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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Alokacja 3 476 937 134 EUR

Dwufunduszowy program regionalny:

Europejski Fundusz 
Społeczny 

(EFS) 
978 mln €

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

(EFRR)
2 498,9 mln €



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020
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IV. Efektywność energetyczna,                                             

OZEIV. Efektywność energetyczna,                                             

OZE i gospodarka niskoemisyjna                                                                           

- 796 776 955 €

i gospodarka niskoemisyjna                                                                           

- 796 776 955 €

IV. Efektywność energetyczna, OZE i 
gospodarka niskoemisyjna 

796 776 955 €



OŚ PRIORYTETOWA IV - DZIAŁANIA

Działanie 4.1. 
Odnawialne źródła energii

Działanie 4.2. 
Efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii 
w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach 

Działanie 4.3. 
Efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii 
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 

Działanie 4.4 
Wysokosprawna kogeneracja

Działanie 4.5 
Niskoemisyjny transport miejski 
oraz efektywne oświetlenie

67 913 372 euro

33 000 000 euro

20 000 000 euro

227 255 818 euro

448 607 765 euro



DZIAŁANIE 4.1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Typy przedsięwzięć

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

Warunki wsparcia

1) Wsparcie dla instalacji o mocy:
• en. wodna do 5 MWe,
• en. wiatru do 5 MWe,
• en. słoneczna do 2 MWe/MWth,
• en. geotermalna do 2 MWth,
• en. biogazu do 1 MWe,
• en. biomasy do 5 MWth/Mwe,
• kogeneracja do 1 MW
2) Brak wsparcia dla projektów dot. współspalania biomasy
3) Projekty „grantowe”

Alokacja

67 913 372 euro



DZIAŁANIE 4.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I 
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MŚP

Typy przedsięwzięć

1) Wybór podmiotu wdrażającego fundusz funduszy

Warunki wsparcia

1) Wsparcie w formie Instrumentów Finansowych
2) Wsparcie na rzecz poprawy efektywności energetycznej w sektorze MŚP 

czyli: 
• modernizacja energetyczna obiektu/instalacji 
• zastosowanie OZE w MŚP

Alokacja

33 000 000 euro



DZIAŁANIE 4.3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I 
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W INFRASTRUKTURZE 
PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ

Typy przedsięwzięć

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

Alokacja

227 255 818 EUR



• Projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały

się do dofinansowania (dot. 1 typu projektu – kompleksowa modernizacja

energetyczna),

• Wspierane będą tylko projekty ograniczające emisję CO2 przynajmniej o 30% w

porównaniu do istniejących urządzeń (dotyczy 2. typu projektu, za wyjątkiem

przyłączania do sieci cieplnej lub ogrzewania elektrycznego),

• Wsparcie dla mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz

mieszkalnictwa komunalnego udostępnianego na szczególnych warunkach

określonych w regulaminie naboru

• Projekty „grantowe”

DZIAŁANIE 4.3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I 
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W INFRASTRUKTURZE 
PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ

Warunki uzyskania wsparcia



DZIAŁANIE 4.4 WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA

Typy przedsięwzięć

1) Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej 
kogeneracji

Warunki wsparcia

1) Wsparcie dla instalacji o mocy do 1 MW

2) Brak wsparcia dla projektów w których nie zostanie  osiągnięte co najmniej 10% 

efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i 

elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii

Alokacja

20 000 000 EUR



DZIAŁANIE 4.5 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI 
ORAZ EFEKTYWNE OŚWIETLENIE

Typy przedsięwzięć

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.
5) Budowa i przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej.
6) Zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego.

Alokacja

448 607 765 EUR



PROPOZYCJA ZMIANY DO RPO WSL 2014-2020

 Obecnie trwa proces zmian Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych w
związku z przyjęciem przez Rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju –
średniookresowej strategii rozwoju kraju

 Jedną z propozycji zmian dla RPO WSL 2014-2020 jest wprowadzenie nowego
obszaru wsparcia w zakresie wymiany kotłów na wysokosprawne kotły opalane
paliwem stałym

 Propozycja jest odpowiedzią na złą jakość powietrza, szczególnie w sezonie
grzewczym, której główną przyczyną jest użytkowanie kotłów (pieców węglowych) o
niskiej efektywności energetycznej, niespełniających żadnych norm emisyjnych oraz
spalania w nich paliw o niskich parametrach, w tym odpadów

 W obecnym Programie możliwa jest wymiana indywidualnych źródeł energii tylko na
kotły opalane na paliwo gazowe/biomasę, charakteryzujące się zwiększoną
sprawnością ekologiczną



PLANOWANE NOWE DZIAŁANIE – REDUKCJA EMISJI 
ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

Typy przedsięwzięć

Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych 

źródeł ciepła na wysokosprawne kotły opalane paliwem stałym (za 

wyjątkiem biomasy i węgla brunatnego)

Alokacja 15 182 821 euro

Beneficjenci

JST, organizacje pozarządowe

Grupy docelowe

Osoby fizyczne



więcej na: rpo.slaskie.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego
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