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C z Y M  j E S T 
E N E rg E t y K a
o B y Wat E l s K a?

Energia to ważny element naszego 
codziennego życia. jej dostępność – 
niezbędna na przykład do działania 
przedsiębiorstw, ogrzania mieszkań czy 
oświetlenia ulic – to we współczesnym 
świecie jedna z podstawowych potrzeb. 
jednak dziś w Polsce produkcja i zuży-
cie energii to również rosnące obciąże-
nie – nie tylko dla naszych budżetów, 
ale także dla naszego zdrowia oraz 
stanu środowiska, w którym żyjemy.

Energia odnawialna niesie ze sobą 
ogromny potencjał dla gmin, społecz-
ności, małych przedsiębiorstw i innych 
podmiotów, ponieważ buduje niezależ-
ność, bezpieczeństwo i staje się waż-
nym źródłem dochodów. jednocześnie 
to właśnie samorządy mają do odegra-
nia szczególnie ważną rolę w popula-
ryzacji efektywności energetycznej 
i odnawialnych źródeł energii (OzE) 
oraz we wprowadzaniu w życie idei 
zrównoważonego rozwoju lokalnego. 

Ten przewodnik przeznaczony  
jest dla wszystkich samorządów,  
Lokalnych Grup Działania, stowa-
rzyszeń, spółdzielni, wspólnot oraz 
obywateli, którzy chcą dowiedzieć się, 
jak rozwijać energetykę obywatelską 
w swoim regionie. znajdują się w nim 
informacje o tym, czym jest energetyka 
obywatelska i jakie niesie za sobą ko-
rzyści dla samorządów i mieszkańców 
regionu. W przewodniku omówione 
zostały również praktyczne przykłady 
działań, które należy podjąć, aby zreali-
zować lokalny projekt energetyki  
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odnawialnej, a ponadto znajduje się 
w nim odpowiedź na kluczowe pytanie: 
„jak to sfinansować?”.

Czym jest energetyka obywatelska?
Energetyka obywatelska to system, 
w którym osoby prywatne, organizacje, 
instytucje i przedsiębiorstwa spoza 
sektora energetycznego biorą czynny 
udział w wytwarzaniu energii i zarzą-
dzaniu nią. To lokalna, małoskalowa 
produkcja energii elektrycznej i ciepła 
ze źródeł odnawialnych oraz ogranicze-
nie zużycia energii dzięki modernizacji 
energetycznej budynków i przedsię-
biorstw. Energetyka obywatelska to 
także uczestnictwo lokalnych społecz-
ności w większych projektach OzE. To 
również budowanie lokalnych alterna-
tyw dla scentralizowanego i zdomino-
wanego przez wielkie spółki systemu 
energetycznego. 

Fundamentem energetyki obywatel-
skiej jest bezpośrednie zaangażowanie 
obywateli. jako demokratyczny system 
zapewnia wszystkim uczestnikom  
możliwość opłacalnego produkowania 
oraz wykorzystywania energii. Na jej 
rozwoju skorzystają wszyscy: miesz-
kańcy miast i wsi, samorządy, przed-
siębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe oraz organizacje pożytku 
publicznego. Producentami energii będą 
mogły stać się między innymi szpitale, 
przychodnie, szkoły, przedszkola oraz 
schroniska dla zwierząt. Energetyka 
obywatelska może rozwijać się w całym 
kraju, w każdym regionie i każdej gminie.



DlaCzego ENErgIa?
Rozwój energetyki obywatelskiej 
stanowi kluczowy element skutecz-
nej i nowoczesnej strategii lokalnego 
rozwoju. Pierwszą kwestią są oszczęd-
ności. Ilość zużywanej przez nas energii 
rośnie, a wraz z nią rosną nasze wydat-
ki. Tylko w latach 2002–2012 zużycie 
energii w Polsce wzrosło o 30%. Rosną 
jednak także ceny, szczególnie energii 
elektrycznej. Według danych GUS ceny 
energii elektrycznej dla gospodarstw 
domowych w latach 2010-2014 wzro-
sły o 9,7%, a energii cieplnej o 19,3%1. 
Im więcej zużywamy energii elektrycz-
nej i ciepła, tym więcej musimy przezna-
czyć na zapłatę rachunków. Co więcej, 
pieniądze te bezpowrotnie wypływają 
z lokalnej gospodarki.

Regiony Polski muszą mierzyć się 
nie tylko z rosnącymi wydatkami, lecz 
coraz częściej także z przerwami w do-
stawach prądu – problem ten dotyka 
szczególnie gmin wiejskich, gdzie  
przerwy w dostępności energii elek-
trycznej występują dziesięć razy  
częściej niż w miastach. jedną z przy-
czyn jest pogarszający się stan sieci 
elektroenergetycznych, a także ko-
nieczność przesyłu energii na duże 
odległości, narażająca jej odbiorców  
na ryzyko związane z awariami. 

Produkcja energii w Polsce wciąż 
w znacznej mierze opiera się na pa-
liwach kopalnych, co w większości 
regionów prowadzi do uzależnienia 
lokalnego bezpieczeństwa i rozwoju od 
nie zawsze pewnego importu surowców 
z innych części kraju lub z zagranicy. 
Węgiel jest poza tym źródłem niebez-
piecznych dla zdrowia zanieczyszczeń 

powietrza, a emitowany w trakcie jego 
spalania dwutlenek węgla przyczynia 
się do globalnych zmian klimatu.

Korzyści z  ENErgEtyKI  
oByWatElsKIEJ
Prostą odpowiedzią na te coraz większe 
problemy jest idea lokalnie zarządzanej, 
rozproszonej energetyki. Obywatel-
skie projekty energetyczne to przede 
wszystkim korzyści, zarówno dla 
samorządów, lokalnych społeczności, 
organizacji i instytucji, jak i dla lokalnej 
gospodarki oraz środowiska naturalne-
go. Najważniejsze z nich to:

ograniczenie zapotrzebowania na 
energię – większa efektywność 
energetyczna, dzięki której znacz-
nie zmniejszają się opłaty za ciepło 
i prąd;
zwiększenie bezpieczeństwa ener-
getycznego na lokalną skalę – gwa-
rancja dostaw i wyeliminowanie 
przerw w dostępności energii;
korzyści materialne i finansowe dla 
lokalnej społeczności;
rozwój społeczny i gospodarczy 
regionu – powstanie trwałych 
zielonych miejsc pracy na przykład 
przy docieplaniu budynków czy 
produkcji i obsłudze instalacji OzE;
niższe emisje CO

2
 i zanieczyszczeń 

do powietrza, gleby i wody – po-
prawa jakości środowiska natu-
ralnego oraz korzyści dla zdrowia 
mieszkańców regionu;
wzmocnienie więzi społecznych 
dzięki współpracy; 
samodecydowanie i lokalna nieza-
leżność energetyczna.

1  Główny Urząd Statystyczny, Ceny w gospodarce  
    narodowej w 2014 r., Warszawa 2015



2 Ustawa o odnawialnych źródłach energii, luty 2015.

FunDament  loKalNEgo  
roZWoJU
W dominującym obecnie w Polsce 
modelu energetycznym samorząd ma 
ograniczoną kontrolę nad tym, skąd 
pochodzi energia, z której korzystają 
mieszkańcy i sektor publiczny. Środki 
przeznaczane na opłaty za dostawy prą-
du i paliwa trafiają z reguły do wielkich 
koncernów, a energia jest w istocie to-
warem importowanym, sprowadzanym 
spoza regionu.

Energetyka obywatelska to szansa 
na zmianę tej sytuacji i długoterminowe 
zyski dla jednostek samorządu teryto-
rialnego oraz mieszkańców. Wspiera 
ona rozwój samowystarczalnej gospo-
darki lokalnej przez redukcję zużycia 
energii oraz jej produkcję w mikro- 
i małych instalacjach OzE. Tym samym 
pozwala na ograniczenie importu dóbr 
i usług, w tym energii elektrycznej i pa-
liw, a co za tym idzie na zahamowanie 
„odpływu” kapitału z regionu. Pieniądze 
zarobione w danym mieście czy gminie 
i wydane na pokrycie kosztów energii 
mogą – jeśli energia produkowana jest 
z lokalnych, małych źródeł OZE –  
zostać w regionie i wspierać jego 
zrównoważony rozwój. 

Korzyści z energetyki obywatelskiej 
to jednak nie tylko oszczędności i aku-
mulacja kapitału – to również stałe 
źródło dochodu w lokalnym budżecie 
oraz stabilne miejsca pracy dla miesz-
kańców regionu. Rozwój lokalnej 
energetyki pociąga za sobą utworzenie 
nowych miejsc zatrudnienia: od pracy 
przy poprawie efektywności energe-
tycznej budynków i produkcji paliw, 
przez montaż, obsługę i serwisowanie 

Według obowiązującego 
w Polsce prawa 
mikroinstalacja energii 
odnawialnej to instalacja 
o mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie większej 
niż 40 kW przyłączona do 
sieci elektroenergetycznej 
o napięciu znamionowym 
niższym niż 110 kV lub 
instalacja o mocy osiągalnej 
cieplnej w skojarzeniu nie 
większej niż 120 kW. Natomiast 
mała instalacja OzE może mieć 
zainstalowaną moc w przedziale 
40–200 kW w produkcji energii 
elektrycznej lub osiągalną moc 
cieplną w skojarzeniu od  
120 do 600 kW.2

instalacji do wytwarzania energii odna-
wialnej, po specjalistyczne planowanie 
i monitoring. Na przykład, instalacje na 
biomasę mogą dawać stabilny rynek 
zbytu lokalnym rolnikom oraz przyczy-
niać się do zmniejszenia ilości odpadów 
między innymi przez ich zagospodaro-
wanie w produkcji biogazu. Postawienie 
na energetykę rozproszoną to szansa 
na tworzenie się lokalnych klastrów 
oraz większą współpracę gospodarczą 
w regionie.
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W Polsce budowa rozproszonego 
systemu energetycznego dopiero 
się rozpoczyna i dla wielu 
samorządów może wydawać się 
odległą przyszłością. Mamy już 
jednak pierwsze przykłady – takie 
jak na przykład gmina Kisielice 
w województwie warmińsko-
mazurskim – pokazujące, jak 
z powodzeniem realizować tego 
typu ścieżkę rozwoju. Płynące 
z niej korzyści potwierdza również 
dynamiczny rozwój energetyki 
odnawialnej w krajach takich jak 
Belgia, Holandia, Wielka Brytania, 
a także u naszych sąsiadów  
w Niemczech i Czechach.

z I E LO N A  E N E RG I A
lo K a l N I E



Gmina Kisielice w województwie  
warmińsko-mazurskim jako pierwsza 
gmina w Polsce osiągnęła samowystar-
czalność energetyczną i nazywana jest 
czasem „kolebką polskiej energetyki 
wiatrowej” – energię produkują tam  
52 elektrownie wiatrowe o łącznej 
mocy 94,5 MW.

Dochody z podatków nałożonych 
na wiatraki oraz środki pozyskane 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego umożliwiły Kisielicom 
w latach 2004–2013 budowę lokalnego 
systemu ciepłowniczego zasilanego 
biomasą. Ma on moc 6 MW i zasila 
w zielone ciepło 85% budynków 
w gminie. Od 2014 r. obok kotłowni 
funkcjonuje również biogazownia 
o mocy 1 MW, której budowa 
znacznie obniżyła koszty produkcji 
ciepła. Spełnia ona również funkcję 
rezerwowego źródła energii i pozwala 
tym samym na regularną konserwację 
powstałego wcześniej systemu 
ciepłowniczego. W porozumieniu 

z mieszkańcami gmina zamierza również 
rozpocząć wykorzystywanie energii  
słonecznej na szerszą niż dotychczas skalę. 
W planach znajdują się między innymi 
projekty instalacji prosumenckich należących 
do mieszkańców oraz umieszczenia paneli 
fotowoltaicznych na budynkach  
użyteczności publicznej.

Inwestycje w odnawialne źródła energii 
przekładają się na bezpośrednie korzyści dla 
mieszkańców gminy w postaci niższych cen 
energii oraz czystszego powietrza. Ponadto 
w biogazowni i ciepłowni wykorzystywana 
jest biomasa pozyskiwana w głównej mierze 
od lokalnych dostawców. Długoletnie umowy 
na dostawę słomy i kiszonki kukurydzianej 
zapewniają rolnikom stabilny rynek zbytu dla 
swoich produktów.

Sukces Kisielic został zauważony także  
na arenie międzynarodowej. W 2014 r.  
Komisja Europejska doceniła gminę,  
przyznając jej nagrodę ManagEnergy  
za wyjątkowe osiągnięcia w wykorzystywaniu  
odnawialnych źródeł energii oraz racjonalne 
gospodarowanie energią. 

