
 
 

Termomodernizacja budynków publicznych i mieszkalnych.  

Najważniejsze aspekty związane z ubieganiem się o dofinansowanie z  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020 

 

Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna 



Alokacja środków unijnych  w ramach Osi Priorytetowej  
IV Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020 wynosi   

265 313 003 EURO 

Alokacja w Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna 



•55,6 mln EURO Poddziałanie 4.3.1 

•25,2 mln EURO Poddziałanie 4.3.2  

• 80,80 mln EURO RAZEM 

Alokacja w Działaniu 4.3 



Poddziałanie 4.3.1 
 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 

 



Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna  
w budynkach publicznych 

Na co? 
W ramach Poddziałania dofinansowane będą inwestycje w zakresie głębokiej 
kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z 
możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych 
źródeł energii.  
 
Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytu 
energetycznego, który posłuży m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu 
istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określi i skwantyfikuje możliwości 
opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia 
rozwiązań technologicznych. 

 



Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna  
w budynkach publicznych 

Na co? 
Do otrzymania dofinansowania kwalifikują się: 
1. Głęboka kompleksowa modernizacja budynków w tym:  
 ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia 

energooszczędne;  
 przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem 

do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), 
systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących, w tym 
również OZE; 

2. Instalacja inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o 
technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji); 

3. Audyt energetyczny realizowany jako element projektu. 



Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna  
w budynkach publicznych 

 
Dla kogo? 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia;  

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;   
 jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną; 
 przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne 

w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek 
samorządu terytorialnego);  

 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. 
działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla 
których podmiotem założycielskim jest/są jst 



Podstawowe postanowienia Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-
002/18  

 
Alokacja - 29 372 346,20  EURO co stanowi 123 836 748,81  PLN, w tym 26 435 111,58 EURO 
środków EFRR (111 453 073,93  zł) i 2 937 234,62  EURO środków BP (12 383 674,88  zł). 
 
Środki BP przeznaczone są na realizację projektów „rewitalizacyjnych”, stąd podstawowa wartość 
którą należy brać pod uwagę, to wielkość środków EFRR. 
 
Przed rozstrzygnięciem konkursu dostępne środki w ramach Poddziałaniu 4.3.1 zostaną ponownie 
przeliczone.  
 
Zgodnie z Regulaminem dla rozstrzygnięcia konkursu obowiązujący jest kurs euro z miesiąca 
poprzedniego.  
 



Podstawowe postanowienia Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-
002/18  

 
 

 Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania 
charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem efektywności 
energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń (Dyrektywa 2009/125/WE); 

 Wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej 
oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej; 

 Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynków, w wyniku której oszczędność energii wyniesie min. 25%; (przypadku 
projektów kontynuujących wcześniej wykonane inwestycje w określonych 
budynkach/instalacjach do wskazanego limitu wliczane będą wskaźniki oszczędności 
energetycznej z poprzednich etapów realizacji, na podstawie audytów energetycznych 
uzyskanych od 1 stycznia 2007 roku); 

 W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją CO2 
w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego 
paliwa); 

Limity – na co zwrócić uwagę: 
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 W odniesieniu do obiektów infrastruktury ochrony zdrowia wsparcie może być skierowane 
wyłącznie na budynki, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb 
zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia 

 Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w 
których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego podlegają ocenie 
dopuszczalności wsparcia w kontekście map potrzeb zdrowotnych.  

 Budynki podlegające termomodernizacji, powinny spełniać po realizacji zadania warunki 
techniczne określne Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r, w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące 
od 1 stycznia 2021 r. Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady w przypadku, gdy wnioskodawca 
podjął działania w celu poprawy efektywności energetycznej, a uwarunkowania formalno-
prawne niezależne od Wnioskodawcy uniemożliwiają osiągnięcie ww. warunków technicznych, 
np. obiekty objęte ochroną konserwatorską 

 

Limity – na co zwrócić uwagę: 



Podstawowe postanowienia Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-
002/18  

 
 
 
Maksymalny poziom dofinansowania: 
 
Dla projektów nie podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej 85%, 
podobnie jak dla projektów zakładających wykorzystanie pomocy de minimis. 
Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną – 45%. 
 
Projekty generujące dochód – w zależności o wyniku wyliczenia luki finansowej.
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Limit ustalony na Wnioskodawcę – 10 mln zł wydatków kwalifikowalnych; 
 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu liczona wg wzoru:   
  
Wk = Lb * 5 000 000 
  
Wk – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wyrażona w PLN 
Lb – liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (budynek - zgodnie z definicją 
określoną w ustawie prawo budowle) - wskaźnik produktu „Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków. 
 
