
Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny 

na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 3. 

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii 
ze źródeł odnawialnych

Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych 
w tym mobilność miejska 



Alokacja środków na WRPO 2014+

WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro

(EFRR – 1 760,9 mln euro; EFS – 689,2 mln euro) 

Dla porównania: 

WRPO 2007-2013 – 1 332,6  mln euro (EFRR)

komponent regionalny PO KL – 536,1 mln euro (EFS)
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RAZEM: 
1 868,7 mln euro



Podział środków unijnych na Programy Regionalne 

2014 - 2020

źródło: Ministerstwo

Rozwoju (stan na

31.08.2016 r.)
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Alokacja środków wg Osi Priorytetowych w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Alokacja wg Osi priorytetowych WRPO 2014+

Osie priorytetowe
Wsparcie UE 

mln euro
Udział w alokacji 
na Program (%) Fundusz

1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 467,9 19,1% EFRR

2. Społeczeństwo informacyjne 60,0 2,4% EFRR

3. Energia 353,5 14,4% EFRR

4. Środowisko 204,0 8,3% EFRR

5. Transport 414,0 16,9% EFRR

6. Rynek pracy 265 10,8% EFS

7. Włączenie społeczne 197,3 8,1% EFS

8. Edukacja 156,3 6,4% EFS

9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 261,6 10,7% EFRR

10. Pomoc techniczna 70,7 2,9% EFS

Razem WRPO 2014+ 2 450,2 100,0% -



Działanie 3.1  „Wytwarzanie i dystrybucja energii           
ze źródeł odnawialnych”

Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii 

z odnawialnych źródeł energii”

Poddziałanie 3.1.2 „Dystrybucja energii 

z odnawialnych źródeł energii”
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Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

 Cel działania:

Zwiększenie poziomu produkcji energii

ze źródeł odnawialnych.
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Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Wkład ze środków UE przewidziany

do rozdysponowania w ramach działania 

wynosi 35 200 000,00 EUR.



Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Typ Beneficjenta

 jst i ich związki, 

 jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, 

 państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki   

budżetowe, 

 przedsiębiorcy, 

 organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), 

 szkoły wyższe, 

 spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), 

 podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, 

 uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego), 

 podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 

2012/27/UE. 
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Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Rodzaje / Typy projektów dla poddziałania 3.1.1:

 Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem:

- energii wiatrowej – do 5 MWe,

- energii słonecznej – do 2 MWe/MWth,

- biomasy – do 5 MWth,

- energii wodnej – do 5 MWe,

- energii geotermalnej – do 2MWth,

- biogazu – do 1 MWe.



Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

 Minimalna moc instalacji w ramach projektu wykorzystującej energię

wodną – na poziomie 0,15 MWe.

 Minimalna moc instalacji w ramach projektu dla pozostałych rodzajów

energii – na poziomie 0,5 MWe/MWth.

 W przypadku realizacji projektów dot. wysokosprawnej kogeneracji

w oparciu o OZE dopuszczalna maksymalna moc instalacji do 1 MWe.
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Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

 W ramach działania nie będą wspierane projekty polegające na poprawie

efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące poprawie ich

konkurencyjności (które będą wspierane w ramach Działania 1.5).

 Preferencję w ramach priorytetu uzyskają projekty realizowane w formule

ESCO.

 W ramach jednego konkursu wnioskodawca może złożyć jeden wniosek

o dofinansowanie.
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Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii

Rodzaje / Typy projektów dla poddziałania 3.1.2.

 Budowa oraz przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek

wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego

Systemu Elektroenergetycznego – projekty realizowane przez OSD

(operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci dystrybucyjnej

o napięciu SN i nn (poniżej 110kV).

 Zakres realizacji projektów poddziałania 3.1.2 dotyczy rezerwacji nowych

mocy przyłączeniowych wyłącznie dla instalacji OZE.
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Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Poddziałanie 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii

Maksymalny % poziom dofinansowania.

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

 dla projektów spełniających definicję projektów generujących

dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień

związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,

w tym projektów generujących dochód i projektów

hybrydowych na lata 2014 – 2020;

 dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.



Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Poddziałanie 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii 

• Poddziałanie 3.1.1:

Ogłoszenie naboru wniosków - II kwartał 2017 

Alokacja na konkurs: 90 000 000,00 PLN

• Poddziałanie 3.1.2:

Ogłoszenie naboru wniosków - III kwartał 2017

Alokacja na konkurs 15 000 000,00 PLN
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Działanie 3.2  Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym
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Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej”

Poddziałanie 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych –

instrumenty finansowe”

Poddziałanie 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”



Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym

 Cel działania:

Zwiększenie efektywności energetycznej 

sektorów publicznego i mieszkaniowego 
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Wkład ze środków UE przewidziany

do rozdysponowania w ramach działania 

Wynosi 96 000 000,00 EUR.
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Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym



Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej 

Typ Beneficjenta:

 jst i ich związki, 

 jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne  

realizujące zadania własne gminy,

 samorządowe jednostki organizacyjne, 

 organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

 podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, 

 uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego, 

 podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 

2012/27/UE. 
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Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym

Typ Beneficjenta: Poddziałanie 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych – instrumenty finansowe”

Typ Beneficjenta:

 BGK jako podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 pkt. 