Kisielice
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Dobre pRAktyki
Dzięki dostępnym dziś technologiom 
rozwój energetyki obywatelskiej jest 
możliwy we wszystkich gminach w całej 
Polsce: zarówno na wsi, jak i w dużych 
miastach. Transformacja lokalnego sys-
temu energetycznego jest jednak złożo-
nym procesem. Do jej przeprowadzenia 
niezbędne są nie tylko inwestycje w in-
frastrukturę, ale również budowanie 
wiedzy i umiejętności, szkolenie perso-
nelu i planowanie. Przykłady udanych 
realizacji tego rodzaju z Polski i Europy 
są jednak najlepszym dowodem na 
długofalowe korzyści, które energetyka 
obywatelska niesie dla budżetów gmin, 
zdrowia i dobrobytu mieszkańców oraz 
stanu środowiska naturalnego.

Jak pomyślnie zrealizować projekt?
Poniżej przedstawiamy szereg dobrych 
praktyk w realizacji lokalnych inicjatyw, 
które mogą stać się inspiracją dla pod-
miotów chcących rozwijać energetykę 
obywatelską.

Decyzja – razem z lokalną  
społecznością
zaangażowanie społeczeństwa 
w podejmowaniu tego rodzaju decy-
zji sprzyja społecznej akceptacji dla 
rozwoju opartego na odnawialnych 
źródłach energii, a dzięki aktyw-
nemu udziałowi różnych lokalnych 
podmiotów we wspólnym przedsię-
wzięciu buduje spójność społeczną 
regionu. W przypadku projektów, 
którym przewodzą samorządy, 
decyzja nie powinna należeć wyłącz-
nie do władz i zapadać w oderwaniu 
od mieszkańców – musi ona zostać 
poprzedzona dyskusjami i konsul-
tacjami oraz zyskać poparcie społe-
czeństwa. Po zapewnieniu udziału 
obywateli w podejmowaniu decyzji 
w  kwestiach energetycznych, lo-
kalny samorząd może w oficjalny 
sposób wyrazić wolę prowadzenia 
takich działań na przykład w formie 
uchwały.

Wiedza i informacje
Planowanie projektu z zakresu 
energetyki obywatelskiej i zarządza-
nie nim powinny zostać powierzone 
odpowiednio wykwalifikowanym 
osobom. Brak specjalistycznej 
wiedzy często może być przeszkodą 
w skutecznym prowadzeniu inwe-
stycji dotyczących efektywności 
energetycznej i OzE. Dlatego jeśli 
samorząd nie ma możliwości zatrud-
nienia ekspertów od energetyki, 
warto zainwestować w szkolenia 
i budowanie niezbędnych kwalifi- 
kacji bądź skorzystać z dostępnego 

Dzięki dostępnym  
dziś technologiom  
rozwój energetyki  
obywatelskiej jest  
możliwy we wszystkich  
gminach w całej Polsce.



jeszcze na początku lat 
dziewięćdziesiątych Güssing borykało 
się z problemami typowymi dla wielu 
europejskich regionów oddalonych od 
dużych centrów miejskich. Tracący na 
znaczeniu sektor rolny nie gwarantował 
wystarczającej liczby miejsc pracy 
i coraz więcej ludzi na stałe przenosiło 
się do dużych miast w poszukiwaniu 
zatrudnienia. Do pozostania na 
terenie gminy nie zachęcały również 
słabo rozwinięta sieć transportu, 
duże bezrobocie i wysokie koszty 
energii. To właśnie próba zatrzymania 
w lokalnej gospodarce pieniędzy 
wydawanych do tej pory na zakup 
paliw konwencjonalnych po raz 
pierwszy zainspirowała władze do 
inwestycji w zieloną energetykę. 
Działania Güssing na tym polu zaczęły 
się od zwiększenia efektywności 
energetycznej w lokalnych budynkach. 
Prawdziwym przełomem okazało się 
jednak wykorzystanie biomasy do 
produkcji ciepła i energii elektrycznej, 
na co pozwalał fakt, że gmina 
położona jest w otoczeniu olbrzymich 
kompleksów leśnych i terenów 
rolniczych. W 2001 r. ukończono 
budowę instalacji zgazowania biomasy 

zasilanej trocinami i odpadami drzewnymi.  
Była to wówczas największa tego rodzaju 
instalacja na świecie, o zainstalowanej mocy  
2 MW energii elektrycznej oraz 4,5 MW ciepła. 
Sukces tej inwestycji wkrótce pociągnął za sobą 
kolejne. Obecnie w promieniu 10 kilometrów 
od miasteczka istnieje łącznie 30 punktów 
wytwarzania energii z biomasy, biogazu 
i promieniowania słonecznego. Na uwagę 
zasługuje prospołeczny charakter zmian 
zachodzących w Güssing – zarówno właściciele 
obszarów leśnych, jak i mieszkańcy gminy 
mają udziały w spółdzielniach zarządzających 
instalacjami. Wypracowane rozwiązania są tutaj 
korzystne dla wszystkich – rolnicy oraz zwykli 
mieszkańcy dostarczają biomasę, z której 
następnie powstaje energia elektryczna i ciepło 
dostarczane do gospodarstw domowych. 
Nadwyżka energii sprzedawana jest do sieci 
krajowej – obecnie roczny dochód ze sprzedaży 
energii sięga 15 mln euro. Przy produkcji energii 
wytwarzany jest ponadto poferment, którego 
każdy z rolników dostarczających biomasę 
może użyć jako wysokiej jakości darmowy 
nawóz.

Rozwiązania zastosowane w Güssing zostały 
docenione na arenie międzynarodowej: gmina 
otrzymała wyróżnienie od „New York Timesa”, 
gdy jako pierwsza na świecie ograniczyła emisję 
dwutlenku węgla o 90%.

güssing 
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W Edynburgu władze miasta razem z grupą dzia-
łaczy na rzecz energetyki obywatelskiej powoła-
ły do życia spółdzielnię energetyczną Edinburgh 
Community Solar Co-Operative, w ramach której 
zrealizowany zostanie montaż paneli fotowol-
taicznych na dachach budynków użyteczności 
publicznej znajdujących się w mieście. W ten  
sposób Rada Miejska Edynburga nie tylko  
przyczyni się do poprawy jakości środowiska, ale 
jednocześnie znacznie zbliży się do zrealizowania 
ustalonych limitów emisji zanieczyszczeń. 

Na uwagę zasługuje zdecydowanie prospo-
łeczny charakter projektu: prawa własności 
instalacji znajdą się bowiem w przeważającej 
większości w rękach samych mieszkańców 
Edynburga, którzy po wniesieniu określonego 
wkładu (od 250 do 20 tys. funtów) będą mogli 
dołączyć do grona udziałowców inwestycji oraz 

Edinburgh Community solar Co-operative 

stać się członkami spółdzielni. Pozwoli 
to zebrać środki niezbędne do instala-
cji paneli (planowany koszt to 2,4 mln 
funtów). zwrot tej sumy zapewni sprze-
daż energii elektrycznej do sieci krajo-
wej dzięki obowiązującemu w Wielkiej 
Brytanii systemowi taryf gwarantowa-
nych. Udziałowcy inwestycji będą mogli 
również liczyć na zysk w wysokości 5% 
zainwestowanych środków. Szacowana 
moc całej instalacji wynosić będzie ok.  
1 MW, co czynić ją będzie największą 
tego typu w Wielkiej Brytanii. zyski z in-
westycji trafią nie tylko do udziałowców, 
ale również do specjalnego funduszu 
umożliwiającego szkockiej spółdzielni 
między innymi aktywne działanie prze-
ciwko ubóstwu energetycznemu.
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produkcji ciepła i energii elektrycz-
nej ze źródeł odnawialnych;
strategiczną, w której przedsta-
wione są długoterminowe cele 
z zakresu energetyki odnawialnej 
w regionie i opisany jest docelowy 
system energetyki lokalnej;
plan działania, zawierający termi-
narz najważniejszych aktywności, 
łącznie z propozycją dotyczącą 
finansowania i zabezpieczenia 
projektu.

Obecnie, w ramach obowiązków wła-
snych, polskie samorządy gminne zo-
bowiązane są do opracowania założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe. Natomiast 
gminy, które planują skorzystać z do-
finansowania ze środków publicznych 
na realizację inwestycji w energetykę 
odnawialną lub efektywność energe-
tyczną, muszą obowiązkowo opracować 
tzw. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

w powiecie lub województwie doradz-
twa energetycznego. Ważnym elemen-
tem nieformalnej edukacji są wizyty 
studyjne w miejscach, gdzie mieszkańcy 
lub samorządy poczyniły już pierwsze 
kroki w stronę niezależności energe-
tycznej. Takie spotkania służą wymianie 
wiedzy i doświadczeń oraz wspólnemu 
rozwiązywaniu problemów.

Dodatkowo, ważnym etapem realiza-
cji przedsięwzięcia z zakresu energetyki 
obywatelskiej jest zebranie komplekso-
wej wiedzy i stworzenie bazy informa-
cji, dzięki której osoby decyzyjne oraz 
wszyscy zainteresowani mieszkańcy 
będą mieli łatwy dostęp do niezbęd-
nych danych dotyczących energii w ich 
otoczeniu: wysokości zużycia,  
potencjału oszczędności oraz możliwo-
ści wykorzystania lokalnych zasobów 
naturalnych do produkcji energii.

Planowanie energetyczne
Planowanie energetyczne, jako klu-
czowy element przedsięwzięcia, musi 
opierać się na rzetelnych i aktualnych 
danych. Wymaga także kompetencji 
i wiedzy ze strony zaangażowanych 
w nie osób. Dobry plan rozwoju projek-
tu energetyki obywatelskiej to możliwie 
prosty i konkretny dokument oparty na 
solidnych informacjach i realistycznej 
ocenie potencjału inwestycji.

Plan przygotowany przez samorząd 
lokalny powinien zawierać trzy najważ-
niejsze części: 

analityczną, opisującą istniejącą 
sytuację energetyczną, trendy, wy-
sokość zużycia energii oraz poten-
cjał oszczędności energii, a także 

Dobry plan rozwoju  
projektu energetyki  

obywatelskiej to możliwie 
prosty i konkretny  
dokument oparty  

na solidnych informacjach 
i realistycznej ocenie  

potencjału inwestycji.  
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Wytyczne, w jaki sposób przygoto-
wać Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 
można znaleźć między innymi na stro-
nach internetowych Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej4. Szczegółowe podręczniki 
służące przygotowaniu równoważnych 
planów rozwoju lokalnej energetyki 
przez jednostki samorządu terytorial-
nego, na przykład mówiące o Planach 
Działania na rzecz zrównoważonej 
Energii, można znaleźć w zasobach  
Porozumienia Burmistrzów5.

Po pierwsze: oszczędzaj
Przed rozpoczęciem realizacji inwesty-
cji w nowe moce energii odnawialnej 
warto zacząć od zadbania o efektyw-
ność energetyczną budynków i obiek-
tów. Ograniczenie zużycia oraz strat 
energii – czyli jej efektywniejsze wy-
korzystanie – powinno być pierwszym 
i podstawowym elementem działań 
poprzedzającym budowę nowych mocy 
OzE i rozpoczęcie produkcji zielonej 
energii na potrzeby lokalnej społeczno-
ści. Lepsza kontrola nad rzeczywistym 
zużyciem energii elektrycznej i ciepła 
pozwala lepiej dobrać technologię oraz 
moc instalacji adekwatne do istniejące-
go zapotrzebowania. Pozwoli to jed-
nocześnie zaoszczędzić na planowanej 
inwestycji w OzE, gdyż jej moc będzie 
odpowiednio mniejsza.

Dobry wybór: technologie
Aby lokalny system energetyczny 
oparty na efektywności energetycznej 
i OzE był stabilny i przynosił długo-

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)  
to dokument dotyczący strategii rozwoju 
gminy, wyznaczający kierunki jej rozwoju 
w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwe-
stycyjnych w obszarach związanych między 
innymi z energetyką, zagospodarowaniem 
przestrzennym, transportem publicznym oraz 
gospodarką odpadami. 

PGN dotyczy więc planów gminy odnośnie  
do lokalnego rozwoju opartego o nowocze-
sne, niskoemisyjne technologie. Potrzeba 
przygotowania takich strategii wynika z obo-
wiązków gmin dotyczących ochrony środowi-
ska, w szczególności dbania o jakość powie-
trza, promocji odnawialnych źródeł energii 
oraz realizacji wzorcowej roli administracji 
publicznej w zakresie poprawy efektywności  
energetycznej.  
Obowiązki te nakładają na gminy zarówno  
regulacje krajowe, jak i dyrektywy unijne3.