Jeden Wnioskodawca nie może złożyć jednego wniosku w ramach, którego przewiduje 
termomodernizację budynków opieki zdrowotnej i pozostałych budynków 
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Zasady kwalifikowalności projektu – wybrane wydatki niekwalifikowalne: 
 
 zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych węglem, koksem, brykietem, 
 montaż nowej instalacji odgromowej, 
 ocieplenie nowowybudowanego budynku (oddanego do użytku nie później niż rok przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu), 
 wymiana/remont/naprawa dachu w tym wymiana więźby dachowej oraz wszelkie inne 

prace mające charakter remontu a nie ulepszenia termomodernizacyjnego,  
 przebudowa/rozbudowa budynku, 
 wymiana opraw oświetleniowych, w sytuacji, gdy nie wynika to z konieczności związanej z 

wymianą oświetlenia, 
 koszty związane ze składowaniem materiałów zawierających azbest, 
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System oceny i kryteria wyboru projektów  
 
Konkurs składa się z następujących etapów: 
- Weryfikacja warunków formalnych  - obecnie trzy warunki weryfikowane przez 

pracowników na podstawie karty oceny, listy sprawdzającej i Instrukcji wypełniania 
wniosku i załączników. 

- Ocena formalno-merytoryczna – podzielona na: 
• Ocenę formalną 
• Ocenę merytoryczną – kryteria obligatoryjne zerojedynkowe i specyficzne, kryteria 

punktowe i kryteria premiujące 
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Warunki formalne – na co zwrócić uwagę 
 
- Spójność informacji – w przypadku poddziałania 4.3.1 szczególnie istotne jest zachowanie 

spójności- z zapisami audytu energetycznego. 
 

- Właściwie wypełnione pola we wniosku – najczęstsze uwagi dotyczą wskaźników, 
sposobu opisania zadań w projekcie oraz terminów realizacji poszczególnych zadań 
określonych w poszczególnych polach projektu i załącznikach. 
 

- Kompletność wniosku – dołączenie wszystkich wymaganych załączników właściwych dla 
projektu. 
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Kryteria wyboru projektów – na co zwrócić uwagę 
 
Kryteria zerojedynkowe: 
 Właściwie wyliczona wartość szacunkowego spadku emisji gazów cieplarnianych i pyłów 

PM10; 
 Właściwie wyliczone wskaźniki EPh+w; 
 Prawidłowe wypełnienie załącznika 2.1 „Formularz w zakresie oceny oddziaływania na 

środowisko” ze szczególnym uwzględnieniem kwestii klimatu, wpływu na jednolite części 
wód i obszarów chronionych; 

 Dołączenie ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej wraz z wnioskiem o 
zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków 
objętych ochroną złożonego do RDOŚ (z potwierdzeniem jego wpływu do RDOŚ). 
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Kryteria wyboru projektów – na co zwrócić uwagę 
 
Kryteria punktowe – istotne w jaki sposób przeprowadzono i uzasadniono realizację 
kryteriów i przyznano punkty w analizie wielokryterialnej w studium wykonalności. 
 
Dokonano aktualizacji kryterium na bazie doświadczeń pierwszego konkursu: 
 Zrezygnowano z kryterium zakładających użycie kwartyli na rzecz kryterium „Efektywność 

kosztowa” – ocena dotyczyć będzie wskaźnika zmniejszenia rocznego zużycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych; 

 Podniesiono progi w kryterium „Podwyższenie standardu energetycznego budynku, 
wyrażona wskaźnikiem EPh + w”; 

 W kryterium „Gotowość projektu do realizacji” doprecyzowano, że punkty powiązane są 
wyłącznie z jednym zadaniem tj. „Roboty budowlane”.  
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Termin, miejsce, forma składania wniosku: 
 
Projekty można składać od 29 czerwca do  30 lipca 2018 roku. 
 
Projekt zanim wydrukujemy, należy wysłać w systemie LSI MAKS 2. Projekty których nie 
wysłano, uznaje się za niezłożone. Podobnie wnioski wysłane, a niezłożone w wersji 
papierowej. 
 
Projekty składamy w Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub wysyłamy pocztą (liczy się data stempla 
pocztowego). 
 



