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Fundusze Europejskie dla 
jednostek samorządu 

terytorialnego i organizacji 
pozarządowych

w 2016 roku
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DZIAŁANIE 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Beneficjenci:

• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

• Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawna

• Jednostki naukowe

• Szkoły wyższe

• Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki

• Organizacje pozarządowe

• Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną

• Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego

• Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w
rozporządzeniu delegowanym nr 480/2014
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Typy projektów:

• Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w
zasobie JST (m.in. szkół, szpitali)

Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, turystyki i sportu.

• zmiana wyposażenia ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej
ekonomicznie klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana
drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródeł ciepła na
zasilanie OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów
wentylacji, klimatyzacji), włącznie z systemami zarządzania energią

• Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę
źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji ( w ramach kompleksowej
głębokiej termomodernizacji budynków)
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Głęboka termomodernizacja - kompleksowa termomodernizacja:

•ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych; 
•energooszczędne oświetlenia; 
•przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na 
bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne); 
•instalacja systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE; 
•przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej;
•zastosowanie systemów zarządzania budynkiem; 
•budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją 
dotychczasowych źródeł ciepła; 
•instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; 
•instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika 
z przeprowadzonego audytu energetycznego; 
•opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu 
inwestycyjnego; 
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• instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; 
• instalacja zaworów podpionowych i termostatów, 
• tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”.

Zasady wsparcia:
• Wszystkie projekty w ramach powyższych działań będą musiały wykazać wyraźny, 

pozytywny wpływ na środowisko przedstawiony w formie oszczędności energii, 
obniżonej emisji CO2 i pyłu PM10.

• Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność 
energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu 
energetycznego (stanowiącego kluczowy element projektu). 
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• Preferowane będą projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji 
energetycznej zwiększające efektywność energetycznej powyżej 60%, natomiast 
projekty zwiększające efektywność energetycznej poniżej 25% nie będą kwalifikowały 
się do dofinansowania. 

• W zakresie kogeneracji w ramach Programu wsparte mogą zostać jedynie projekty 
dotyczące budowy, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji (poniżej 20 MW) oraz innych małych obiektów i 
urządzeń energetycznych spalania (tj. lokalne kotłownie) o jak najmniejszej z 
możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza a w szczególności PM 10. 
Dodatkowo wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną 
kogenerację oraz innych małych obiektów i urządzeń energetycznych spalania musi 
skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji 
oraz zwiększeniem efektywności energetycznej. 



• Projekty powinny przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. 

• Priorytetowo powinny być wspierane projekty kogeneracyjne wykorzystujące 
odnawialne źródła energii, natomiast wymiana/modernizacja innych małych 
obiektów i urządzeń energetycznego spalania będzie ograniczona do wsparcia 
instalacji do spalania paliw OZE. 

• W budynkach mogą być stosowane instalacje OZE (o ile konieczność ich 
zastosowania wynika z uprzednio przygotowanego audytu energetycznego), 
które będą zapewniały przynajmniej częściowe pokrycie zapotrzebowania na 
energię w tych budynkach. W ramach realizowanych projektów instalacja OZE 
budowana na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom 
energetycznym obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej 
może być oddawana do sieci dystrybucyjnej 

• Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek jest 
podłączony do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod 
względem ekonomicznym jest jego podłączenie do ww. sieci. 
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Minimalny wkład własny beneficjenta:

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

Minimalna i maksymalna wartość projektu:

Brak ograniczeń kwotowych.
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Instytucja ogłaszająca konkurs:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Planowany termin ogłoszenia konkursu:

Sierpień 2016.
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DZIAŁANIE 13.2. Infrastruktura usług społecznych

Beneficjenci:

• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

• Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające
osobowość prawną,

• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych,

• Organizacje pozarządowe,

• Organy prowadzące szkół przysposabiających do pracy

• Organy prowadzące żłobki, kluby dziecięce i oddziały żłobkowe
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Typy projektów:

1. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja, 
wyposażenie infrastruktury usług społecznych (bezpośrednio wykorzystywanej przez 
osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym), w tym : 

a) ośrodków wsparcia, w tym m.in. środowiskowych instytucji aktywizujących osoby 
niepełnosprawne, dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych, 
b) placówek środowiskowych i dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży, 
c) pieczy zastępczej, 
d) ośrodków wsparcia w tym specjalistycznych ośrodków wsparcia, 
e) placówek środowiskowych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
środowiskowych domów samopomocy, 
f) ośrodków interwencji kryzysowej, 
g) podmiotów reintegracyjnych, 
h) placówek DPS i DPR w celu przejścia od form instytucjonalnych do deinstytucjonalizacji
świadczenia usług, 
i) placówek instytucjonalnych form pomocy społecznej – warunkowo jedynie w 
przypadku objęcia wsparciem grupy osób, wobec której nie jest możliwe świadczenie 
usług w innej formie niż instytucjonalna ze względu na stan zdrowia lub inne istotne 
przesłanki. 
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Typy projektów - cd.:

2. Modernizacja, adaptacja (do potrzeb osób potrzebujących) oraz zakup
wyposażenia infrastruktury niezbędnej do świadczenia środowiskowych form
wsparcia w miejscu zamieszkania.

3. Remont, przebudowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół
przysposabiających do pracy.

4. Remont, przebudowa, adaptacja (w uzasadnionych przypadkach także zakup lokali
mieszkalnych) i wyposażenie infrastruktury mieszkalnictwa chronionego,
wspomaganego i treningowego

5. Remont przebudowa, adaptacja i wyposażenie infrastruktury mieszkalnictwa
socjalnego



Minimalny wkład własny beneficjenta:

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 

Wartość projektów:

brak ograniczeń kwotowych 

Konkurs – czerwiec, lipiec 2016
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Źródła informacji
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Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

• informacje w formie instrukcji i poradników
• wyszukiwarka szkoleń i konferencji na 

temat funduszy,
• lista ogłoszeń o naborach wniosków,
• dokumenty i publikacje informacyjne o 

środkach europejskich,
• dane kontaktowe Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich,
• informacje o efektach Funduszy 

Europejskich oraz dane o projektach, które 
otrzymały dofinansowanie 
z Funduszy Europejskich,

• możliwość oceny przydatności 
poszczególnych informacji zawartych na 
stronach.
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Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

System informowania o Funduszach Europejskich w Internecie
Na Portalu Funduszy Europejskich znajdą się również przekierowania do stron wszystkich 
instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami UE. Strony będą charakteryzowały się 
spójną architekturą informacji oraz jednolitą szatą graficzną. Będziemy się starać, aby treści 
na nich dostępne były odpowiednio dostosowane do odbiorców, prowadząc Internautów 
za rękę w świecie funduszy.
Gdzie szukać nowych serwisów?
Serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – www.pois.gov.pl
Serwis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl 
Serwis Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – www.popc.gov.pl 
Serwis Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl
Serwis Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl
Serwis Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – www.popt.gov.pl 
Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – www.ewt.gov.pl 
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Strona internetowa RPO WL:

www.rpo.lubelskie.pl
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Sieć PIFE

 GPI Lublin

• ul. Stefczyka 3b, Tel.: 81 44 16 864, kontakt@feu.lubelskie.pl

 LPI Puławy

• ul. Centralna 9  Tel.: 81 88 66 126, pulawy@feu.lubelskie.pl 

 LPI Zamość

• ul. Partyzantów 94 Tel.: 84 627 49 75, zamosc@feu.lubelskie.pl

 LPI Chełm

• Pl. Niepodległości 1 Tel.: 82 565 19 21, chelm@feu.lubelskie.pl

 LPI Biała Podlaska

• ul. Warszawska 14  Tel.: 83 343 58 44, 
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
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Dziękuję za uwagę!

Karolina Matras

Kierownik Oddziału Funduszy Europejskich 
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin

e-mail: karolina.matras@lubelskie.pl 
Tel.: 81 44 16 546 Fax: 81 44 16 547