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej mu-
szą zostać ujęte działania mające za nadrzęd-
ny cel redukcję emisji gazów cieplarnianych  
na terytorium gminy. Istotą planu będzie tak-
że zobrazowanie korzyści ekonomicznych,  
społecznych i środowiskowych, które gmina 
planuje osiągnąć dzięki ograniczaniu zużycia 
energii oraz promowaniu jej odnawialnych  
źródeł. PGN ma w swoim założeniu być ściśle 
związany i komplementarny z planem  
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe oraz z planem zagospodaro-
wania przestrzennego w danej gminie.

Plan gospodarki 
Niskoemisyjnej

3  Więcej informacji o wzorcowej roli sektora publicznego  
    można znaleźć np. w raporcie Instytutu Ekonomii Środowiska,    
   „Wzorcowa rola samorządów w zakresie racjonalnego  
    zarządzania energią”, listopad 2012 r.

4  www.nfoisgw.gov.pl. 
5   www.porozumienieburmistrzow.eu/actions/ 
   sustainable-energy-action-plans_pl.html.



trwałe korzyści dla zrównoważonego 
rozwoju danego regionu, należy dobrać 
optymalne rozwiązania technologiczne. 
Samorząd lokalny powinien upewnić 
się, że wykorzystywane technologie  
odpowiadają potencjałowi, między 
innymi krajobrazowemu i surowco-
wemu, oraz że nie zagrażają lokalnym 
ekosystemom. Na przykład w gminach 
wiejskich, w których znajduje się wiele 
gospodarstw rolnych, często istnieją 
znaczne możliwości pozyskiwania ener-
gii z biomasy. Biomasa, taka jak pozo-
stałości po produkcji drzewnej, słoma 
lub odpady rolnicze, może być wykorzy-
stana do produkcji ciepła w lokalnych 
kotłowniach. Niewielkie biogazownie 
mogą bardzo efektywnie działać na 
zasadach kogeneracji, czyli produkcji 
ciepła i energii elektrycznej w skojarze-
niu. zamiana wysokoemisyjnych i zanie-
czyszczających źródeł energii na OzE 

jako pierwsza placówka edukacyjna w Polsce, 
szkoła w dolnośląskiej miejscowości Budzów 
zbudowana została w standardzie pasyw-
nym, którego założenia architektoniczne 
koncentrują się na maksymalizacji zysków 
ciepła oraz ograniczeniu jego strat w budyn-
ku. W budzowskiej szkole pozwala na to m.in. 
zwarta i prosta bryła budynku, jego właściwe 
usytuowanie pozwalające na maksymalne 
wykorzystanie energii słonecznej, konstruk-
cja uwzględniająca wyeliminowanie mostków 
termicznych budynku, specjalny standard 
montowanych w nim okien (charakteryzują-
cych się niskim współczynnikiem przenikania 
ciepła oraz pozwalających na pozyskiwanie 
energii słonecznej) oraz izolacji (zapewnia-
jącej jak największą szczelność budynku). 
Szkoła w Budzowie, odzwierciedlając te 
najważniejsze założenia budownictwa pasyw-
nego pozwala na znaczne obniżenie kosztów 
ogrzewania. Obecnie szkoła przeznacza na 
ten cel nieco ponad tysiąc zł (zapotrzebowa-
nie budynku na energię cieplną wynosi 71,31 
kWh/m2/rok), podczas gdy dostarczanie cie-
pła do tradycyjnego budynku o takiej samej 
powierzchni kosztowałoby niemal czterdzie-
stokrotność tej sumy.  
W zrealizowaniu inwestycji pomogły kon-
sultacje z ekspertami z Polski, Niemiec 
i Czech oraz wizyta studyjna w saksońskim 
Darmstadt, gdzie powstał pierwszy budynek 
pasywny w Europie. Łączny koszt inwestycji 
wyniósł ok. 3,4 mln zł. Cena ta wyższa jest od 
kosztów wzniesienia tradycyjnego budynku 
o ok. 10–15%. jednak przy uwzględnieniu ro-
snących cen konwencjonalnych źródeł energii  
zwrot nadpłaty za projekt nastąpić może już 
za 6–7 lat.

szkoła w Budzowie

zielona energia lokalnie | 13

zd
j. 

Sz
ko

ła
 P

o
d

st
aw

o
w

a 
w

 B
u

d
zo

w
ie

,  
st

ro
n

a 
o

b
o

k:
 E

co
po

w
er



W czeskiej wsi liczącej nieco ponad 500 miesz-
kańców długo szukano skutecznego sposobu na 
zmniejszenie kosztów zaopatrywania się w cie-
pło i energię elektryczną oraz usprawnienia sys-
temu gospodarowania odpadami organicznymi, 
przede wszystkim ściekami komunalnymi oraz 
gnojówką rolniczą pochodzącą z okolicznych 
gospodarstw. Władze gminy postanowiły jed-
nocześnie rozwiązać oba te problemy, sięgając 
po metodę opartą na wykorzystywaniu odna-
wialnych źródeł energii: w Knĕžicach powstała 
nowoczesna biogazownia, zakład przetwa-
rzania biomasy oraz połączony z nimi system 
dystrybucji energii o łącznej długości  
12 kilometrów. Biogazownia o mocy przero-
bowej 10 ton odpadów dziennie, produkująca 
energię cieplną o mocy 400 kW oraz elektrycz-
ną o mocy 300 kW zasilana może być odpadami 
organicznymi każdego typu, zaś w kotłowni 
na biomasę z zainstalowanymi dwoma kotła-
mi o mocy 800 i 400 kW wykorzystywane są 
przede wszystkim odpady drzewne i słoma. Sys-
tem dystrybucyjny dostarcza wyprodukowaną 
w obu zakładach energię do niemal 150 okolicz-

nych gospodarstw domowych. Koszt 
inwestycji w wysokości ponad 111 mln 
koron czeskich (ok. 16 mln zł) całkowi-
cie pokryły środki uzyskane z trzech 
źródeł: Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Państwowego 
Funduszu Ekologicznego oraz gminnej 
pożyczki bankowej. 

Inwestycja zrealizowana w Knĕži-
cach pozwoliła znacznie zmniejszyć 
zapotrzebowanie na paliwa kopalne 
(przynosząc oszczędności w lokalnym 
budżecie), zapewniła nowe miejsca 
pracy, a także stworzyła warunki do 
wykorzystywania odpadów z lokalne-
go rolnictwa. Mieszkańcy wioski płacą 
teraz za dostarczanie ciepła znacznie 
mniej niż w przypadku wykorzysty-
wania konwencjonalnego ogrzewania 
gazowego, a rolnicy nie tylko korzystają 
z wygodnej i dochodowej formy utyliza-
cji odpadów, ale także mogą wykorzy-
stywać opad pofermentacyjny z bioga-
zowni jako nawóz pod swoje uprawy.

Biogazownia w Knĕžicach
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powinna być dodatkowo uwarunkowa-
na względami ochrony powietrza.

Odpowiedni wybór technologii 
zapewnia najpełniejsze wykorzystanie 
lokalnego potencjału oraz pozwala na 
to, aby produkcja surowców energe-
tycznych nie powodowała dodatkowej 
presji na środowisko naturalne i nie 
prowadziła do jego degradacji, co może 
mieć miejsce na przykład przy zbyt 
intensywnej wycince okolicznych lasów 
lub produkcji roślin energetycznych. 
Dlatego zamiast szybkiego zysku głów-
nymi kryteriami powinny być stabilny, 
długoterminowy rozwój i bezpieczeń-
stwo, a kryteria ekonomiczne powinny 
iść w parze z ekologicznymi.

Edukacja i projekty pilotażowe
Edukacja mieszkańców na temat ko-
rzyści płynących z oszczędności energii 
oraz używania jej odnawialnych źródeł 
odgrywa ważną rolę w budowie lokal-
nego systemu energetycznego. Umożli-
wia zdobycie poparcia dla zwiększania 
udziału OzE w lokalnym systemie 
energetycznym, zaangażowanie ludzi 
w proces planowania oraz finansowanie 
nowych przedsięwzięć, a także tworze-
nie nowych dobrych praktyk energetyki 
obywatelskiej.

z tego względu, wszędzie tam gdzie 
to możliwe, integralną częścią projek-
tów energetyki obywatelskiej powinny 
być działania edukacyjne, informacyjne 
i promocyjne, skierowane do osób od-
wiedzających lub użytkujących miejsca, 
w których zrealizowana została inwe-
stycja, oraz mieszkających w ich pobli-
żu. Skuteczne dotarcie z informacją do 
mieszkańców jest wyjątkowo istotne 

w przypadku inwestycji w efektywność 
energetyczną budynków. Aby w pełni 
zrealizować potencjał oszczędności 
energii, należy zapewnić użytkowni-
kom i mieszkańcom modernizowanych 
obiektów wyczerpujące informacje 
i instrukcje, w jaki sposób korzystać 
z budynków, instalacji i urządzeń ener-
gooszczędnych. 

Wizyty studyjne w miejscach, w któ-
rych dobre planowanie energetyczne 
odniosło sukces, mogą być bardzo waż-
nym źródłem wiedzy i inspiracji. z tego 
względu każdy nowy projekt z zakresu 
energetyki odnawialnej w regionie po-
winien być udostępniony zainteresowa-
nym osobom, mieć element edukacyjny 
i promować zieloną energię. Na przy-
kład instalacja paneli fotowoltaicznych 
na dachu miejscowej szkoły i udostęp-
nienie ich dla wszystkich zaintereso-
wanych może służyć nie tylko edukacji 
mieszkańców i promocji OzE, lecz może 
stać się również źródłem inspiracji dla 
innych samorządów oraz  
przedsiębiorców.

Odpowiedni wybór  
technologii zapewnia  

najpełniejsze wykorzystanie 
lokalnego potencjału

oraz pozwala na to, aby 
produkcja surowców ener-

getycznych nie powodowała 
dodatkowej presji na 

środowisko naturalne.
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Podstawą każdego udanego projektu 
z zakresu energetyki rozproszonej jest 
analiza możliwości i wyzwań związa-
nych z finansowaniem inwestycji oraz 
jak najlepsze zaplanowanie kosztów 
i przyszłych zysków. Przed przystąpie-
niem do gromadzenia funduszy należy 
szczegółowo przeanalizować potrzeby: 
określić, jakie środki będą potrzebne, 
w jakiej ilości, jak szybko i na jak długo. 
W początkowym stadium planowania 
projektów z zakresu energetyki obywa-
telskiej ważniejsze niż wsparcie finan-
sowe mogą okazać się czas, zaangażo-
wanie i dobre przygotowanie.

Źródła  FINaNsoWaNIa
Istnieje wiele możliwości finansowania 
przedsięwzięć energetyki obywatelskiej 
związanych zarówno z poprawą efek-
tywności energetycznej, jak i budową 
mikro- i małych instalacji OzE. Przy 
realizacji projektu należy wybrać te, 
które najlepiej odpowiadają istniejącym 
potrzebom oraz możliwościom.

Do źródeł finansowania należą  
na przykład:

Środki własne samorządu, instytucji lub 
grupy osób inwestujących w projekt. Na-
leży przy tym pamiętać, że w przypadku 
samorządów minimum wkładu własnego 
musi zostać zapewnione nawet w przy-
padku dotacji ze środków publicznych, 
dlatego niezbędne jest wcześniejsze 
wyodrębnienie środków na finansowa-
nie przedsięwzięć z zakresu energetyki 
obywatelskiej z budżetu gminy czy 
powiatu;

W Y z WA N I E :
F I N a N s o Wa N I E

Przed przystąpieniem  
do gromadzenia funduszy 
należy szczegółowo  
przeanalizować potrzeby: 
określić, jakie środki będą 
potrzebne, w jakiej ilości, 
jak szybko i na jak długo. 