Poddziałanie 4.3.2 
 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych 



Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna  
w budynkach mieszkalnych 

Na co? 
W ramach Poddziałania dofinansowane będą inwestycje w zakresie głębokiej 
kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wraz z możliwością 
wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł 
energii.  
 
Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytu 
energetycznego, który posłuży m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu 
istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określi i skwantyfikuje możliwości 
opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia 
rozwiązań technologicznych. 
 



Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna  
w budynkach mieszkalnych 

Na co? 
Do otrzymania dofinansowania kwalifikują się: 
1. ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia 

energooszczędne;  
2. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła - z 

wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub 
modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji 
i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących w tym również OZE; 

3. wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci 
dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii 
elektrycznej; 

4. instalacja inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o 
technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji); 

5. Audyt energetyczny realizowany jako element projektu. 



Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna  
w budynkach mieszkalnych 

 
Dla kogo? 

 spółdzielnie mieszkaniowe 
 wspólnoty mieszkaniowe 
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 
 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 



Podstawowe postanowienia planowanego konkursu w poddziałaniu 4.3.2 
 

Alokacja zgodnie z Harmonogramem - 11 111 111,11 EURO tym około 9 999 999,00 EURO 
środków EFRR i 1 111 111,11 EURO środków BP. Przeliczenie na PLN nastąpi w miesiącu 
ogłoszenia konkursu 
 
Środki BP przeznaczone są na realizacją projektów „rewitalizacyjnych”, stąd podstawowa wartość 
którą należy brać pod uwagę, to wielkość środków EFRR. 
 
Przed rozstrzygnięciem konkursu dostępne środki w ramach Poddziałaniu 4.3.2 zostaną ponownie 
przeliczone.  
 
Zgodnie z Regulaminem dla rozstrzygnięcia konkursu obowiązujący jest kurs euro z miesiąca 
poprzedniego.  
 

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna  
w budynkach mieszkalnych 



Podstawowe postanowienia planowanego konkursu w poddziałaniu 4.3.2 
 
 
 

 Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania 
charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem efektywności 
energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń (Dyrektywa 2009/125/WE); 

 Wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej 
oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej; 

 Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynków, w wyniku której oszczędność energii wyniesie min. 25%; (przypadku 
projektów kontynuujących wcześniej wykonane inwestycje w określonych 
budynkach/instalacjach do wskazanego limitu wliczane będą wskaźniki oszczędności 
energetycznej z poprzednich etapów realizacji, na podstawie audytów energetycznych 
uzyskanych od 1 stycznia 2007 roku); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limity – na co zwrócić uwagę: 

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna  
w budynkach mieszkalnych 
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 W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją CO2 
w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego 
paliwa); 

 Budynki podlegające termomodernizacji, powinny spełniać po realizacji zadania warunki 
techniczne określne Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r, w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące 
od 1 stycznia 2021 r. Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady w przypadku, gdy wnioskodawca 
podjął działania w celu poprawy efektywności energetycznej, a uwarunkowania formalno-
prawne niezależne od Wnioskodawcy uniemożliwiają osiągnięcie ww. warunków technicznych, 
np. obiekty objęte ochroną konserwatorską; 

 Wyłączenie spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych ze wskazanych obszarów w Strategii ZIT 
miasta wojewódzkiego?? 

Limity – na co zwrócić uwagę: 

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna  
w budynkach mieszkalnych 



Podstawowe postanowienia planowanego konkursu w poddziałaniu 4.3.2 
 

 
 
Maksymalny poziom dofinansowania: 
 
 
Dla projektów nie podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej 85%, 
podobnie jak dla projektów zakładających wykorzystanie pomocy de minimis. 
Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną – 45% 
 
 
Projekty generujące dochód – w zależności o wyniku wyliczenia luki finansowej.
  

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna  
w budynkach mieszkalnych 



Podstawowe postanowienia planowanego konkursu w poddziałaniu 4.3.2 
 

 
Na ta chwilę nie przewiduje się limitu wydatków kwalifikowalnych przewidzianych na 
jednego wnioskodawcę; 
 
Planowana maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu liczona wg wzoru:   
  
