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I. Fundusze Europejskie
na inteligentny rozwój

376,5 mln euro

II. Fundusze Europejskie
na zielony rozwój

703,5 mln euro

III. Fundusze Europejskie 
dla zrównoważonej mobilności

212,9 mln euro

IV. Fundusze Europejskie 
dla sprawnego transportu

301,2 mln euro

V. Fundusze Europejskie dla 
rynku pracy

281,4 mln euro

IX. Fundusze Europejskie
na rozwój terytorialny

238 mln euro 2 128 mln euro

X. Fundusze Europejskie
na transformację

VI. Fundusze Europejskie 
dla edukacji

252,4 mln euro

VIII. Fundusze Europejskie 
na infrastrukturę dla 

mieszkańca

176,6 mln euro

VII. Fundusze Europejskie 
dla społeczeństwa

262,4 mln euro

5 139 mln EUR



Priorytet II. Fundusze Europejskie na zielony 
rozwój

Wspieranie efektywności energetycznej

Wspieranie energii odnawialnej

Wspieranie dostosowania się do zmian klimatu

Wspieranie dostępu do wody

Wspieranie transformacji w kierunku GOZ

Wzmocnienie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej

703,5 mln euro



Wspieranie efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej

Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Efektywność energetyczna przedsiębiorstw

426,5 mln euro



Wspieranie efektywności energetycznej

Budynki użyteczności publicznej samorządów terytorialnych oraz nie związane 
z administracją rządową

Oświetlenie miejskie

Wielorodzinne budynki mieszkalne komunalne oraz inne, nie będące 
własnością Skarbu Państwa

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Promocja, doradztwo, podnoszenie świadomości i wiedzy, w tym działania 
wspierające wykonanie zapisów uchwały antysmogowej



Wspieranie efektywności energetycznej –
podstawowe uwarunkowania

Obowiązkowy audyt energetyczny (maks.15% kosztów kwalifikowalnych poza 
audytem)

Po zakończeniu projektu posiadanie dokumentu potwierdzającego wykonanie 
zakresu działań określonych w audycie

Obowiązkowa termomodernizacja (min. 30% poprawy efektywności 
energetycznej)

Hierarchia przy wymianie źródła ciepła: OZE, podłączanie do sieci, pozostałe 
dopuszczalne źródła ciepła (np. gaz)

Możliwa instalacja OZE z magazynem energii (preferowane kompleksowe 
projekty)

Możliwa instalacja CO i CWU, energooszczędne oświetlenie, systemy do 
monitorowania zużycia energii, systemy wentylacji i klimatyzacji



Wspieranie efektywności energetycznej –
podstawowe uwarunkowania cd.

Projekty hybrydowe (PPP)

Działania edukacyjne i świadomościowe w projekcie

Zgodność z zasadą DNSH oraz przepisami związanymi z ochroną środowiska

Zapewnienie odpowiedniej ochrony ptaków i nietoperzy

Pozytywny wpływ projektu na zasadę dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami

Zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Zasada deinstytucjonalizacji

Przestrzeganie przepisów antydyskryminacyjnych



Wspieranie efektywności energetycznej – formy 
wsparcia

Instrumenty Finansowe
Podstawowa forma wsparcia

Oświetlenie miejskie

MŚP

Wszystkie pozostałe inwestycje

Możliwe łączenie dotacji z IF

Dotacje
Budynki historyczne, zabytkowe

Mieszkalnictwo komunalne

Program Ochrony Powietrza

Uchwała antysmogowa

Budynki użyteczności publicznej: 
poniżej uśrednionej wartości 
wskaźnika G (dochodów 
podatkowych gmin)



Wspieranie efektywności energetycznej 
Instrumenty Finansowe

Rodzaj instrumentu: instrument mieszany, tj. połączenie pożyczki preferencyjnej i dotacji* (dokumentacja projektu)                      

wraz z umorzeniem (w zależności od osiągniętych oszczędności w zakresie efektywności energetycznej)

Odbiorcy wsparcia: wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie, jst wraz z organami i jednostkami podległymi

Warunki wsparcia: 

 audyt energetyczny – wskazujący zakres i zasadność modernizacji

 wsparcie na elementy inwestycji, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone w dniu podjęcia decyzji 
inwestycyjnej 

 dokument potwierdzający wykonanie zakresu działań określonych w audycie energetycznym (po zakończeniu realizacji 
projektu) 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych o co najmniej 30% - z wyłączeniem budynków 
zabytkowych, objętych ochroną konserwatora zabytków

 Preferencje dla projektów realizowanych w formule PPP oraz projektach typu EPC 

* Poziom dotacji nie może przekroczyć 50% (zgodnie z Rozporządzeniem ramowym 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. „wsparcie 
programu w formie dotacji musi być bezpośrednio związane ze wsparciem z instrumentu finansowego i niezbędne dla danego instrumentu 
finansowego i nie może przekraczać wartości inwestycji wspieranych przez produkt finansowy”).



Dziękuję za uwagę

Nowa strona internetowa:
funduszeue.slaskie.pl

Departament Rozwoju i Transformacji 
Regionu
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