
 
 
Tabela przedstawia zbiorcze informacje o najbliższych konkursach WRPO 2014+ w zakresie energetyki zrównoważonej, efektywności 
energetycznej i strategii niskoemisyjnych, w tym transportu. 
 
Nr działania/ 
poddziałania 

Nazwa Najważniejsze założenia Beneficjenci Planowany 
termin naboru 

Maksymalny 
poziom 
dofinansowania 

Działanie 3 
Poddziałanie 
3.2.3 

Poprawa 
efektywności 
energetycznej w 
sektorze 
publicznym i 
mieszkaniowym w 
ramach ZIT dla 
MOF Poznania 

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej związana z: 
1. ociepleniem obiektu,  
2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na 
energooszczędne,  
3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i 
podłączeniem do źródła ciepła),  
4. przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji,  
5. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie 
budynkach,  
6. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE. 
 

JST, ich związki, jednostki 
organizacyjne oraz 
komunalne  
osoby prawne 

III kwartał 2016 r. 
 

do 85% 

Działanie 3 
Poddziałanie 
3.2.4 

Poprawa 
efektywności 
energetycznej w 
sektorze 
publicznym i 
mieszkaniowym w 
ramach ZIT dla 
rozwoju AKO 

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej. 
 

W trakcie ustalania III kwartał 2016 r. do 85% 

Działanie 3 
Poddziałanie 
3.3.1 

Inwestycje w 
obszarze transportu 
miejskiego 

1. Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego. 
2. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury transportu publicznego. 
3. Budowa systemów zarządzania i organizacji ruchu oraz 
ich elementów. 
4. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów  
5. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego  
6. Działania informacyjne i promocyjne  
 

1. JST, ich związki i  
stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne 
jst  
3. Organizacje 
pozarządowe, 
stowarzyszenia, 
4. Podmioty wykonujące 
usługi publiczne  
5. Uczestnicy PPP  
7. Podmioty wdrażające 
instrumenty finansowe. 
8. Państwowe i 
samorządowe jednostki 
organizacyjne 
9. Podmioty będące 

I kwartał 2016 r. 
 

do 85% 



dostawcami usług 
energetycznych  
 

Działanie 3 
Poddziałanie 
3.3.3 

Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w 
tym mobilność 
miejska w  
ramach ZIT dla 
MOF Poznania 

1. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych 
2. Budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja dojść 
i dróg  
dojazdowych do zintegrowanych węzłów przesiadkowych 
3. Budowa elementów infrastruktury drogowej (tuneli i 
wiaduktów), eliminujących kolizje dróg z liniami kolejowymi 
objętymi zasięgiem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej; 
4. Budowa systemów zarządzania i organizacji ruchu 
5. Budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja 
parkingów typu P&R, B&R, K&R wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi  
6. Zakup autobusów niskoemisyjnych  
7. Działania informacyjno-promocyjne  

Jst, ich związki, 
stowarzyszenia i jednostki 
organizacyjne, 
komunalne osoby prawne 
oraz operatorzy publicznego  
transportu zbiorowego z 
MOF Poznania, gminy 
Czempiń i  
gminy Środa Wielkopolska. 

I kwartał 2016 r. 
 

do 85% 

Działanie 3 
Poddziałanie 
3.3.3 

Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w 
tym mobilność 
miejska w ramach 
ZIT dla MOF 
Poznania 

1. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych 
2. Budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja dojść 
i dróg dojazdowych do zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 
3. Budowa elementów infrastruktury drogowej (tuneli i 
wiaduktów), eliminujących kolizje dróg z liniami kolejowymi 
objętymi zasięgiem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej; 
4. Budowa lub przebudowa elementów infrastruktury 
drogowej umożliwiających wprowadzenie priorytetów dla 
transportu zbiorowego; 
5. Budowa systemów zarządzania i organizacji ruchu  
6. Budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja 
parkingów typu P&R, B&R, K&R  
7. Zakup autobusów niskoemisyjnych  
8. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów  
9. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja pasów 
ruchu dla rowerów, 
parkingów B&R  
10. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia  
11. Działania informacyjno-promocyjne  

Jst, ich związki i jednostki 
organizacyjne oraz 
komunalne  
osoby prawne. 

III kwartał 2016 r. 
 

do 85% 

Działanie 5 
Poddziałanie 
5.1.2 

Wzmocnienie 
regionalnego 
układu powiązań 
drogowych (drogi 
powiatowe i gminne 
oraz drogi 
wojewódzkie, 
będące w zarządzie 
miast na prawach 

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg 
powiatowych i gminnych, skrzyżowań  
2.Budowa, przebudowa rozbudowa, modernizacja obwodnic 
i obejść drogowych 
3. Budowa, przebudowa, modernizacja drogowych obiektów 
inżynierskich  
4. Systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i 
dźwiękową  

1. JST, ich związki i  
stowarzyszenia 
2. Jednostki organizacyjne 
jst 

III kwartał 2016 r. 
 

do 85% 



powiatu) 

 


