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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY 
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 

ZABYTKOWYCH 
 



Główne źródła finansowania 

 Środki prywatne 
 Środki pomocowe 
 

 dotacje 
 instrumenty finansowe 
 

 Środki krajowe 
 Sponsorzy, donatorzy 
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Działanie 3.2. Efektywność energetyczna 
w MŚP 

Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja 
źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez 
zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 
z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie 
wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).  

 
Beneficjenci: 
 
MŚP; grupy producentów rolnych; podmiot wdrażający instrument finansowy w 
formule funduszu funduszy – dla schematu 3.2.D; przedsiębiorstwa, których 
większość udziałów lub akcji należy do JST 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ KONKURSÓW NA 2017 ROK 
  



 
Działanie 3.3. Efektywność energetyczna 
w budynkach użyteczności publicznej i 

sektorze mieszkaniowym 
 

 
 

Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków 
użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych  opartych o system 
zarządzania energią  m.in.: ocieplenia (termomodernizacja), modernizacji 
systemów grzewczych (podłączenie do sieci ciepłowniczej/ instalacja kotłów 
spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach, modernizacji systemów wentylacji , 
instalacji OZE – jeśli wynikają z audytu  
 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ KONKURSÓW NA 2017 ROK 



 
3.4 B Wymiana kotłów oraz inwestycje w 

odnawialne źródła energii  
 

Modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę źródła 
ciepła: na podłączenie do sieci ciepłowniczej/ chłodniczej lub instalację 
źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów 
spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe 
 
 

TERMIN ROZPOCZĘCIE KONKURSY 2 STYCZEŃ 2017  



 
 

Program Operacyjny Infrastruktura  
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OŚ PRIORYTETOWA I 
 ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI  

 
1.3.1 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ 

 
1.3.2 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM 
 
 
 



OŚ PRIORYTETOWA I: ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI  
 

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 
 

Rodzaje działań   - wsparcie głębokiej kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych 

mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na 
energooszczędne, Wsparcie w ramach projektu dotyczącego systemu 

wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej i OZE 
Beneficjenci    

organy władzy publicznej,  
Spółdzielni mieszkaniowych (ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT 

miast wojewódzkich)  
Wspólnoty mieszkaniowych (ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT 

miast wojewódzkich ) 



 

 

OŚ PRIORYTETOWA VIII 

  

OCHRONA DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO I ROZWÓJ 

ZASOBÓW KULTURY 
 



 
 
 
 
 
 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  

 

 
 



 
 

PROSUMENT „WSPIERANIE ROZPROSZONYCH, 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” 

 
Linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w 

wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i 
montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do 

produkcji energii elektrycznej lub ciepła  

 
 

Formy dofinansowania 
1) pożyczka; 
2) dotacja 
 
Beneficjent 
Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, osoby fizyczne 
oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych 



 
 
 
 
 
 
 

DZIĘKUJĘ Z UWAGĘ 


