
 
Typy beneficjentów 
 
 mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I 

do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L  187 z 26.06.2014). 



Typy  projektów: 
 

Poprawa efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na 
potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mająca na celu 
zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające 
na:  
• modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, 

maszyn) na bardziej efektywne energetycznie  
• głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w 

przedsiębiorstwach,  
• zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,  
• zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) 

technologii produkcji i użytkowania energii  
Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być  
odrębnym projektem, może stanowić jedynie element projektu. 

 

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  
w przedsiębiorstwach 



Typy  projektów c.d.: 
 

Wykorzystanie surowców wtórnych  w procesie produkcyjnym, w wyniku czego 
podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w 
regionie.  
  
Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, 
natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające 
efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do 
dofinansowania. 
  

 
 

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  
w przedsiębiorstwach 



Wsparcie w realizacji projektów: 
 
• Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności 

energetycznej muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu 
efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego. 
 

• Inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać z 
przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 
 

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  
w przedsiębiorstwach 



Maksymalny % poziomu dofinansowania: 
 
W zakresie efektywności energetycznej:   
- 65 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw 
-    55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw 
 
W zakresie propagowania odnawialnych źródeł: 
- 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw 
- 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw 
 

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  
w przedsiębiorstwach 



3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł  
Energii  w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 

Cel szczegółowy Działania 
Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora 
mieszkaniowego  
Typy beneficjentów 
• jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST  
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
• związki i stowarzyszenia JST, 
• TBS, 
• samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, 
• uczelnie, 
• inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych 

formach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną np. fundacje i 
stowarzyszenia, 



Typy beneficjentów c.d. 
• policja, 
• podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego  
      działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych, 
• samorządowe osoby prawne,  
• jednostki ochotniczej i  Państwowej Straży Pożarnej; 
 

3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł  
Energii  w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 



Typy  projektów: 
 Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą 
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w oparciu o wyniki 
przeprowadzonego audytu energetycznego bądź innych dokumentów 
wymaganych przepisami prawa. Dofinansowane zostaną inwestycje związane 
m.in. z: 
• ociepleniem obiektu, 
• wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,  
• przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do 

źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i 
klimatyzacji oraz  instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

• instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 
• instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE, 
• instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji  
• wymianą  / izolacją pokrycia dachowego, 

3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł  
Energii  w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 



Typy  projektów c.d.: 
• instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią, 
• mikrokogeneracją. 
  
  
Projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji budynku 
muszą wynikać z przeprowadzonej w ramach audytu energetycznego 
analizy planowanych do wprowadzenia rozwiązań. Audyt energetyczny 
stanowi element konieczny do realizacji projektu, 
  
Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będą inteligentne 
systemy zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.  

3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł  
Energii  w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 



Instrumenty terytorialne: 
Wydzielone zostały  środki dla następującego Obszaru Strategicznej Interwencji: 
- obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – miasta: 
 Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna 
 

3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł  
Energii  w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 



 
Maksymalny poziom dofinansowania: 85% (w przypadku projektów nie 
objętych pomocą publiczną). W przypadku wystąpienia pomocy publicznej 
poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy 
publicznej. 95% dofinansowania uzyskają projekty rewitalizacyjne, nieobjęte 
pomocą publiczną 
 
Minimalny wkład własny beneficjenta: 15% (w przypadku projektów nie 
objętych pomocą publiczną). W przypadku wystąpienia pomocy publicznej 
poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy 
publicznej. 5% wkładu własnego dla projektów rewitalizacyjnych, nieobjętych 
pomocą publiczną 
 

3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł  
Energii  w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 



Cel szczegółowy Działania 
Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery 
 
Typy beneficjentów 
 Jednostki samorządu terytorialnego, 
 mikro, małe, średnie duże przedsiębiorstwa definiowane według załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L  

187 z 26.06.2014) świadczące usługi publiczne na terenie województwa 
świętokrzyskiego, 

     

3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej  
mobilności miejskiej  



Typy beneficjentów cd. 
 
 partnerzy społeczni i gospodarczy działający na terenie województwa 

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

 

3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej  
mobilności miejskiej  



Typy  projektów: 
 modernizacja oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych) na 

energooszczędne, 
 budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,  
 wymiana źródeł ciepła 
 mikrokogeneracja, 
 działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii,  
 kampanie promujące: 

- budownictwo zeroemisyjne,  
- inwestycje w zakresie budownictwa pasywnego 

 budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej 
 i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z infrastrukturą do 
dystrybuowania wytworzonej energii, 

 Zrównoważona mobilność miejska w zakresie budowy, przebudowy 
uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego. 

3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej  
mobilności miejskiej  



Instrumenty terytorialne: 
Wydzielone zostały  środki dla następującego Obszaru Strategicznej Interwencji: 
- obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – miasta: 
 Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna 
 

3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej  
mobilności miejskiej  



 

Wsparcie w realizacji projektów: 
 
Wsparcie mogą uzyskać inwestycje wynikające z planów gospodarki 
niskoemisyjnych lub planów mobilności miejskiej dla poszczególnych 
typów obszarów. 
 

3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej  
mobilności miejskiej  



3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej 
 mobilności miejskiej  

 
Maksymalny poziom dofinansowania: 85% (w przypadku projektów nie 
objętych pomocą publiczną). W przypadku wystąpienia pomocy publicznej 
poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy 
publicznej. 95% dofinansowania uzyskają projekty rewitalizacyjne, nieobjęte 
pomocą publiczną 
 
Minimalny wkład własny beneficjenta: 15% (w przypadku projektów nie 
objętych pomocą publiczną). W przypadku wystąpienia pomocy publicznej 
poziom dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy 
publicznej. 5% wkładu własnego dla projektów rewitalizacyjnych, nieobjętych 
pomocą publiczną 
 



Dziękujemy za uwagę 
 
KONTAKT: 
 
Sekretariat Oddziału Wdrażania Projektów II  
tel. /0-41/ 36-58-140, pokój 313  
ul. Sienkiewicza 63 
25-002 Kielce 
 

 