Inwestycja w odnawialne źródła energii 
może stanowić ważny krok na drodze 
do uzyskania ekonomicznej stabilności 
w regionie oraz pozwolić na stworzenie 
w nim optymalnych szans rozwoju z po-
szanowaniem lokalnego środowiska 
naturalnego. Tak właśnie w ostatnich 
latach potoczyła się historia słowac-
kiego powiatu Bańska Bystrzyca, gdzie 
dokonano znaczącej zmiany w polityce 
energetycznej, zastępując wykorzy-
stanie importowanego węgla biomasą 
drzewną. Idea wykorzystania natural-
nych zasobów Bańskiej Bystrzycy zaini-
cjowana została przez działaczy z Cen-
tre for Environmental Public Advocacy 
(CEPA), a wysiłek lokalnej społeczności 
doprowadził do sprawnej realizacji 
projektu. Aby skoordynować wytwarza-
nie i dystrybucję biomasy osiem wiosek 
nawiązało bliską współpracę, w ramach 
której powstała niezbędna infrastruk-
tura, magazyny i system ciepłowniczy. 
Efektem inwestycji był montaż 15 
opalanych biomasą drzewną bojlerów 
dostarczających ciepło do 32 budynków 
publicznych. zmniejszenie zapotrze-
bowania na konwencjonalne źródła 
energii pociągnęło za sobą zmniejszenie 

rachunków za energię o ok. 1/3.
zmiany w Bańskiej Bystrzycy nie byłyby 

możliwe bez solidnej współpracy pomiędzy 
pomysłodawcami projektu z CEPA oraz lokalny-
mi władzami. Obawy mieszkańców, początkowo 
sceptycznych wobec całego projektu, stopnio-
wo rozwiewane były przez akcje edukacyjne, 
organizowane przez CEPA wizyty studyjne 
w różnych europejskich regionach wdrażają-
cych rozwiązania z zakresu energetyki obywa-
telskiej oraz dzięki zwieńczonemu sukcesem 
planowi sfinansowania inwestycji ze środków 
EFRR. Korzystny wpływ na współpracę pomię-
dzy CEPA a lokalnymi władzami miało precyzyj-
ne określenie praw własności poszczególnych 
części instalacji oraz jasny podział obowiązków 
między obiema stronami. Podczas gdy kwestie 
bieżące związane z funkcjonowaniem instalacji 
nadzoruje zatrudniony do tego celu menedżer, 
wszystkie strategiczne decyzje dotyczące losu 
projektu zależne są od lokalnych władz. Wiele 
uwagi poświęcono również dobraniu odpowied-
nich substratów zasilających instalację bioma-
sową: wykorzystywane do tego celu odpady 
z przemysłu drzewnego oraz pozostałości po 
pielęgnacji lokalnych terenów zielonych speł-
niają kryteria zrównoważenia biomasy, a ich 
pozyskiwanie nie wpływa negatywnie na bio-
różnorodność środowiska.

Bioenergia Bystricko
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Crowdfunding, czyli finansowanie społeczno-
ściowe, na przykład przez platformy interneto-
we, to nowy model finansowania. Staje się on 
coraz popularniejszy w przypadku społecznych 
projektów energetycznych. zainteresowane 
osoby mogą albo wspomóc projekt małą dota-
cją, albo kupić po przystępnej cenie jakąś formę 
udziału w projekcie. W Polsce działa kilka ogól-
nodostępnych platform crowdfundingowych 
(na przykład PolakPotrafi.pl), a na poziomie 
europejskim powstają już platformy przezna-
czone do finansowania projektów energetyki 
obywatelskiej, na przykład Citizenergy.eu lub 
CrowdfundRES.eu.

Szkoła Podstawowa w Ostrog w Chorwacji 
jest interesującym przykładem wykorzystania 
crowdfundingu. jej kierownictwo, wraz z człon-
kami lokalnej kooperatywy działającej na rzecz 
energetyki obywatelskiej, postawiło sobie za 
cel uczynienie z placówki w Ostrog pierwszej 
niezależnej energetycznie szkoły na świecie. 
zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną 
w szkole zaspokajać miały panele fotowoltaicz-
ne umieszczone na dachu budynku. Aby uniknąć 
konieczności tworzenia obszernej dokumen-
tacji, niezbędnej w przypadku ubiegania się 

Crowdfunding
o pożyczkę bankową, zdecydowano się 
na sfinansowanie projektu przez kam-
panię crowdfundingową zrealizowaną 
na platformie Indiegogo. Dzięki wspar-
ciu niemal 200 osób zaledwie w ciągu 
miesiąca udało się w ten sposób zebrać 
10 tys. dol., czyli kwotę niezbędną do 
uruchomienia inwestycji. Ostatecz-
na pula środków została kilkukrotnie 
powiększona dzięki wsparciu uzyskane-
mu od lokalnych władz i mieszkańców, 
środkom z Programu Narodów zjedno-
czonych ds. Rozwoju oraz inwestycjom 
prywatnych firm. 

zgromadzone fundusze pozwoliły 
na instalację ogniw fotowoltaicznych 
o mocy 25 kW, modernizację energe-
tyczną części budynku oraz wymianę 
oświetlenia placówki na energoszczęd-
ne. Koordynatorzy i organizatorzy 
inwestycji w planach mają również mię-
dzy innymi wyposażenie szkoły w sys-
tem grzewczy oparty o OzE. Chcą także 
promować w całej Chorwacji rozwiąza-
nia, które z powodzeniem sprawdziły 
się w Ostrog. zd
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Kredyty bankowe: zarówno rynkowe, 
jak i preferencyjne, przeznaczone mię-
dzy innymi na wspieranie rozwoju OzE 
i modernizację energetyczną budynków. 
Przykładem kredytu preferencyjne-
go są oferowane przez Bank Ochrony 
Środowiska (BOŚ) niskooprocentowane 
pożyczki na modernizację budynków po-
łączone z fachowym doradztwem. BOŚ 
jest w Polsce również jednym z banków, 
za pośrednictwem których udzielane 
jest preferencyjne wsparcie finanso-
we z funduszy Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. Dzięki niemu można 
otrzymać kredyt między innymi na budo-
wę infrastruktury do produkcji energii 
odnawialnej lub inwestycje w poprawę 
efektywności energetycznej. Minimalna 
wartość takiego projektu wynosi 40 tys. 
euro;

Bezzwrotne wsparcie techniczne: dla 
samorządów zainteresowanych roz-
wijaniem lokalnej zielonej energetyki 
pomocne mogą być również środki prze-
znaczone na wsparcie początkowej fazy 
projektu, czyli sporządzenie studiów 
wykonalności, planów i opracowanie 
dokumentacji technicznej. Takie wspar-
cie oferują na przykład mechanizmy 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
jak ELENA lub jESSICA;

Fundusze publiczne, w tym szczególnie 
te zasilające programy dotacyjne i prefe-
rencyjne metody finansowania projek-
tów energetycznych prowadzone przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)6

oraz wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska. W przypadku projektów 

Utworzony przez Komisję Europejską i Europej-
ski Bank Inwestycyjny instrument finansujący 
projekty z zakresu energetyki odnawialnej 
i efektywności energetycznej. Uruchomiony 
został w 2008 r. w ramach programu „Inteli-
gentna energia – program dla Europy” z myślą 
o zapewnieniu wsparcia technicznego projek-
tom inwestycyjnym napotykającym trudności 
w początkowych fazach realizacji. ELENA 
pozwala między innymi na pokrycie większości 
wydatków związanych z realizowaniem studium 
wykonalności projektu, opracowaniem bizne-
splanów i badań rynku oraz sprawnym przepro-
wadzaniem audytów czy procedur przetargo-
wych. Wsparcie otrzymane w ramach programu 
znacząco przekłada się na poprawę jakości 
projektów inwestycyjnych, co w rezultacie czę-
sto otwiera dla nich szansę na nowe, atrakcyjne 
formy finansowania. Środki w ramach mechani-
zmu mogą zapewnić bezzwrotne finansowanie 
nawet do 90% wartości projektu.

ze środków dostępnych w ramach progra-
mu ELENA mogą zostać sfinansowane większe 
projekty, zwykle o wartości powyżej 30 mln 
euro, lub też pakiety mniejszych przedsięwzięć 
zgrupowane w większy projekt. Beneficjentami 
wsparcia są przede wszystkim samorządy oraz 
ich konsorcja, możliwe jest zatem zrealizowanie 
projektu w partnerstwie obejmującym kilka 
mniejszych samorządów.

Wśród inwestycji, które uzyskały wsparcie 
programu ELENA, przeważają te realizowa-
ne w państwach Europy zachodniej, jednak 
w ostatnich latach z dostępnych środków sko-
rzystano również na Słowacji oraz w Słowenii 
(na przykład przy finansowaniu etapu przygo-
towawczego projektu poprawy efektywności 
energetycznej budynków publicznych  
w Ljubljanie)7.

ElENa European local 
ENergy assistance
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7  Więcej informacji dostępnych jest na stronie  
    Europejskiego Banku Inwestycyjnego:  
    http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm.

6   https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/ 
     srodki-krajowe/programy-priorytetowe/.



realizowanych przez samorządy oferta 
finansowania przez NFOŚiGW jest sze-
roka i obejmuje między innymi:

• wsparcie budowy energo-
oszczędnych budynków publicz-
nych w ramach programu „Lemur”, 
• wymianę zanieczyszczających 
pieców i kotłowni na ogrzewanie 
wykorzystujące OzE w ramach 
programu „Kawka”,
• dopłaty do domów energo-
oszczędnych, czyli dofinansowanie 
kredytu przy budowie domu jedno-
rodzinnego bądź kupnie domu lub 
mieszkania w standardzie energo-
oszczędnym,
• program „Prosument”, który 
umożliwia zdobycie 100% finan-
sowania na mikroinstalację OzE, 

Mieszkańcy bloku znajdującego się przy uli-
cy Śląskiej od 2014 r. wykorzystują energię 
i ciepło pozyskiwane przy pomocy jednej 
z pierwszych w Polsce instalacji hybrydowych. 
Składają się na nią dwie gruntowe pompy 
ciepła oraz zasilająca ich pracę mikroinstalacja 
fotowoltaiczna złożona ze 160 paneli o łącz-
nej powierzchni 450 metrów kwadratowych 
i mocy 40 kW (nadwyżka gromadzonej energii 
przekazywana jest do sieci). Instalacja odna-
wialnych źródeł energii w budynku poprze-
dzona była termomodernizacją, dzięki której 
zapotrzebowanie na energię zmniejszyło 
się o 25%. Nowe technologie wykorzystane 
przez wspólnotę w porównaniu do konwen-
cjonalnych form dostarczania energii są nie 
tylko bardziej przyjazne środowisku, lecz 
także znacznie tańsze w eksploatacji – według 
szacunków członków wspólnoty koszt ogrze-
wania jednego metra powierzchni obniżył 
się niemal trzykrotnie, a rachunki za energię 
w pierwszym sezonie zimowym spadły o 70%. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 625 tys. zł, 
a jej sfinansowanie umożliwiły między innymi 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 
oraz Banku Spółdzielczego.

Wspólnota mieszkaniowa 
„śląska 12” w szczytnie
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z czego 20–40% to dotacja, a po-
zostałe środki to niskooprocento-
wana pożyczka. Budżet programu 
wynosi 800 mln zł na lata 2014 
– 2022. z punktu widzenia rozwo-
ju energetyki obywatelskiej ten 
program NFOŚiGW jest szczegól-
nie interesujący. jedną ze ścieżek 
wsparcia będzie zaangażowanie 
jednostek samorządu jako  
pośredników pomiędzy Narodo-
wym Funduszem a mieszkańcami 
gminy. W niektórych wojewódz-
twach w rozdziale dofinansowania 
pośredniczą również Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska. 
Warto zauważyć, że wsparcie 
z programu „Prosument” dostępne 
jest wyłącznie dla odbiorców indy-
widualnych, nie skorzystają z nie-
go niestety samorządy czy inne 
podmioty publiczne, na przykład 
szkoły lub szpitale;

Fundusze zagraniczne w formie dotacji 
lub subsydiowanych pożyczek przezna-
czone na ochronę środowiska i rozwój 
niskoemisyjnych technologii. Do takich 
źródeł należą na przykład środki Me-
chanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EEA Grants). 
Obecnie w Polsce fundusze te mogą być 
przeznaczone między innymi na zwięk-
szenie efektywności energetycznej 
i promocję rozproszonych źródeł energii 
odnawialnej, a także na monitoring śro-
dowiska i ochronę bioróżnorodności;

Taryfy gwarantowane dla mikroinstalacji 
prosumenckich, czyli długoterminowe 
gwarantowane ceny, po których opera-

tor sieci będzie zobowiązany odkupić 
nadwyżki energii elektrycznej wypro-
dukowanej w przydomowych mikroin-
stalacjach OzE. Wprowadzone ustawą 
o odnawialnych źródłach energii taryfy 
gwarantowane obowiązywać będą od  
1 stycznia 2016 r. dla nowo budowanych 
mikroinstalacji OzE o mocy do 3 kW 
oraz do 10 kW. W zależności od wielko-
ści instalacji oraz zastosowanej techno-
logii różna będzie wysokość wsparcia. 
Na przykład prąd z instalacji fotowolta-
icznej o mocy do 3 kW sprzedać będzie 
można do sieci za 75 gr za 1 kWh, na-
tomiast energia wygenerowana przez 
wiatrak o mocy do 10 kW będzie warta 
65 gr za 1 kWh. Cena ta będzie w nie-
zmiennej wysokości obowiązywać przez 
15 lat od momentu oddania instalacji do 
użytkowania, dzięki czemu inwestorzy 
będą mieli zapewniony zwrot środków. 
Taryfy gwarantowane będą dostępne 
wyłącznie dla indywidualnych osób 
fizycznych oraz dla przedsiębiorców, 
zatem nie będą mogły skorzystać z nich 
na przykład inne podmioty publiczne 
czy osoby prawne;