10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013.

Typ Beneficjenta: Poddziałanie 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej  

w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Typ Beneficjenta:

 Jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne

Typ Beneficjenta: Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej 

w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

Typ Beneficjenta:

 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 

 jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość 

prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy
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Rodzaje / Typy projektów dla poddziałania 3.2.1:

20

Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej 

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności

publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego (przeznaczonych do

okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania)

związana m.in. z:

 ociepleniem obiektu,

 wymianą okien, drzwi zewnętrznych,

 przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do

źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

 instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym

z zastosowaniem kogeneracji,

 instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,

 wymianą oświetlenia na energooszczędne,

 systemami monitorowania i zarządzania energią,

 finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora

publicznego - jako elementu kompleksowego projektu.



Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych –

instrumenty finansowe

21

Rodzaje / Typy projektów dla poddziałania 3.2.2:

Instrumenty finansowe przeznaczone na rzecz kompleksowej, głębokiej

modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej

i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Podmiot wdrażający instrument finansowy: Bank Gospodarstwa Krajowego



Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania
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Rodzaje / Typy projektów dla poddziałania 3.2.3:

Termomodernizacja budynków publicznych: audyty energetyczne oraz

kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie

związanym m.in. z:

 ociepleniem obiektu,

 wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,

 przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do

 źródła ciepła),

 przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji,

 instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

 instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.



Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO
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Rodzaje / Typy projektów dla poddziałania 3.2.4:

W ramach działania wsparcie uzyskają projekty zgodne z PGN dla danego obszaru lub innym

dokumentem równoważnym. Zakłada się realizację projektów polegających na kompleksowej,

głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenu AKO,

obejmujących działania dotyczące przede wszystkim:

 ocieplenia obiektu,

 wymiany okien, drzwi zewnętrznych,

 przebudowy systemów grzewczych wraz z wymianą podłączeniem do źródła ciepła,

systemów wentylacji i klimatyzacji,

 instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem

kogeneracji,

 instalacji systemów chłodzących (w tym również z OZE),

 wymiany oświetlenia na energooszczędne (finansowanie niezbędnych audytów

energetycznych),

 inne, np. systemy monitorowania i zarządzania energią, finansowanie opracowanych

audytów energetycznych.

Wnioskodawcy przy realizacji swoich przedsięwzięć zobowiązani są posiadać opracowany

audyt energetyczny dla sektora publicznego jako element kompleksowego projektu.
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Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym 

 Warunkiem wsparcia będzie kompleksowa, głęboka modernizacja

energetyczna całego budynku, a nie pojedynczego lokalu mieszkalnego.

 Wsparcie uzyskają projekty zgodne z Planem gospodarki niskoemisyjnej

dla danego obszaru lub innym dokumentem równoważnym (zgodnym

z wytycznymi dla konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013 - Plany gospodarki

niskoemisyjnej). Wymagana będzie także ekspertyza ornitologiczna dla

każdego termomodernizowanego budynku.

 Wymagany będzie także audyt energetyczny ex-ante dla każdego

termomodernizowanego budynku, a po zakończeniu realizacji

przeprowadzenie audytu ex-post.

 W zakresie termomodernizacji wspierane będą projekty poprawiające

efektywność energetyczną o minimum 25% - warunek dotyczy każdego

termomodernizowanego budynku.

 Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną o 60%

oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii.

 Preferencję w ramach priorytetu uzyskają projekty realizowane w formule

ESCO.
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Maksymalny % poziom dofinansowania.

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

 dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód

zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych

z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących

dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;

 dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie zasadami.

minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 300 tys. zł

(nie dotyczy Poddziałania 3.2.2)

Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym



Działanie 3.2. Poprawa   efektywności   energetycznej   w   sektorze   

publicznym   i mieszkaniowym 

• Ogłoszono 4 konkursy na łączną kwotę 

190 059 384,50 PLN

• Na II kwartał 2017 roku planowane jest 

ogłoszenie 2 konkursów na łączną kwotę                 

33 000 000,00 PLN
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Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych 

w tym mobilność miejska 

Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”

Poddziałanie 3.3.2 „Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze”

Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność   

miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Poddziałanie 3.3.4 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność 

miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO”



Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych 

w tym mobilność miejska 

28

 Cel działania:

Zwiększone wykorzystanie transportu
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Wkład ze środków UE przewidziany

do rozdysponowania w ramach działania 

Wynosi 222 275 177,00 EUR.