Wk = Lb * 1 000 000 
  
Wk – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wyrażona w PLN 
Lb – liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (budynek - zgodnie z definicją 
określoną w ustawie prawo budowle) - wskaźnik produktu „Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków”. 
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Zasady kwalifikowalności projektu – wybrane wydatki niekwalifikowalne: 
 zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych węglem, koksem, brykietem, 
 montaż nowej instalacji odgromowej, 
 ocieplenie nowowybudowanego budynku (oddanego do użytku nie później niż rok przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu), 
 wymiana/remont/naprawa dachu w tym wymiana więźby dachowej oraz wszelkie inne 

prace mające charakter remontu a nie ulepszenia termomodernizacyjnego,  
 przebudowa/rozbudowa budynku, 
 wymiana opraw oświetleniowych, w sytuacji, gdy nie wynika to z konieczności związanej z 

wymianą oświetlenia, 
 koszty związane ze składowaniem materiałów zawierających azbest, 
 wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i indywidualnych pomieszczeniach 

piwnicznych 
 wymiana oświetlenia w lokalach mieszkalnych i indywidualnych pomieszczeniach 

piwnicznych; 

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna  
w budynkach mieszkalnych 



Podstawowe postanowienia planowanego konkursu w poddziałaniu 4.3.2 
 

Warunki formalne – na co zwrócić uwagę 
 
- Spójność informacji – w przypadku poddziałania 4.3.2 szczególnie istotne jest zachowanie 

spójności- z zapisami audytu energetycznego. 
 

- Właściwie wypełnione pola we wniosku – najczęstsze uwagi dotyczą wskaźników, 
sposobu opisania zadań w projekcie oraz terminów realizacji poszczególnych zadań 
określonych w poszczególnych polach projektu i załącznikach. 
 

- Kompletność wniosku – dołączenie wszystkich wymaganych załączników właściwych dla 
projektu. 
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Podstawowe postanowienia planowanego konkursu w poddziałaniu 4.3.2 
 

Warunki formalne – na co zwrócić uwagę 
 
- W przypadku wspólnot mieszkaniowych konieczne jest dostarczenie kompletu Uchwał w 

tym m.in. Uchwały o powołaniu Zarządu, Uchwały zezwalającej na złożenia wniosku, 
Uchwały zezwalającej członkom zarządu wykowywać czynności przekraczające zwykły 
zarząd. 
 

- W przypadku projektów spółdzielni mieszkaniowych istotne jest określnie, czy w 
budynkach będących przedmiotem projektu znajdują się mieszkania będące własnością 
osób prywatnych lub mające status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W 
takim przypadku przysporzenie dotyczyć będzie osób fizycznych. 
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Podstawowe postanowienia planowanego konkursu w poddziałaniu 4.3.2 
 

 
Kryteria wyboru projektów – na co zwrócić uwagę 
 
Kryteria zerojedynkowe: 
 Właściwie wyliczona wartość szacunkowego spadku emisji gazów cieplarnianych i pyłów 

PM10; 
 Właściwie wyliczone wskaźniki EPh+w; 
 Prawidłowe wypełnienie załącznika 2.1 „Formularz w zakresie oceny oddziaływania na 

środowisko” ze szczególnym uwzględnieniem kwestii klimatu, wpływu na jednolite części 
wód i obszarów chronionych. 

 Dołączenie ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej wraz z wnioskiem o 
zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków 
objętych ochroną złożonego do RDOŚ (z potwierdzeniem jego wpływu do RDOŚ) 
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Podstawowe postanowienia planowanego konkursu w poddziałaniu 4.3.2 
 

 
Kryteria wyboru projektów – na co zwrócić uwagę 
 
Kryteria punktowe – istotne w jaki sposób przeprowadzono i uzasadniono realizację 
kryteriów i przyznano punkty w analizie wielokryterialnej w studium wykonalności. 
 
Dokonano aktualizacji kryterium na bazie doświadczeń pierwszego konkursu: 
 Zrezygnowano z kryterium zakładających użycie kwartyli na rzecz kryterium „Efektywność 

kosztowa” – ocena dotyczyć będzie wskaźnika zmniejszenia zużycia energii końcowej w 
wyniku realizacji projektów; 

 W kryterium „Gotowość projektu do realizacji” doprecyzowano, że punkty powiązane są 
wyłącznie z jednym zadaniem tj. „Roboty budowlane”.  
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Podstawowe postanowienia planowanego konkursu w poddziałaniu 4.3.2 
 

 
Termin, miejsce, forma składania wniosku: 
 
Planowany termin ogłoszenia konkursu to koniec września 2018 roku.  
Rozpoczęcie naboru nastąpi pod koniec października a jego zakończenia pod koniec listopada 
2018 roku.  
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Dziękuję za uwagę 
 

Katarzyna Zalewska-Pakulnicka 
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Biuro Projektów Rewitalizacja 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie 

 