Fundusze europejskie, szczególnie 
w nowej perspektywie budżetowej na 
lata 2014–2020. Finansowanie lokalnej 
zielonej energetyki z funduszy unijnych 
zostało szczegółowo omówione  
w dalszej części publikacji. 
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Na terenie podwarszawskiej gminy Nieporęt 
zrealizowano projekt budowy systemu kolek-
torów słonecznych na dachach prywatnych 
domów. Inwestycja spotkała się z dużym zain-
teresowaniem ze strony mieszkańców – kolej-
ni chętni do udziału w projekcie zgłaszali się 
nawet po zamknięciu listy uczestników.  
W 2014 r. w gospodarstwach domowych za-
montowano 460 kolektorów, a w 2015 r. – ko-
lejne 130. Realizacja projektu współfinanso-
wana jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2007–2013). jego całkowity 
koszt wyniósł 8 mln zł, z czego 70% pokryły 
środki unijne, zaś dodatkowe 5% uzyskano z bu-
dżetu gminy Nieporęt. Najtańszy zestaw kolek-
torów (dla gospodarstw domowych liczących od 
jednej do trzech osób) wiązał się z wydatkiem 
niecałych 11 tys. zł, uczestnik projektu musiał 
zaś z tej kwoty pokryć ok. 2,5 tys. Maciej Mazur, 
wójt gminy, podkreślał: „Dzięki solarom 
mieszkańcy zaoszczędzą energię i pieniądze, 
a wszyscy będziemy cieszyć się czystszym  
powietrzem, co dla gminy turystycznej, jaką 
jesteśmy, ma bardzo duże znaczenie”.

gmina Nieporęt

„Dzięki solarom miesz-
kańcy zaoszczędzą 
energię i pieniądze, 
a wszyscy będziemy 
cieszyć się czystszym 
powietrzem, co dla  
gminy turystycznej, 
jaką jesteśmy,  
ma bardzo duże  
znaczenie.”
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Trudności w sfinansowaniu inwestycji 
mogą być poważną barierą dla rozwoju 
energetyki obywatelskiej w regionie. 
Na szczęście nowy budżet unijny stwa-
rza szansę na uzyskanie dofinansowa-
nia na realizację projektów z zakresu 
lokalnej energetyki odnawialnej dla 
samorządów, Lokalnych Grup Działa-
nia, spółdzielni, wspólnot, stowarzyszeń 
i innych organizacji. 

F U N D U S z E  U N I j N E
N a  Z I E lo N Ą
E N E rg E t y K Ę
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Samorządy, w szczególności gminy, 
które przygotowały lokalne plany go-
spodarki niskoemisyjnej, będą w nowej 
unijnej perspektywie finansowej klu-
czowymi odbiorcami wsparcia z fundu-
szy europejskich przeznaczonych  
na niskoemisyjny rozwój. Środki pocho-
dzące z Regionalnych Programów Ope-
racyjnych stanowią ogromną szansę na 
inwestycje w poprawę standardu ener-
getycznego budynków czy wykorzysta-
nie lokalnego potencjału do produkcji 
energii z OzE. Rozproszona energety-
ka jest również nowym, obiecującym 

sorkwity
jedna z największych inwestycji w historii tej 
małej gminy położnej w województwie war-
mińsko-mazurskim dotyczyła przebudowy 
kotłowni olejowej ogrzewającej miejscowe 
gimnazjum na kotłownię o mocy 1,2 MW za-
silaną biomasą. Instalacja dostarcza ciepło nie 
tylko szkole, ale również budynkom Ochotni-
czej Straży Pożarnej, Gminnego Ośrodka Kul-
tury oraz domom znajdującym się na pobli-
skim osiedlu. Do opalania kotłowni używane 
są drewniane zrębki pozyskiwane między in-
nymi z lokalnych kompleksów leśnych. Inwe-
stycja zrealizowana przez gminę obok prze-
budowy systemu ogrzewania objęła również 
termomodernizację niektórych budynków 
użyteczności publicznej, montaż kolektorów 
słonecznych na dachu sorkwickiej szkoły oraz 
instalację odpowiedniej infrastruktury i urzą-
dzeń niezbędnych do funkcjonowania kotłow-
ni (magazyn do przechowywania i suszenia 
biomasy, ciągnik, przyczepy i rębak). Realiza-
cja projektu nie tylko pozytywnie wpłynęła 
na jakość sorkwickiego środowiska, lecz także 
pozwoliła na znaczne ograniczenie kosztów 
związanych ze sprowadzaniem spoza gminy 
węgla i oleju opałowego. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 3,69 mln zł, a większość tej 
kwoty udało się pozyskać ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Warmii 
i Mazur na lata 2007–2013.
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będą przede wszystkim największe 
przedsięwzięcia o znaczeniu dla całej 
Polski. Na poziomie województw wspar-
cie będzie koncentrowało się na inwe-
stycjach o zasięgu regionalnym i lokal-
nym: w miastach i gminach. To właśnie 
programy regionalne dadzą możliwość 
uzyskania dofinansowania projektów 
z zakresu energetyki obywatelskiej.

regionalne Programy  
oPEraCyJNE
zielona energetyka – również lokal-
na – będzie priorytetowym obszarem 
wsparcia w całym kraju, jednak dostęp-
ne kwoty oraz szczegółowe kierunki 
dofinansowania różnią się między sobą 
znacznie w poszczególnych 
województwach.

kierunkiem rozwoju dla Lokalnych Grup 
Działania, a przedsięwzięcia, na przy-
kład z zakresu promocji mikroźródeł 
OzE na terenach wiejskich, mogą się 
znaleźć w Lokalnych Strategiach Roz-
woju jako ważna płaszczyzna współ-
pracy między samorządem a miejscową 
społecznością.

noWy budżet, NoWE  
możlIWośCI
W latach 2014–2020, czyli w okresie 
obowiązywania nowego budżetu Unii 
Europejskiej, Polska będzie najwięk-
szym beneficjentem funduszy unijnych, 
dzięki którym możliwe będzie duże 
wsparcie inwestycji w zieloną energię. 
Dofinansowanie będzie obejmować 
między innymi projekty poprawy efek-
tywności energetycznej budynków pu-
blicznych i wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, budowę inteligentnych 
sieci energetycznych i instalacji do pro-
dukcji energii z OzE oraz opracowanie 
i realizację przez samorządy strategii 
niskoemisyjnego rozwoju.

zgodnie z zapisami Umowy Partner-
stwa między Polską a Komisją Europej-
ską tylko na wsparcie tzw. niskoemisyj-
nego rozwoju przeznaczone zostanie 
w całej Polsce ponad 9 mld euro. za 
ponad połowę tych funduszy – a więc 
niemal 5 mld euro – będą odpowiadać 
samorządy wojewódzkie. Działania 
z zakresu zielonej gospodarki będą 
realizowane zarówno na poziomie 
krajowym (głównie w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko), jak i wojewódzkim (poprzez 16 Re-
gionalnych Programów Operacyjnych 
[RPO]). Programy krajowe finansować 

Zgodnie z zapisami 
Umowy Partnerstwa 

między Polską  
a Komisją Europejską 

tylko na wsparcie tzw. 
niskoemisyjnego  

rozwoju przeznaczone 
zostanie w całej  

Polsce ponad  
9 mld euro. 
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Poniższa mapa przedstawia wyso-
kość środków unijnych z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) przeznaczonych na pomoc 
w przejściu na gospodarkę niskoemisyj-
ną w regionach oraz procentowy udział 
tych funduszy w całości środków do-
stępnych województwom z EFRR. Obok 
najbardziej „zielonych” województw, 

które zdecydowały się w największym 
stopniu zainwestować w czystą energię, 
do których należą między innymi śląskie 
i lubelskie, kilka polskich regionów – lu-
buskie, opolskie i zachodniopomorskie– 
potraktowało ten obszar mniej priory-
tetowo, przeznaczając na niskoemisyjny 
rozwój niewiele ponad wymagane 15% 
środków EFRR.

maZoWIECKIE
€342 mln

21,00% EFRR

PoDlasKIE
€181 mln

20,70% EFRR

WarmIńsKo- 
maZUrsKIE

€268 mln
21,56% EFRR

KUJaWsKo- 
PomorsKIE

€282 mln
20,63% EFRR

PomorsKIE
€315 mln

23,50% EFRR

WIElKoPolsKIE
€353 mln

20,07% EFRR

ZaChoDNIoPomorsKIE
€218 mln

18,92% EFRR

łóDZKIE
€319 mln

19,65% EFRR lUBElsKIE
€410 mln

25,56% EFRR

PoDKarPaCKIE
€181 mln

19,56% EFRR

małoPolsKIE
€404 mln

19,54% EFRR

śWIĘtoKrZysKIE
€193 mln

19,63% EFRR

DolNoślĄsKIE
€392 mln

24,24% EFRR

ślĄsKIE
€797 mln

31,89% EFRR

oPolsKIE
€123 mln

18,18% EFRR

lUBUsKIE
€108 mln

16,57% EFRR

Źródło: opracowanie własne na pod-
stawie informacji z RPO,  
stan na sierpień 2015 r.



Mapa obrazuje poziom ambicji pol-
skich województw w zakresie zielonego 
rozwoju, jednak to dopiero poniższy 
wykres wskazuje na to, jakie będą prio-
rytety finansowania. Najważniejszym 
kierunkiem wsparcia i jednocześnie 
obszarem, gdzie istnieje największy 
potencjał ograniczenia strat energii, 
będą inwestycje w modernizację ener-
getyczną budynków. znaczne środki 
przeznaczono na rozwój niskoemisyj-
nego transportu oraz OzE. Ponadto 
dofinansowanie będzie dostępne na 
przykład na modernizację sieci do prze-
syłu energii elektrycznej lub ciepła czy 
też rozwój ciepłownictwa w miastach.

oZE
15%

EFEKtyWNość
ENErgEtyCZNa

35%

traNsPort 
NIsKoEmIsyJNy

28%

PoZostałE
22%

Wykres: priorytetowe obszary wsparcia  

w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w 16  

Regionalnych Programach Operacyjnych  

2014–2020, stan na sierpień 2015 r.
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sowanie na technologie OzE). W obec-
nej perspektywie środki unijne będą 
mogły dodatkowo wspomóc na przy-
kład zastosowanie nowych technologii 
i rozwiązań energetycznych w wybu-
dowanych już obiektach i budynkach, 
na czym skorzystają lokalne budżety, 
a poza tym zmniejszy się zapotrzebo-
wanie na energię konwencjonalną.

Najważniejsze, że to właśnie teraz –  
na początku wdrażania nowego budże-
tu unijnego – jest czas na planowanie 
inwestycji w energetykę obywatelską 

FinansoWanie loKalnej 
energetyKi – JaKIE ProJEKty?
W ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych na lata 2014–2020 
dostępne będzie wsparcie dla wielu 
kierunków inwestycji z zakresu energe-
tyki obywatelskiej. Mimo że poszcze-
gólne województwa różnią się między 
sobą pod względem wysokości alokacji 
i oferowanego zakresu dofinansowania, 
dużo tzw. priorytetów inwestycyjnych 
jest wspólnych dla wszystkich regional-
nych planów wydatkowania środków 
unijnych. 

Poniżej znajduje się opis działań, na 
które uzyskać będzie można wspar-
cie inwestycyjne z funduszy unijnych. 
Część z nich jest już samorządom znana 
z poprzedniego budżetu unijnego na 
lata 2007–2013 (na przykład dofinan-
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ze wsparciem z funduszy Regionalnych 
Programów Operacyjnych. Wojewódz-
twa kończą prace nad uszczegółowie-
niami, pierwsze Komitety Monitorujące 
przyjmują kryteria wyboru projektów, 
a w 2016 r. spodziewane są pierwsze 
konkursy. Samorządy mają obecnie 
wyjątkową okazję, żeby wykorzystać 
lokalny potencjał energetyczny i wpro-
wadzać w swoich społecznościach po-
zytywne zmiany, które będą przynosić 
korzyści przez wiele lat.

