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Priorytet II. Ekologiczne Śląskie – 703,5 mln euro

PROBLEMOWE

CS (i) Wspieranie 

efektywności 

energetycznej (…)

426,5 mln euro

✓ Efektywność energetyczna budynków użyteczności 

publicznej
• Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

(właściciel - jst, podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz

jednostki zarządzane przez jst) a także budynki użyteczności publicznej

nie związane z administracją rządową, oraz budynki należące do

podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego

• Energooszczędne oświetlenie przestrzeni publicznych.

✓ Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych 

(dotacja/IF)
• Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych

(z wyjątkiem budynków będących własnością Skarbu Państwa), których

właścicielem są spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, komunalne

oraz inne, w tym osoby prywatne.

✓ Efektywność energetyczna przedsiębiorstw (IF)
• Głęboka modernizacja budynków, OZE na potrzeby przedsiębiorstwa,

modernizacja linii produkcyjnych, systemy zarządzania energią,

wymiana oświetlenia, zastosowanie technologii energooszczędnych itp.



Podstawowe uwarunkowania

PROBLEMOWE

✓ Audyt energetyczny

✓ Po zakończeniu realizacji wymagany dokument potwierdzający wykonanie zakresu działań 

określonych w audycie

✓ Minimalny próg poprawy efektywności energetycznej – 30%

✓ Ekspertyzy ornitologiczne i/lub chiropterologiczne – zapewnienie ochrony ptaków i nietoperzy

✓ Możliwe finansowanie elementów niewynikających z audytu (Europejski Zielony Ład, GOZ) – nie 

dominująca część projektu

✓ Priorytetowo traktowane będą projekty:

✓ Zakładające podłączenie do sieci ciepłowniczej

✓ Kompleksowe obejmujące również instalację urządzeń OZE

✓ Zwiększające w jak największym stopniu efektywność energetyczną

✓ O jak największej efektywności kosztowej w powiązaniu z efektami oszczędnościowymi oraz 

redukcją gazów cieplarnianych

✓ Hybrydowe (PPP)

✓ Ograniczające ubóstwo energetyczne oraz położone na obszarach o znacznym 

zanieczyszczeniu pyłowym określonym w POP dla WSL



Zakres wsparcia

PROBLEMOWE

✓Głęboka modernizacja energetyczna budynków
✓ Możliwa instalacja OZE

✓ Wymiana/modernizacja źródeł ciepła

✓ Podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej

✓ Niezbędna wymiana lub modernizacja instalacji CO i CWU

✓ Wymiana oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem)

✓ Przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji

✓ Innowacyjne systemy do monitorowania i zużycia energii oraz inteligentne rozwiązania 

ograniczające zużycie energii

✓ Działania edukacyjne i świadomościowe w ramach projektu

✓ Promocja, doradztwo i podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, 

przedsiębiorców i władz lokalnych, działania wspierające wykonanie zapisów uchwały 

antysmogowej



FE SL 2021-2027 – prekonsultacje (1/2)

PROBLEMOWE

✓ Warsztaty on-line (22):

✓ Kwiecień 2021 r. – 16 spotkań

✓ Maj 2021 r. – 2 spotkania

✓ Czerwiec 2021 r. – 1 spotkanie

✓ Luty 2022 r. – 3 spotkania

✓ 1 723 uczestników:

✓ 20 spotkań konsultacyjnych/seminariów dotyczących Funduszu Sprawiedliwej 

Transformacji – 1 107 uczestników

✓ 14 marca 2022 r. – przekazanie projektu programu do Komisji Europejskiej



FE SL 2021-2027 – prekonsultacje (2/2)

PROBLEMOWE

✓ Uczestnicy warsztatów:
✓ Zespół ds. wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju WSL,

✓ Komitet Monitorujący RPO 2014-2020,

✓ Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego,

✓ Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego,

✓ Śląska Rada Innowacji,

✓ Lokalne Grupy Działania,

✓ Komitet Sterującym RIS,

✓ Regionalna Rada ds. energii, działająca przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów,

✓ związki zawodowe

✓ związki międzygminne (ZIT/RIT)

✓ Organizacje pozarządowe, przedstawiciele organizacji społecznych, przedstawiciele społeczeństwa 

obywatelskiego



FE SL 2021-2027 – konsultacje społeczne

PROBLEMOWE✓ 1 kwiecień – 6 maj 2022 r.

✓ 12 kwietnia 2022 r. – konferencja inaugurująca

✓21, 28 kwietnia 2022 r. – wysłuchania publiczne

✓Zgłoszono około 300 uwag

✓Trwa analiza uwag do 6 czerwca 2022 r.



Harmonogram prac FE SL 2021-2027

XI XII I II III IV

Wdrażanie 

FE SL

Konsultacje z MFiPR oraz KE

2021 2022

Akceptacja 

projektu FE SL 

przez ZW oraz KE 

Opracowanie SOOS 

(konsultacje ustawowe 

FE SL wraz z SOOS)

Opracowanie projektu 

FE SL (v.2) 

uwzględniającego 

uwagi KE do UP oraz 

wnioski z konsultacji 

FE SL v.1 z KE

3 XI:

Przyjęcie 

FE SL (v.1)

przez ZW



Dziękuję za uwagę

Departament 
Rozwoju Regionalnego


