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Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
2007-2013

Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka

• Konkurs z 2010 roku dotyczący inwestycji w odnawialne źródła energii

Dofinansowanie otrzymało 28 projektów na łączną kwotę ponad 68 mln PLN EFRR

Dzięki realizacji projektów zainstalowane zostało prawie 28 MW energii OZE oraz 
zmianie uległa emisja głównych zanieczyszczeń powietrza o emisję 39 910,71 ton/rok.

• Konkurs z 2010 roku dotyczący Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Dofinansowanie otrzymało 38 projektów na łączną kwotę prawie 70 mln PLN EFRR, 
dzięki którym zaoszczędzono znaczną ilość energii - 373 870,04 GJ/rok.

• Fundusz powierniczy JESSICA – ponad 68 mln PLN EFRR

Środki JESSICA przeznaczone zostały na inwestycje w Projekty Miejskie w dziedzinie 
efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii –
zrealizowanych zostało 18 projektów.



Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
2014-2020

OŚ IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
Alokacja 1 275 171 349 PLN EFRR

• Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii  
alokacja 166 567 011 PLN EFRR

• Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 
alokacja 395 141 379 PLN EFRR

• Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń
alokacja 713 461 959 PLN
• Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń do powietrza 

i rozwój mobilności miejskiej - alokacja 332 570 161 PLN EFRR
• Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT  

alokacja 380 891 798 PLN EFRR



Harmonogram naboru wniosków w 2018 roku w ramach Osi IV



Planowane założenia dla naboru w ramach Działania 4.3 „Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie 

zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” 

• Konkurs rozpocznie się w marcu 2018 roku,

• Alokacja na konkurs wyniesie 3 mln EURO 
(z możliwością zwiększenia),

• Konkurs przeznaczony jest dla miast średnich, gmin 
miejsko- wiejskich lub wiejskich,

• Podmioty uprawnione do ubiegania się o 
dofinansowanie: jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki 
organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

5



• Ogłoszenie o naborze pojawi się w Serwisie RPO 
WM minimum 30 dni przed jego rozpoczęciem –
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-
wnioskow/

• Wraz z ogłoszeniem udostępniona zostanie pełna, 
szczegółowa dokumentacja konkursowa (aktualnie 
na etapie ustaleń), umożliwiająca przygotowanie się 
do konkursu.
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W ramach konkursu planowane jest wsparcie na realizację
projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie.
Interwencja będzie skierowana na realizację przyłączy do sieci
ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów,
pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe,
na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące
paliwa gazowe:

• wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych)
w gospodarstwach domowych,

• wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych)
w ramach lokalnych źródeł ciepła tj. kotłowni zasilających kilka
budynków oraz kotłowni osiedlowych,

• podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.
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Kryteria dostępu (0/1):

„Efektywność energetyczna budynku”

Brak konieczności spełnienia ww. kryterium przez budynki zabytkowe.
W przypadku projektów polegających jedynie na wymianie urządzeń grzewczych
odstąpiono od konieczności sporządzania audytu energetycznego budynku
(dopuszczono złożenie jedynie świadectwa energetycznego).

„Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń”

(dotyczy wyłącznie projektów w zakresie wymiany/modernizacji urządzeń 
grzewczych)

Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły elektryczne, olejowe,
spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie
efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Wsparcie
kotłów zużywających węgiel stanowi wydatek niekwalifikowany.
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Kryteria merytoryczno-szczegółowe (punktowe):

• „Stopień redukcji CO2” oraz „Stopień redukcji emisji pyłu 
zawieszonego PM10” - stopień redukcji gazów cieplarnianych oraz 
pyłów PM10;

• „Obszar zdiagnozowany w wojewódzkim programie ochrony 
powietrza” - promowanie projektów realizowanych na  terenie gminy o 
przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach substancji w 
powietrzu;

• „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” - promowanie 
projektów uwzględniające OZE do produkcji energii;

• „Zgodność projektu z programem rewitalizacji” - Kryterium promuje 
zgodność projektu z obowiązującym (na dzień składania wniosku o 
dofinansowanie) właściwym miejscowo programem rewitalizacji;
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Kryteria merytoryczno-szczegółowe (punktowe):

• „Efektywność kosztowa” - średnia wartość dofinansowania UE w 
przeliczeniu na 1m2 powierzchni ogrzewanej zgodnie z określonymi 
progami;

• „Zgodność ze strategiami niskoemisyjnymi” - punkty przyznawane będą 
za godność z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej lub Programem 
Ograniczenia Niskiej Emisji;

• „Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu” - premiowane będą 
projekty wnioskodawców, którzy posiadają/planują przygotowanie 
programu wsparcia dla najuboższych osób;

• „Nasilenie problemów społeczno –gospodarczych” - premiowane będą 
projekty realizowane na terenie miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze i ulegające depopulacji.
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Kryteria merytoryczno-szczegółowe nie będą stosowane w sytuacji, gdy 

wartość alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w 

konkursie będzie pozwalała na wybranie do dofinansowania wszystkich 

projektów, które miałyby być oceniane pod względem tych kryteriów; 

W przypadku, gdy kryteria merytoryczno-szczegółowe będą stosowane, 

nie będzie konieczności uzyskania minimalnej liczby punktów możliwych 

do zdobycia.
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Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są 
w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych 
Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

• Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: Warszawa, 
ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; 
tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

• Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:
Ciechanów: Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , 
tel. 22 542 27 16;

Ostrołęka: ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; 
tel. 22 542 27 15;

Płock: ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; 
tel. 22 542 27 14;

Radom: ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00; 
tel. 22 542 27 13;

Siedlce: ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; 
tel. 22 542 27 12.

• Infolinia: 801 101 101, pn – 8.30-17.30, wt-pt – godz. 8.30-15.30;

• e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.
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• MJWPU na potrzeby planowanych do ogłoszenia konkursów będzie 
organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie 
szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione 
założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki 
w ramach ogłoszonego naboru.

• Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są
w serwisie RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

• Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą 
elektroniczną poprzez rejestrację w serwisie RPO WM: 
www.funduszedlamazowsza.eu. 
Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne.
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