Oszczędność energii w budynkach
jako niekwestionowany priorytet w za-
kresie inwestowania pieniędzy unijnych 
poprawa efektywności energetycznej 
w budownictwie otrzyma dofinanso-
wanie we wszystkich województwach. 
z modernizacją energetyczną budyn-
ków wiąże się nie tylko ogromny poten-
cjał ograniczenia strat energii i ciepła, 
a wraz z tym obniżenia wydatków na 
energię, lecz także szansa na popra-
wę jakości życia i sytuacji materialnej 
mieszkańców niedocieplonych domów, 
dotkniętych często ubóstwem energe-
tycznym. To także możliwość ogranicze-
nia zanieczyszczenia powietrza, czyli 
problemu, z którym boryka się wiele 
polskich gmin. zbiorowe projekty efek-
tywnościowe powinny być pierwszym 
krokiem do budowy lokalnego systemu 
energetyki obywatelskiej. z pomocą 
w sfinansowaniu takich przedsięwzięć 
przychodzą tu fundusze europejskie.

zaplanowane przez regiony działania 
skierowane będą do dwóch odrębnych 
sektorów. Wspierane będzie zmniej-
szenie zużycia energii w budynkach 
publicznych, czyli należących do gmin 

lub miast urzędach, szkołach, przy-
chodniach lub budynkach socjalnych, 
oraz poprawa standardu energetycz-
nego w wielorodzinnych budynkach 
mieszkaniowych. We wszystkich woje-
wództwach dofinansowana będzie tzw. 
głęboka modernizacja energetyczna, 
a więc działania znacznie zmniejszające 
nie tylko zapotrzebowanie na ciepło 
użytkowe, na przykład do ogrzania 
pomieszczeń lub wody, ale również 
ograniczające zużycie prądu, na przy-
kład przez instalację bardziej energo-
oszczędnego oświetlenia lub systemów 
zarządzania energią. Głęboka moderni-
zacja energetyczna może prowadzić do 
ograniczenia zapotrzebowania budyn-
ku na ciepło nawet o 70%8, co czyni 
ją najbardziej skuteczną metodą na 
długoterminowe zmniejszenie rachun-
ków za ogrzewanie. Przy tak znacznych 
oszczędnościach nawet dość wysokie 
koszty kompleksowej inwestycji zwra-
cają się w niedługim czasie.

Samorządy mają obecnie 
wyjątkową okazję, żeby  

wykorzystać lokalny  
potencjał energetyczny 
i wprowadzać w swoich 

społecznościach pozytywne 
zmiany, które będą przyno-
sić korzyści przez wiele lat. 
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w budynku instalacji produkującej 
energię ze źródeł odnawialnych, któ-
ra będzie w pierwszej kolejności po-
krywać zapotrzebowanie na prąd lub 
ciepło w modernizowanym budynku. 
Dzięki temu część potrzeb z zakresu 
energii elektrycznej i ciepła będzie 
mogła zostać pokryta z ekologicznych, 
odnawialnych źródeł. Bardzo ważnym 
elementem przygotowawczym każdego 
projektu, którego koszt może również 
zostać poniesiony ze środków unijnych, 
będzie przygotowanie audytu energe-
tycznego budynku obrazującego poten-
cjał oszczędności energii i pomocnego 
w dobraniu optymalnego rozwiązania.

Dofinansowanie na poprawę efek-
tywności energetycznej oznacza, że 
wsparcie można będzie otrzymać 
między innymi na kompleksową re-
nowację istniejących budynków lub 
obiektów: docieplenie ścian i stropów 
w budynkach, wymianę okien i drzwi, 
przebudowę systemów ogrzewania, 
instalację nowoczesnych technologii 
monitoringu i zarządzania energią oraz 
indywidualnych liczników ciepła, wy-
mianę oświetlenia na energooszczędne 
czy też konstrukcję zielonych ścian 
i dachów. W ramach projektu zwięk-
szenia efektywności energetycznej 
możliwe będzie także zamontowanie 
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Wszystkie województwa będą pro-
mować najbardziej ambitne projekty, co 
oznacza, że pierwszeństwo otrzymają 
przedsięwzięcia, w wyniku których 
zużycie energii w budynku zmniejszy 
się o minimum 60% i tym samym do-
prowadzą do znacznych i długotrwa-
łych oszczędności. Lokalni beneficjenci 
będą musieli również zwrócić uwagę na 
specyficzne dla każdego województwa 
zapisy w Programach Operacyjnych 
i Szczegółowych Opisach Osi Priory-
tetowych (SzOOP), czyli dokumentach 
uszczegóławiających. Na przykład 
województwo kujawsko-pomorskie 
w RPO wymaga wykonania oceny 
wpływu projektu ocieplenia budynków 
na lokalne gatunki ptaków i nietope-
rzy. Województwo pomorskie planuje 
premiować kompleksowe projekty 
efektywności energetycznej obejmu-
jące swoim zakresem wiele budynków 
w danej gminie. W Wielkopolsce nato-
miast preferowane będą te projekty, 
których efektem będzie zmniejszenie 
ubóstwa energetycznego wśród miesz-
kańców województwa. Deklaracje 
walki z ubóstwem energetycznym przez 
modernizację budynków, bardzo ważne 
z punktu widzenia lokalnej energetyki 
obywatelskiej, znalazły się we wszyst-
kich 16 RPO.

Kto będzie mógł ubiegać się o dofi-
nansowanie przedsięwzięcia z zakresu 
poprawy efektywności energetycznej?  
Katalogi beneficjentów różnią się w wo-
jewództwach, zwykle jednak zawierają 
podobną listę podmiotów. ze środków 
unijnych na pewno będą mogły skorzy-
stać gminy, przede wszystkim w celu 

EE mieszkalnictwo
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poprawy standardu energetycznego 
posiadanych przez samorząd budynków 
publicznych. Spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe otrzymają wsparcie  
na modernizację wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych. Beneficjen-
tami funduszy unijnych będą mogły 
być również organizacje pozarządowe, 
wśród nich na przykład stowarzyszenia 
i Lokalne Grupy Działania, ponadto To-
warzystwa Budownictwa Społecznego 
oraz szpitale. 

Głęboka modernizacja energetyczna 
budynków to często kosztowne przed-
sięwzięcie, dlatego województwa nie 
przewidują w zasadzie górnej granicy, 
jeśli chodzi o całkowite koszty wspiera-
nego projektu. W przeważającej liczbie 
regionów nie ma również ograniczeń co 

Wsparcie będzie dostępne również na projek-
ty realizowane w partnerstwach publiczno-
-prywatnych, na przykład przez dostawców 
usług energetycznych w formule ESCO (ang. 
Energy Saving/Service Company). Taka for-
ma może być dla samorządów szczególnie 
atrakcyjna w przypadku przedsięwzięć mają-
cych na celu poprawę efektywności energe-
tycznej budynków, z reguły nie zakłada ona 
bowiem zaciągania poważnych zobowiązań 
finansowych. Takie partnerstwo polega na 
podpisaniu długoterminowej umowy na po-
prawę standardu energetycznego pomiędzy 
właścicielem lub użytkownikiem budynku 
a firmą oferującą usługi energetyczne, w tym 
na przykład realizację i obsługę techniczną 
projektu głębokiej modernizacji. Pierwotnie 
koszty inwestycji ponosi ESCO, a następnie, 
w trakcie trwania kontraktu, koszty te są 
spłacane przez inwestora z oszczędności uzy-
skanych dzięki zmniejszeniu opłat za energię. 
Po spłaceniu zobowiązania wobec dostawcy 
usług energetycznych i zakończeniu kontrak-
tu inwestor – na przykład samorząd – odnosi 
korzyści związane z obniżeniem rachunków 
za ogrzewanie i prąd.
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dodatkowo zainwestować w efektyw-
ność energetyczną mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw z regionu. 
Oznacza to, że dla beneficjentów tego 
działania (lokalnych firm, spółdzielni 
i przedsiębiorstw społecznych) dostęp-
ne będą środki na termomodernizację 
użytkowanych obiektów i budynków 
oraz na wprowadzenie bardziej efek-
tywnych energetycznie technologii. 
Podobnie jak w budownictwie, również 
w sektorze MŚP będzie istniała możli-
wość instalacji OzE dla produkcji ciepła 
lub energii elektrycznej jako elementu 
projektu poprawy efektywności ener-
getycznej. 

Wszelkie inwestycje będą podpar-
te obowiązkowym audytem energe-
tycznym, który będzie stanowił koszt 
kwalifikowalny, czyli jeden z wydatków 
wpisanych w koszty projektu. Dzięki 
temu lokalni przedsiębiorcy będą mogli 
tak zaplanować inwestycje, aby wybrać 
najbardziej skuteczne działania i tech-
nologie oraz efektywnie wykorzystać 
otrzymane dofinansowanie.

do minimalnej wartości projektu, co po-
zwala na skorzystanie ze wsparcia także 
w realizacji mniejszych przedsięwzięć. 
Maksymalna wysokość dofinansowania 
z funduszy unijnych oraz faktyczna pula 
dostępnych środków będzie określona 
dopiero na etapie ogłaszania konkursu. 
już obecnie jednak wiadomo, że be-
neficjenci będą zobowiązani zapewnić 
minimum 15% wkładu własnego. Choć 
efektywność energetyczna budynków 
publicznych będzie w większości kraju 
wspomagana przez dotacje, niektóre 
regiony planują zamiast grantów za-
stosowanie zwrotnych instrumentów 
finansowych, a więc na przykład nisko-
oprocentowanych pożyczek z możli-
wością umorzenia części kredytu, jeśli 
w wyniku modernizacji energetycznej 
budynku osiągnięty zostanie wysoki 
poziom oszczędności energii. Szczegó-
łowych informacji na temat warunków 
dofinansowania w danym regionie 
należy szukać w SzOOP oraz odpo-
wiedniej dokumentacji konkursowej, 
publikowanej na stronach interneto-
wych Regionalnych Programów Opera-
cyjnych w każdym województwie.9

Efektywne przedsiębiorstwa
Ograniczenie strat energii w przedsię-
biorstwach to ważny element lokalnego 
systemu energetycznego, dzięki któ-
remu drobne firmy z regionu stają się 
bardziej konkurencyjne.

Obok wspierania działań mających 
na celu ograniczenie strat energii w sek-
torze budownictwa ponad połowa 
polskich województw postanowiła  

Podobnie jak w budownic-
twie, również w sektorze 

MŚP będzie istniała możli-
wość instalacji OZE  

dla produkcji ciepła lub 
energii elektrycznej jako 

elementu projektu poprawy  
efektywności energetycznej. 
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Budynki pasywne i energooszczędne
Dla lokalnych samorządów zaintereso-
wanych inwestycjami w nowe budynki 
pasywne lub o znacznie podwyższonym 
standardzie energetycznym w wielu 
województwach istnieje możliwość 
uzyskania wsparcia na taki projekt ze 
środków unijnych. Dofinansowanie  
będzie dotyczyło przede wszystkim  
budynków pełniących funkcje społecz-
ne – oznacza to, że dzięki funduszom 
europejskim gminy będą mogły inwe-
stować na przykład w pasywne budynki 
szkół, łącząc w ten sposób korzyści 
płynące ze znacznej oszczędności na 
wydatkach na energię z ważnym ele-
mentem edukacji lokalnej społeczności. 
Tego typu inwestycje są istotne z punk-
tu widzenia zaangażowania mieszkań-
ców w realizację pionierskich projek-
tów z zakresu zielonej energetyki.

Dofinansowanie budynków publicz-
nych o wysokich standardach energo-
oszczędności przewiduje na przykład 
województwo łódzkie, które kładzie 

Budynek pasywny to dom o bardzo niskim 
zapotrzebowaniu na energię grzewczą.  
Budynki pasywne to konstrukcje wznoszone 
w standardzie energetycznym nakierowanym 
na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło 
oraz minimalizację jego strat, co możliwe jest 
dzięki: oparciu konstrukcji budynku na prostej 
i zwartej bryle, specjalnej konstrukcji okien 
i izolacji zapewniających jak największą szczel-
ność oraz odpowiedniej lokalizacji budynku 
z jak najlepszą ekspozycją na słońce. Obecnie 
w budynkach pasywnych, będących najno-
wocześniejszą generacją konstrukcji energo-
oszczędnych, zużycie energii w skali roku bywa 
nawet kilkakrotnie niższe niż w budynkach 
tradycyjnych czy niskoenergetycznych. zapo-
trzebowanie na energię cieplną wynosi w nich 
maksymalnie 15 kWh/m2/rok – dla porów-
nania, średnie zapotrzebowanie na ciepło 
budynków w Polsce wynosi obecnie ponad 
200 kWh/m2/rok. Przekłada się to na znaczne 
obniżenie kosztów – wydatki na ogrzewanie 
budynku o powierzchni 150 m2 mogą zmieścić 
się w kwocie niższej niż 400 zł rocznie. 