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych 

w tym mobilność miejska 
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Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych 

w tym mobilność miejska 

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Poddziałanie 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze

Typ Beneficjenta

 jst, ich związki i stowarzyszenia,

 jednostki organizacyjne jst, posiadające osobowość prawną,

 przedsiębiorcy (w zakresie poddziałania 3.3.2),

 organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 

 podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach 

powiatu/związku międzygminnego (podmioty publiczne),

 uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego), 

 podmioty wdrażające instrumenty finansowe,

 państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki 

budżetowe, 

 podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 

2012/27/UE.
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Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych 

w tym mobilność miejska 

Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność 

miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Typ Beneficjenta

 Typ projektu I 

Jst, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, komunalne osoby 

prawne oraz operatorzy publicznego transportu zbiorowego z MOF Poznania, 

gminy Czempiń i gminy Środa Wielkopolska. 

 Typ projektu II 

Jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne. 
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Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych 

w tym mobilność miejska 

Poddziałanie 3.3.4 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność 

miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

Typ Beneficjenta

 jednostki samorządu terytorialnego z terenu AKO, ich związki

i stowarzyszenia,

 jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

 podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na

prawach powiatu/związku międzygminnego - w których większość

udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb

Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty

(to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują

bezpośrednio Większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na

walnym zgromadzeniu na podstawie aktualnej umowy dotyczącej

świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia

ulicznego.
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Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych 

w tym mobilność miejska

Rodzaje / Typy projektów dla poddziałania 3.3.1:

Dofinansowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej

z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych poniżej w pkt. 1-5 oraz elementu

dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 6. Preferowane będą

kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych poniżej

działań inwestycyjnych polegających na:

1. Zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego.

2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu

publicznego w tym np. :

• sieci tramwajowych i autobusowych,

• zajezdni tramwajowych i autobusowych,

• przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób niepełnosprawnych,

• parkingów typu P&R, B&R,

• zintegrowanych centrów/węzłów przesiadkowych ,

• zapewnienie dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych itp.,

• pasów ruchu dla rowerów.
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Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych 

w tym mobilność miejska

Rodzaje / Typy projektów dla poddziałania 3.3.1:

3. Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (np. Inteligentne Systemy

Transportowe, tworzenie systemów i działań technicznych z zakresu telematyki

służących komunikacji publicznej, zakup i montaż urządzeń z zakresu

telematyki (w tym np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, elektroniczne

tablice informacyjne, wspólny bilet).

4. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów w tym łączących

miasta i ich obszary funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej.

5. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji

oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy

spełnieniu wymagań technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we

właściwych normach dotyczących oświetlenia drogowego.

6. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu

publicznego, rowerowego i pieszego (wyłącznie jako element projektu

inwestycyjnego składającego się z minimum 2 elementów wskazanych

w pkt. 1-5).
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Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych 

w tym mobilność miejska

Rodzaje / Typy projektów dla poddziałania 3.3.2:

Wsparcie sieci ciepłowniczych i chłodniczych, wynikających z planów

gospodarki niskoemisyjnej m.in.:

1. Budowa, rozbudowa przebudowa lub modernizacja sieci

ciepłowniczych i chłodniczych spełniającej po realizacji projektu

wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego” w celu

przyłączenia nowych odbiorców do sieci o skali regionalnej.

2. Modernizacja sieci cieplnej/chłodniczej w celu redukcji strat energii

w procesie dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów

zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą.
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Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych 

w tym mobilność miejska

Rodzaje / Typy projektów dla poddziałania 3.3.3:

Typ I 

Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych

węzłów przesiadkowych (ZWP)

Typ II

Kompleksowe projekty obejmujące co najmniej dwa elementy

inwestycyjne (przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury rowerowej,

infrastruktury transportu publicznego, montażu efektywnego energetycznie

oświetlenia, budowy Inteligentnych Systemów Transportowych, działań

informacyjnych i promocyjnych).

Realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2

elementów inwestycyjnych oraz elementu dotyczącego informacji i

promocji.
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Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych 

w tym mobilność miejska

Rodzaje / Typy projektów dla poddziałania 3.3.4:

W ramach tego działania, wszystkie projekty dotyczące zrównoważonej

mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego powinny

uwzględniać szersze podejście, wpisując się w odnoszące się do zagadnień

niskoemisyjności strategie miejskie lub dla obszarów aglomeracyjnych

kompleksowe Plany Gospodarki Niskoemisyjnej lub dokumenty równoważne.
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Maksymalny % poziom dofinansowania.

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

 dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód

zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych

z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących

dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;

 dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie zasadami.

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych 

w tym mobilność miejska 

Poddziałanie 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze



• Ogłoszono 7 konkursów na łączną kwotę 

762 346 589,10 PLN

• Planowane jest ogłoszenie 5 konkursów na 

II i III kwartał 2017 roku o łącznej kwocie 

294 928 395,12 PLN
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Główny Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

tel. 061  62 66 192,  061  62 66 193

www.wrpo.wielkopolskie.pl

e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl

mailto:info.wrpo@wielkopolskie.pl
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Dziękuję za uwagę.


