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I oś priorytetowa POIiŚ 2014-2020

I oś priorytetowa realizuje Cel Tematyczny 4:

„Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we

wszystkich sektorach”

w podziale na Priorytety Inwestycyjne.
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I oś priorytetowa POIiŚ 2014-2020

• Finansowanie: Fundusz Spójności;

Zgodnie z zasadami określonymi w programie pomocowym lub 

notyfikacji indywidualnej, jednak nie więcej niż 85%;

Instrumenty finansowe – zostaną określone w efekcie analizy ex –

ante, którą prowadzi EBI;

• Projekty zidentyfikowane potencjalnie jako „duże” będą 

notyfikowane bądź zatwierdzane indywidualnie KE;

• Z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej 

budynków preferowane będą projekty zwiększające efektywność 

energetyczną powyżej 60%, poniżej 25% się nie kwalifikują;
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Priorytety inwestycyjne

(4.i) wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych;

(4.ii) promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach;

(4.iii) wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w 

tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;

(4.iv) Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na 

niskich i średnich poziomach napięcia;

(4.v) promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w 

szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;

(4.vi) promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 

elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. 
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Priorytet inwestycyjny 4.i

Cel szczegółowy: wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto;

Potencjalni beneficjenci: przedsiębiorcy;

Terytorialny obszar realizacji: wsparcie dla energii z danego źródła 

będzie zależało od istnienia na danym obszarze odpowiednich 

zasobów naturalnych;

Zasady wyboru projektów do dofinansowania:

• tryb konkursowy,

• tryb pozakonkursowy – zostaną nim objęte projekty przygotowane w 

tzw. formule „project pipeline” (projekty z zakresu promowania 

produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii w ramach 

inwestycji w obszarze sieci elektroenergetycznej);
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Priorytet inwestycyjny 4.ii
Cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna w

przedsiębiorstwach;

Potencjalni beneficjenci: duzi przedsiębiorcy;

Terytorialny obszar realizacji: wsparcie dla wszystkich obszarów gospodarki,

w szczególności dla obszarów miejskich, gdzie poprawa efektywności

energetycznej i optymalizacja zużycia energii, poprawią stabilność dostaw

energii do odbiorców końcowych;

Zasady wyboru projektów do dofinansowania: tryb konkursowy

 inwestycje dotyczące efektywności energetycznej muszą wynikać z 

uprzednio przeprowadzonych audytów energetycznych, których koszt 

stanowi koszt niekwalifikowany,

 inwestycje dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynków 

dodatkowo muszą obejmować montaż liczników ciepła, ciepłej wody oraz 

chłodu, a także termostatów i zaworów pionowych (jeśli audyt to wskaże) –

wydatki będą stanowiły koszt kwalifikowany, 
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Priorytet inwestycyjny 4.iii

Cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna w budownictwie

wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej;

Potencjalni beneficjenci: organy władzy publicznej, w tym państwowe

jednostki budżetowe i administracji rządowej oraz podległe jej organy i

jednostki organizacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty

mieszkaniowe, państwowe osoby prawne, a także podmioty będące

dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE;

Terytorialny obszar realizacji: dla obszarów miejskich, przede wszystkim

wojewódzkich (i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie);

Zasady wyboru projektów do dofinansowania:

 tryb konkursowy,

 tryb pozakonkursowy – miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne w

przypadku miast posiadających Strategie Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych (ZIT);
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Priorytet inwestycyjny 4.iv

Cel szczegółowy: wprowadzenie pilotażowych sieci inteligentnych;

Potencjalni beneficjenci: przedsiębiorcy oraz URE;

Terytorialny obszar realizacji: wsparcie dla wszystkich obszarów

gospodarki, w szczególności dla obszarów miejskich, gdzie poprawa

efektywności energetycznej i optymalizacja zużycia energii, poprawią

stabilność dostaw energii do odbiorców końcowych;

Zasady wyboru projektów do dofinansowania:

 tryb pozakonkursowy – zostaną nim objęte projekty przygotowane w

tzw. formule „project pipeline” (projekty z zakresu promowania

produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii w ramach

inwestycji w obszarze sieci elektroenergetycznej);
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Priorytet inwestycyjny 4.v
Cel szczegółowy: zwiększona sprawność przesyłu energii termicznej;