Budynki pasywne

Obecnie w budynkach  
pasywnych, będących 
najnowocześniejszą generacją 
konstrukcji energooszczędnych, 
zużycie energii w skali roku 
bywa nawet kilkakrotnie niższe 
niż w budynkach tradycyjnych 
czy niskoenergetycznych.
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nacisk na pilotażowy i demonstracyjny 
charakter takich inwestycji. Rozwój 
budownictwa energooszczędnego 
i pasywnego przewidziany jest również 
w województwie podkarpackim, gdzie 
władze samorządowe dostrzegły  
potencjał tego typu inwestycji nie tylko 
ze względu na znaczne oszczędności 
energii i pieniędzy, ale również walkę 
z zanieczyszczeniem powietrza.  
W Małopolsce środki unijne będą 
wspierać projekty budownictwa ener-
gooszczędnego realizowane zarówno 
przez regionalne władze, jak i przez 
małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Odnawialne źródła energii
Dofinansowanie ze środków pochodzą-
cych z Regionalnych Programów Ope-
racyjnych przeznaczonych na budowę 
instalacji do wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych – zarówno energii 
cieplnej, elektrycznej, jak i w skojarze-
niu – będzie dostępne w całej Polsce. 
Podobnie jak w przypadku efektywno-
ści energetycznej, również dla rozwoju 
mikro- i małych, lokalnych instalacji 
OZE wsparcie inwestycyjne z funduszy 
unijnych stanowi w nadchodzących 
latach wyjątkową szansę. jest to szcze-
gólnie ważne, ponieważ nowe regulacje 
prawne dotyczące odnawialnych źró-
deł energii mogą nie zapewnić małym 
instalacjom OzE skutecznego wspar-
cia operacyjnego. Co więcej, zapisane 
w ustawie o OzE taryfy gwarantowane 
dla najmniejszych mikroinstalacji zostały 
ograniczone zaledwie do 800 MW mocy 
czyli około 200 tys. instalacji, podczas 
gdy potencjał produkcji energii  
odnawialnej w systemie obywatelskim 

w polskich regionach jest dużo większy. 
znaczna część polskich województw 

postanowiła umożliwić wsparcie w wy-
twarzaniu energii w małych, lokalnych 
źródłach OzE. Na przykład wojewódz-
two mazowieckie planuje wspierać 
„generowanie energii w szczególności 
w systemie rozproszonym w oparciu 
o budowę małych źródeł energii elek-
trycznej i cieplnej na potrzeby lokalne, 
które nie będą wymagały przesyłania 
jej na duże odległości”. W wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim mieszkańcy 
i instytucje będą mogli otrzymać wspar-
cie na projekty OzE o charakterze 
lokalnym wykorzystujące regionalne 
zasoby.

Niektóre województwa poszły dalej 
i wpisały w swoje regionalne dokumen-
ty inwestycyjne również dofinansowa-
nie produkcji energii odnawialnej  

W ramach Regionalnych  
Programów Operacyjnych  
wspierane będą instalacje  
OzE o mniejszej mocy:
– energia wodna – do 5 MWe,
– energia wiatru – do 5 MWe,
– energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
– energia geotermalna – do 2 MWth,
– energia biogazu – do 1 MWe,
– energia biomasy – do 5 MWth/MWe.
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na własne potrzeby lub wprost wspar-
cie mikroinstalacji i rozwoju energe-
tyki prosumenckiej. Dzięki przyjęciu 
takich rozwiązań województwa te 
umożliwią gminom, mieszkańcom 
i przedsiębiorcom czynny udział w ich 
lokalnych systemach energetycznych. 
Rozwój mikroinstalacji prosumenckich 
będzie wspierać województwo dolno-
śląskie, które w swoich dokumentach 
wdrażających zaplanowało odrębną 
ścieżkę dofinansowania mikroźródeł 
OzE, dzięki czemu beneficjenci ubie-
gający się o wsparcie nie będą musieli 
stawać do konkursów z większymi, czę-
sto bardziej opłacalnymi instalacjami 
energii odnawialnej. Szczególną pre-
ferencję dla lokalnej produkcji energii 
przeznaczonej przede wszystkim na 
zaspokojenie własnych potrzeb wyraża 
również województwo podlaskie.

Najważniejsze być może jest to, że 
o wsparcie na budowę małych instalacji 
OzE, które mogą stać się w gminach 
i miastach podstawą obywatelskiego 

„Produkcja energii ze 
źródeł odnawianych może  
odbywać się w modelu  
rozproszonym – w małych  
zdecentralizowanych  
wytwórniach, które  
jednocześnie mogą być  
dodatkowym źródłem  
dochodów lokalnych  
społeczności (...).  
W celu zachęcenia  
lokalnych społeczności  
do wdrażania nowatorskich 
rozwiązań z zastosowaniem 
OzE projekty przedkładane 
przez samorządy  
i lokalne społeczności  
będą traktowane  
priorytetowo”.

RPO woj. podlaskiego  
2014–2020
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systemu energetycznego, będą mogły 
wystąpić w zasadzie wszystkie pod-
mioty posiadające osobowość prawną. 
Beneficjentami środków unijnych będą 
więc między innymi lokalne samorządy 
gminne i powiatowe, partnerstwa  

publiczno-prywatne, mikro-, małe 
i średnie przedsiębiorstwa, także te 
należące do jednostek samorządu te-
rytorialnego, Lokalne Grupy Działania 
i Lokalne Grupy Rybackie oraz inne sto-
warzyszenia i organizacje pozarządowe. 

Wykres: wysokość alokacji na odnawialne źródła energii w regionach; liczby na podstawie  

kategorii interwencji ujętych w RPO, mln euro, stan na sierpień 2015 r.

Wykres:  całkowita alokacja na odnawialne źródła energii w województwach z podziałem na 

poszczególne technologie; informacje na podstawie kategorii interwencji ujętych w RPO, stan 

na sierpień 2015 r.
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ze wsparcia wyłączono w zasadzie 
tylko indywidualne osoby fizyczne, 
jednak nawet one będą mogły w części 
województw skorzystać z dofinanso-
wania instalacji OzE za pośrednictwem 
lokalnych jednostek samorządu, sto-
warzyszeń lub innych beneficjentów 
funduszy unijnych. Część województw 
planuje bowiem wspierać szczególne 
mechanizmy parasolowe lub regrantin-
gowe, dzięki którym lokalne samorządy, 
ich związki lub stowarzyszenia będą 
mogły pośredniczyć pomiędzy instytu-
cją zarządzającą funduszami unijnymi 
a miejscowymi obywatelami, będącymi 
odbiorcami wspieranych instalacji. 

Edukacja energetyczna
Inwestycja w infrastrukturę to tylko 
część sukcesu – nawet najlepiej zapla-
nowany projekt może napotkać trudno-
ści, jeśli jego odbiorcy nie mają 
odpowiedniej wiedzy o jego  

model parasolowy
W modelu parasolowym, nazywanym cza-
sem „modelem słonecznej gminy”, to jed-
nostka samorządu jest beneficjentem środ-
ków przeznaczonych na wsparcie rozwoju 
najmniejszych źródeł energii odnawialnej. 
Umowa o dofinansowanie podpisana jest 
przez gminę, która następnie zawiera poro-
zumienie z mieszkańcami, w których domach 
instalowane będą OzE i którzy będą korzy-
stać z odnawialnej energii elektrycznej lub 
ciepła. Samorząd oraz mieszkańcy wspólnie 
partycypują w kosztach pokrycia wymaga-
nego wkładu własnego. Na przykład w przy-
padku projektu „Słoneczne gminy Wschod-
niego Mazowsza – energia solarna energią 
przyszłości” realizowanego w 2013 r. z RPO 
województwa mazowieckiego na lata 2007–
2013 unijne dofinansowanie wyniosło 70%. 
Pozostałe koszty pokrywali wspólnie – po 
15% wartości projektu – zainteresowani 
mieszkańcy oraz budżet gminy. Oznaczało 
to, że średni koszt systemu solarnego do 
przygotowania ciepłej wody w domu jedno-
rodzinnym, który musiał ponieść mieszka-
niec biorący udział w projekcie, wyniósł ok. 
3,5 tys. zł.
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zatem uzupełnić zaplanowane prace 
budowlane o finansowany z funduszy 
EFS rozwój umiejętności lub wiedzy 
w zakresie, w jakim są one konieczne 
do osiągnięcia celów danego przed-
sięwzięcia. Finansowanie krzyżowe 
beneficjent będzie mógł przeznaczyć na 
przykład na szkolenia dla osób obsłu-
gujących wybudowaną lub zakupioną 
infrastrukturę, kampanie informacyjne 
dotyczące korzyści ekonomicznych 
i środowiskowych płynących ze zre-
alizowanej inwestycji lub na działania 
edukacyjne, dzięki którym lokalna spo-
łeczność uzyska wiedzę, w jaki sposób 
korzystać z urządzeń lub technologii, 
aby zmaksymalizować oszczędność 
energii. Według zapisów Umowy Part-
nerstwa w przypadku finansowania 
krzyżowego z Funduszu Społeczne-
go wysokość wydatków na działania 
„miękkie” nie może przekroczyć 10% 
wartości projektu. Województwa, które 
zdecydowały się umożliwić beneficjen-
tom taką formę wsparcia, na etapie 
przyjmowania dokumentacji konkurso-
wej określą maksymalną wartość oraz 
katalog możliwych do realizacji działań.

funkcjonowaniu. Szczególnie w przy-
padku poprawy efektywności energe-
tycznej budynku edukacja jego miesz-
kańców lub użytkowników może być 
kluczem do osiągnięcia zaplanowanych  
oszczędności. 

Wiele polskich województw zdało 
sobie sprawę z ogromnych oszczędno-
ści wynikających z działań informacyj-
nych i edukacyjnych towarzyszących 
inwestycjom w zieloną energetykę. 
Możliwość uzyskania dofinansowania 
ze środków unijnych na podnoszenie 
wiedzy i świadomości w zakresie OzE 
i efektywności energetycznej została 
uwzględniona w większości woje-
wództw. Część z nich zamierza  
bezpośrednio wspierać kampanie 
edukacyjno-informacyjne dotyczące 
gospodarki niskoemisyjnej. Na przykład 
województwo lubelskie planuje od-
dzielny typ projektu, w ramach którego 
wspierane będą kampanie promocyjno
-informacyjne uzupełniające pozostałe 
interwencje.

Siedem regionów postanowiło zasto-
sować do działań z zakresu energii od-
nawialnej, modernizacji energetycznej 
lub strategii niskoemisyjnych mecha-
nizm finansowania krzyżowego (cross
-financing) z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Oznacza to, że przy re-
alizacji projektu, na przykład poprawy 
standardu energetycznego w budynku 
publicznym, beneficjent środków bę-
dzie mógł obok wsparcia pochodzącego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego uzyskać dofinansowanie 
do działań „miękkich” towarzyszących 
inwestycji. 

Finansowanie krzyżowe pozwoli 

Nawet najlepiej  
zaplanowany projekt 

może napotkać trudności,
 jeśli jego odbiorcy nie 

mają odpowiedniej  
wiedzy o jego  

funkcjonowaniu.
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Tabela: ocena RPO oraz SzOOP pod kątem 

uwzględnienia w zapisach dokumentów rozwiązań 

promujących głęboką modernizację energetyczną, 

efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach, 

konstrukcję nowych budynków pasywnych, 

energetykę rozproszoną i prosumencką, wymianę 

indywidualnych pieców na ogrzewanie OzE oraz 

wykorzystanie finansowania krzyżowego z EFS  

w ramach inwestycji w energetykę.

WOjEWóDzTWO

modernizacja 
energetyczna 

budynków  
publicznych  

i mieszkaniowych

x x x x x x x x x x x x x x x x

efektywność  
energetyczna 

przedsiębiorstw
x x x x  x x x x x

budynki pasywne  
i energooszczędne x x x x x x x

mikroinstalacje 
prosumenckie x x x x x x

małe, lokalne 
instalacje OzE x x x x x x x x x x x

wymiana  
indywidualnych 

źródeł ciepła
x x x x x x

finansowanie 
krzyżowe przy 
inwestycjach  
w energetykę

x x x x x x x
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10  W czasie przygotowywania niniejszej publikacji  
nie były dostępne informacje dotyczące planów  
województw: mazowieckiego, opolskiego  
i warmińsko-mazurskiego.

Beneficjentami wsparcia w tym  
zakresie będą samorządy, ich związki  
i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki 
organizacyjne oraz organizacje pozarządo-
we. Można będzie uzyskać dofinansowanie 
na instalację mikroźródeł o mocy do 10 kW 
w przypadku indywidualnych budynków 
mieszkalnych oraz do 40 kW dla pozostałych 
budynków. Gmina będzie mogła zrealizować 
projekt instalacji mikroźródeł OzE zarówno 
we własnych nieruchomościach, jak i pośred-
niczyć w rozlokowaniu mikroinstalacji w do-
mach mieszkańców.

Maksymalna wartość wydatków kwalifiko-
walnych w przypadku instalacji przeznaczo-
nych do użytku przez osoby fizyczne to 100 
tys. zł oraz 300 tys. zł w przypadku budynków 
należących do samorządu. Projekty tego typu 
będą wspierane poprzez dotacje.

lUBElsKIE 
Województwo zdecydowanie stawia na insta-
lacje energii słonecznej, która otrzyma około 
80% środków alokowanych na rozwój OzE 
w regionie. Przyjęte w RPO wskaźniki, wedle 
których dzięki funduszom unijnym wybudo-
wanych zostanie 14903 „jednostek wytwa-
rzania energii elektrycznej z OzE” wskazują 
na zdecydowany priorytet dla rozproszonej, 
lokalnej energetyki odnawialnej. 

Samorządowi beneficjenci mogą stanąć 
do konkursu o dofinansowanie na przykład 
do małych, lokalnych instalacji do produkcji 
zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła.  
W ramach projektu wspierana będzie również 
konstrukcja przyłącza sieciowego do najbliż-
szej istniejącej sieci dystrybucyjnej. Maksy-
malna wysokość dofinansowania wydatków 
kwalifikowanych została określona  

DolNoślĄsKIE 
Województwo planuje priorytetowo 
wspierać lokalną, rozproszoną ener-
getykę odnawialną. Cytując RPO: „De-
monopolizacja i prywatyzacja sektora 
energetycznego, umożliwiająca budowę 
źródeł w pobliżu odbiorców końcowych 
wykorzystujących lokalne zasoby energii, 
dodatkowo pobudzi rozwój generacji 
rozproszonej, której wykorzystaniem 
zainteresowane jest ponad 55% gmin 
regionu”. 

W województwie planowany jest od-
dzielny konkurs, w ramach którego dofi-
nansowane zostaną mikroinstalacje OzE. 
z zakupionych instalacji będą mogły 
skorzystać zarówno instytucje publiczne, 
jak i mieszkańcy. Województwo planuje 
umożliwić zastosowanie mechanizmów 
parasolowych, w których to gmina (lub 
inna organizacja, na przykład stowa-
rzyszenie) będzie ubiegać się o środki, 
a następnie zarządzać udostępnieniem 
dofinansowanych instalacji indywidual-
nym mieszkańcom.

KUJaWsKo-PomorsKIE 
Województwo postanowiło wprowadzić 
w życie deklaracje z RPO dotyczące prio-
rytetowego wsparcia energetyki rozpro-
szonej. W ramach działania 3.1, przez 
które dofinansowanie będzie dostępne 
na projekty odnawialnych źródeł energii, 
planowany jest specjalny typ projektu 
nakierowany na rozwój mikroinstalacji 
prosumenckich.

Co wyróżnia Twoje województwo?10



nych oraz realizacją przedsięwzięć w za-
kresie budownictwa pasywnego, które 
mają skutkować polepszeniem jakości 
powietrza”. 

Samorządy, ich związki i stowarzy-
szenia oraz między innymi NGO i pla-
cówki oświatowe będą mogły ubiegać 
się o wsparcie w realizacji projektów 
budowy pilotażowych i demonstracyj-
nych budynków użyteczności publicznej 
w standardzie pasywnym. Edukacyjny 
charakter takich projektów może być 
spotęgowany również dzięki możliwości 
zastosowania cross-financingu środkami 
EFS na działania informacyjno-promo-
cyjne. Koszt takich działań będzie mógł 
wynieść do 10% wartości projektu. 

małoPolsKIE 
Województwo postanowiło wesprzeć fi-
nansowo gminy w walce z zanieczyszcze-
niem powietrza. Pula 85 mln euro została 
przeznaczona na dofinansowanie wymia-
ny przestarzałych, zanieczyszczających 
środowisko indywidualnych źródeł cie-
pła w domach jednorodzinnych. Fundu-
sze będą mogły zostać przeznaczone na 
instalacje odnawialnych źródeł energii, 
piece na biomasę oraz – w szczególnych 
przypadkach – instalacje gazowe.

Województwo przyjęło szczególny 
mechanizm finansowania wymiany in-
dywidualnych palenisk, w którym gmina 
będzie pośredniczyć pomiędzy miesz-
kańcami a Urzędem Marszałkowskim. 
za SzOOP: „Wprowadzenie odrębnej 
procedury polegałoby na uwzględnieniu 
możliwości rozliczania wszelkich prac 
zrealizowanych bezpośrednio przez 
odbiorców końcowych projektu  
w oparciu o wystawiane na nich, jako na 

na poziomie 85% – więcej szczegółów pojawi 
się w informacji o otwarciu naboru wniosków.

lUBUsKIE 
Ponad 110 mln zł zostanie przeznaczone na 
wsparcie efektywności energetycznej bu-
dynków publicznych. z funduszy tych będą 
mogły skorzystać przede wszystkim jednostki 
samorządu, dostawcy usług energetycznych, 
na przykład w formule ESCO, oraz inni uczes- 
tnicy partnerstw publiczno-prywatnych. Przy 
realizacji będzie można skorzystać z wielu 
rozwiązań technologicznych: poprawy termo-
izolacji budynku, wymiany stolarki okiennej 
oraz drzwi, instalacji systemów monitoro-
wania i zarządzania energią, przebudowy 
i modernizacji systemów grzewczych, w tym 
zastosowania w budynku instalacji odnawial-
nych źródeł energii do produkcji prądu, ciepła 
oraz chłodu.

Pierwszy konkurs dotyczący projektów 
z zakresu poprawy efektywności energe-
tycznej województwo planuje uruchomić już 
w ostatnim kwartale 2015 r. Do rozdyspono-
wania będzie pula 20 mln zł. Aby otrzymać 
wsparcie, gmina będzie musiała posiadać plan 
gospodarki niskoemisyjnej. Minimalny wkład 
własny beneficjenta będzie wynosił 15%, 
a w przypadku jednostek samorządu dodat-
kowo min. 1% wartości projektu będę musiały 
stanowić środki własne.

łóDZKIE  
Województwo zwróciło uwagę na problem 
zanieczyszczenia powietrza i zaplanowało 
wsparcie działań nakierowanych na walkę 
z niską emisją zanieczyszczeń. zgodnie z zapi-
sami SzOOP województwa łódzkiego „prze-
widuje się inwestycje związane z moderniza-
cją źródeł ciepła, oświetleniem publicznym 
z wykorzystaniem urządzeń energooszczęd-
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osoby trzecie rachunki”. Maksymalny 
poziom dofinansowania wyniesie 80% 
kosztów projektu, przy czym wsparcie 
pojedynczego źródła ciepła nie przekro-
czy 350 zł/kW mocy urządzenia (łącznie 
nie więcej niż 8 tys. zł). 

PoDKarPaCKIE 
Gminy oraz inni beneficjenci będą mogli 
skorzystać z dofinansowania rozwoju 
energetyki prosumenckiej. Planowane 
jest wsparcie wszystkich technologii 
energii odnawialnej, przy czym w przy-
padku wiatru wyłącznie mikro- i małych 
turbin. Najwięcej środków zaplanowano 
na dofinansowanie energii słonecznej, 
a także energii geotermalnej.

W województwie wsparcie fundu-
szami unijnymi mikroinstalacji energii 
odnawialnej planowane jest między in-
nymi w formie projektów parasolowych, 
dzięki czemu ze środków tych będą mogli 
skorzystać także indywidualni miesz-
kańcy. W tego typu projektach samorząd 
odpowiada za wybór mieszkańców lub 
instytucji, którzy będą odbiorcami mikro-
instalacji.

PoDlasKIE  
Intencją województwa jest wspieranie 
rozwoju energetyki odnawialnej i pro-
sumenckiej w regionie. Preferencyjnie 
traktowane będą projekty realizowane 
przez lokalne samorządy i społeczności 
oraz budowa małych OzE. Dofinan-
sowanie będzie dostępne w pierwszej 
kolejności na instalacje fotowoltaiczne 
oraz mikroinstalacje biogazowe. Projekty 
powinny przynosić efekty środowiskowe 
oraz społeczno-gospodarcze (wzrost 
zatrudnienia, zwiększenie dostępnych 

zasobów kapitału w celu powiększenia pro-
dukcji i wydajności pracy w regionie).

Województwo planuje uruchomić pierwszy 
nabór już w końcu 2015 r. Obok samorządów 
ze środków unijnych będą mogli skorzystać 
producenci rolni, mali i średni przedsiębiorcy, 
organizacje pozarządowe oraz wspólnoty 
i spółdzielnie mieszkaniowe. Beneficjenci 
będą mogli również otrzymać wsparcie na 
szkolenia towarzyszące projektowi w ramach 
finansowania krzyżowego z EFS. Minimalna 
wartość wydatków kwalifikowalnych  
to 20 tys. zł.

PomorsKIE 
Bezsprzecznym priorytetem województwa 
będą inwestycje w efektywność energetyczną 
budynków publicznych: w RPO przeznaczo-
no na ten cel łącznie niemal 500 mln złotych. 
Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania 
w formie dotacji na realizację projektów głę-
bokiej modernizacji energetycznej budynków 
publicznych, wraz z instalacją źródeł energii 
odnawialnej dla zaspokojenia potrzeb moder-
nizowanego budynku na energię elektryczną 
i przede wszystkim ciepło.

Województwo stawia w pierwszej kolej-
ności na kompleksowe terytorialnie projekty, 
których celem jest modernizacja kilku budyn-
ków na danym terytorium. W takich przypad-
kach w wyniku inwestycji konieczne będzie 
osiągnięcie oszczędności energii na poziomie 
średnio 30% na budynek. ze środków na 
zmniejszenie energochłonności użytkowa-
nych lub posiadanych budynków będą mogły 
skorzystać samorządy, ich związki i stowarzy-
szenia, szkoły i instytucje naukowe, a także 
partnerstwa publiczno-prywatne. Minimalną 
całkowitą wartość projektu określono na  
500 tys. zł, z czego min. 15% wkładu własnego 
będzie musiał zapewnić beneficjent. 
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WIElKoPolsKIE 
Samorządy oraz inne podmioty będą 
mogły skorzystać z puli ponad 90 mln 
euro zaplanowanych na wsparcie efek-
tywności energetycznej budynków. 2/3 
z tych środków dofinansuje inwestycje 
w sektorze publicznym. jednym z poten-
cjalnych beneficjentów będą dostawcy 
usług energetycznych, a przedsięwzięcia 
realizowane w formule ESCO otrzymają 
preferencję przy wyborze projektów. 
Oznacza to dużą możliwość zawierania 
korzystnych partnerstw oraz uzyskania 
znacznych oszczędności energii dla lokal-
nych gmin.

zaplanowano również projekty zinte-
growane, gdzie inwestycjom w poprawę 
standardu energetycznego budynków 
będą towarzyszyć działania informacyjne 
zwiększające świadomość użytkowników 
na temat oszczędności energii. Tego typu 
elementy edukacyjne będą wspierane 
z EFS w ramach finansowania krzyżowe-
go. Ich wartość będzie mogła wynieść do 
10% kosztów całości projektu.

ZaChoDNIoPomorsKIE 
Wsparcie będzie dostępne na zastępo-
wanie konwencjonalnych źródeł energii 
elektrycznej lub cieplnej instalacjami  
OzE. Preferowane będą przedsięwzięcia 
zakładające zastosowanie energii bioma-
sy, biogazu oraz słońca. Możliwe będzie  
uzyskanie wsparcia na instalacje do koge-
neracji.  Dofinansowanie będzie dostęp-
ne dla samorządów, przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych, uczelni oraz 
grup producentów rolnych. Wojewódz-
two pierwsze nabory planuje najprawdo-
podobniej w 2016 r.

ślĄsKIE 
zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię w budownictwie będzie jed-
nym z kluczowych obszarów inwestycji 
w województwie – na ten cel do  
2022 r. przeznaczonych zostanie aż  
277 mln euro. Środki te będą wspierać 
między innymi projekty modernizacji 
energetycznej budynków pełniących 
funkcje publiczne, wraz z instalacją 
w tych budynkach OzE i wymianą zanie-
czyszczających systemów grzewczych.

Śląskie gminy będą mogły realizować 
projekty wymiany przestarzałych źródeł 
ciepła należących do indywidualnych 
mieszkańców regionu. Przewiduje się 
wsparcie przedsięwzięć w parasolowej 
formule niskoemisyjnej gminy, gdzie 
samorząd będzie pośredniczyć między 
Urzędem Marszałkowskim dysponują-
cym środkami unijnymi a ostatecznymi 
odbiorcami wsparcia, czyli mieszkańcami. 

śWIĘtoKrZysKIE 
Województwo stawia na poprawę 
efektywności energetycznej budyn-
ków, w szczególności planuje wesprzeć 
samorządy w realizacji wzorcowej 
roli sektora publicznego w zakresie 
oszczędności energii w budownictwie. 
Beneficjenci będą mogli otrzymać 
wsparcie finansowe w wielu działaniach 
w ramach modernizacji energetycznej. 
Niemal 90% z 360 mln zł, które w nowej 
perspektywie budżetowej dofinansują 
modernizację energetyczną budynków, 
przeznaczono właśnie na inwestycje 
realizowane przez samorządy.
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