Potencjalni beneficjenci: wsparcie przewidziane jest dla jednostek

samorządu terytorialnego ( w tym związków i porozumień) oraz działających w

ich imieniu jednostek organizacyjnych (w szczególności dla miast

wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych), przedsiębiorców, a także

podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków

własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących

przedsiębiorstwami;

Terytorialny obszar realizacji: dla obszarów miejskich, przede wszystkim

wojewódzkich (i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie);

Zasady wyboru projektów do dofinansowania:

 tryb konkursowy,

 tryb pozakonkursowy – miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne w

przypadku miast posiadających Strategie Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych (ZIT);
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Priorytet inwestycyjny 4.vi
Cel szczegółowy: zwiększona udział energii wytwarzanej w wysokosprawnej

kogeneracji;

Potencjalni beneficjenci: wsparcie przewidziane jest dla jednostek samorządu

terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych,

przedsiębiorców, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji

obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów

będących dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE;

Terytorialny obszar realizacji: wsparcie dla wszystkich obszarów gospodarki, w

szczególności dla obszarów miejskich, gdzie poprawa efektywności energetycznej i

optymalizacja zużycia energii, poprawią stabilność dostaw energii do odbiorców

końcowych;

Zasady wyboru projektów do dofinansowania:

tryb konkursowy – dotyczące jednostek wysokosprawnej kogeneracji,

tryb pozakonkursowy – miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne w

przypadku miast posiadających Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

(ZIT) w przypadku projektów dotyczących sieci dystrybucji ciepła i/lub chłodu;
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Informacje szczegółowe
1. Dofinansowanie dużych przedsiębiorstw będzie komplementarne z 

Regionalnymi Programami Operacyjnymi, gdzie dofinansowanie ze środków 

UE będą mogły otrzymać MŚP. Wszystkie programy są już dostępne pod 

adresem: http://www.pois.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow/;

2. Przewidziane jest również wsparcie doradcze dla przedsiębiorców w 

zakresie efektywności energetycznej;

3. Projekty w zakresie efektywności energetycznej muszą wynikać z audytu 

energetycznego, którego koszt nie jest kwalifikowany;

4. Mechanizmem koordynacji w przypadku: wspierania efektywności 

energetycznej w sektorze mieszkaniowym, efektywnej dystrybucji ciepła i 

chłodu oraz promowania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 

elektrycznej, są Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

przygotowanych przez Związki ZIT, które zawierają zestawienia projektów 

realizowanych w ramach POIiŚ, jako komplementarnych do przedsięwzięć 

realizowanych w formule ZIT w ramach RPO;

http://www.pois.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow/
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Informacje szczegółowe c.d.
5. Efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy w rozumieniu art. 2 pkt 41

dyrektywy 2012/27/UE: oznacza system ciepłowniczy lub chłodniczy, w

którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej 50 %

energię ze źródeł odnawialnych, lub w co najmniej 50 % ciepło odpadowe,

lub w co najmniej 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji, lub w co najmniej

50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła;

6. Priorytetowo wspierane będą inwestycje dotyczące przebudowy sieci

ciepłowniczej z jednoczesną likwidacją źródeł niskiej emisji na obszarach,

gdzie występują ponadnormatywne poziomy stężenia PM10. Zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie

poziomów niektórych substancji w dopuszczalny dobowy poziom stężeń

pyłu PM10 wynosi 50µg/m3 i nie może być przekroczony częściej niż 35

dni w roku, natomiast średnia roczna nie może przekraczać 40µg/m3;

7. W trakcie realizacji programu, w 2018 r. KE będzie weryfikowała

wskaźniki;

8. Strategie ZIT;
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Informacje szczegółowe c.d.

9. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020:

 podział alokacji,

 charakterystyka poszczególnych Działań,

 wymagania,

 listy wskaźników produktu i rezultatu,

 typy projektów,

 zasady wyboru projektów,

 rodzaj wsparcia,

 wkład własny.
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Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

W przypadku projektów dotyczących:

• wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym,

• efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu

• promowania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 

elektrycznej

wsparcie będzie kierowane do obszarów posiadających uprzednio 

przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej.

Zakres interwencji musi bezpośrednio wynikać z PGN, w którym 

uwzględniono potrzeby dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.
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Dziękuję za uwagę


