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Lp REGIONALNY PROGRAM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 NAZWA DZIAŁANIA BENEFICJENCI TYPY PROJEKTÓW TERMIN 

1 

Oś priorytetowa V Gospodarka 
niskoemisyjna 

Działanie 5.1 Energia oparta na 
odnawialnych źródłach energii 

 

 mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, 

 duże przedsiębiorstwa dla których 
podstawową działalnością nie jest 
produkcja energii, 

 producenci rolni, grupy producenckie, 

 spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, 
towarzystwa budownictwa społecznego, 

 organizacje pozarządowe, 

 kościoły i związki wyznaniowe, 

 jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki, porozumienia i 
stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne JST posiadające 
osobowość prawną, 

 jednostki sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną 
(nie wymienione wyżej), 

 podmioty działające w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego, 

 operatorzy systemu dystrybucyjnego 
(OSD) 

Infrastruktura do produkcji  
i dystrybucji energii elektrycznej lub 

cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
 

 
Termin od którego można 

składać wnioski 
03.03.2017 r. – 04.04.2017 

rozstrzygnięcie naboru 
lipiec 2017 r. 

oraz listopad 2017 r. 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

2 

 
Oś priorytetowa X Energia 

Poddziałanie 10.3.2 Odnawialne 
źródła energii – wsparcie 

pozadotacyjne 
 

 
Bank Gospodarstwa Krajowego/Europejski Bank 
Inwestycyjny jako podmiot wdrażający Fundusz 

Funduszy. 

 
 

Wybór podmiotu wdrażającego 
fundusz funduszy. Przewiduje się 

zastosowanie instrumentu dłużnego. 
 
 

 
Brak informacji nt. 
 terminu naboru 
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 
 

 

 
 

Oś priorytetowa III Efektywność 
energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna  
w regionie 

Działanie 3.1 Wspieranie 
wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

 

 przedsiębiorstwa, 

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 związki jednostek samorządu 
terytorialnego, 

 stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego, 

 samorządowe jednostki organizacyjna, 

 organy władzy, administracji rządowej, 

 państwowe jednostki organizacyjne, 

 organizacje pozarządowe, 

 podmiot wdrażający instrument 
finansowy, 

 partnerzy prywatni we współpracy 
z podmiotami publicznymi w przypadku  

 projektów realizowanych w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Infrastruktura do produkcji  
i dystrybucji energii elektrycznej lub 

cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
 

Termin naboru: 
II kwartał 2017 r. 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

4 

Oś priorytetowa II Gospodarka 
niskoemisyjna 

Działanie 2.9 Zastępowanie 
konwencjonalnych źródeł 

energii źródłami odnawialnym 
 

 przedsiębiorcy,  

 jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki i stowarzyszenia,  

 jednostki organizacyjne jst,  

 jednostki sektora finansów publicznych,  

 szkoły wyższe,  

 kościoły i związki wyznaniowe,  

 wspólnoty mieszkaniowe,  

 spółdzielnie mieszkaniowe,  

 instytucje oświatowe i opiekuńcze,  

 zakłady opieki zdrowotnej,  

 grupy producentów rolnych,  

 
 
 
 

Zastępowanie konwencjonalnych 
źródeł energii źródłami 

odnawialnymi przede wszystkim  
z biomasy, biogazu i energii 

słonecznej 
 
 
 
 

Planowany termin 
ogłoszenia naboru: 

01.06.2017r. 
planowany termin składania 

wniosków: 03.07.2017r.- 
31.08.2017r. 
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 organy administracji rządowej 
prowadzące szkoły,  

 organizacje pozarządowe,  

 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne.  

 

LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY  

 
 

5 

 
 
 
 

Oś priorytetowa III Gospodarka 
niskoemisyjna 

Działanie 3.1 Odnawialne źródła 
energii 

Poddziałanie 3.1.1 Odnawialne 
źródła energii – wsparcie 

dotacyjne 
 

 przedsiębiorcy (mikro przedsiębiorstwa, 
małe i średnie przedsiębiorstwa), 

 jednostki samorządu terytorialnego 
(JST) 
ich związki, stowarzyszenia i 
porozumienia, 

 spółki prawa handlowego będące 
własnością JST, 

 uczelnie/szkoły wyższe, 

 jednostki naukowe,  

 jednostki badawczo-rozwojowe, 

 instytucje kultury, 

 operatorzy systemu dystrybucyjnego, 

 właściciele/zarządcy budynków 
mieszkaniowych, 

 rolnicy prowadzący zarejestrowaną 
działalność gospodarczą, 

 grupy producentów rolnych, 

 jednostki organizacyjne JST (ośrodki 
doradztwa rolniczego), 

 organy administracji państwowej 
prowadzące szkoły (szkoły rolnicze), 

 rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb 

Infrastruktura do produkcji  
i dystrybucji energii elektrycznej lub 

cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
 

Planowany termin 
rozpoczęcia naboru: 

wrzesień 2017 r. 
przewidywany termin 

naboru:  
22- 29 września 2017 r. 
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(w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 
1985 r. o rybactwie śródlądowym) 
prowadzący zarejestrowaną działalność 
gospodarczą. 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
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Oś priorytetowa IV Efektywność 
energetyczna, odnawialne 

źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 4.1 Odnawialne źródła 
energii 

Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne 
źródła energii – konkurs 

 

 jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki i stowarzyszenia;  

 podmioty, w których większość udziałów 
lub akcji posiadają jednostki samorządu  

 terytorialnego lub ich związki i 
stowarzyszenia;  

 jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych (nie wymienione wyżej);  

 podmioty wykonujące działalność 
leczniczą, w rozumieniu ustawy o 
działalności  
leczniczej, posiadające osobowość 
prawną lub zdolność prawną;  

 szkoły wyższe;  

 organizacje pozarządowe;  

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

 towarzystwa budownictwa społecznego. 

Budowa i przebudowa infrastruktury 
służącej do produkcji i dystrybucji 
energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Planowany termin 
rozpoczęcia naboru:  

sierpień/wrzesień 2017 r. 

7 

Oś priorytetowa IV Efektywność 
energetyczna, odnawialne 
źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna 
Działanie 4.3 Efektywność 
energetyczna i odnawialne 

źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej 

 jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki i stowarzyszenia;  

 podmioty, w których większość udziałów 
lub akcji posiadają jednostki samorządu  

 terytorialnego lub ich związki 
i stowarzyszenia;  

 jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych (nie wymienione wyżej);  

 podmioty wykonujące działalność 

Infrastruktura do produkcji  
i dystrybucji energii elektrycznej lub 

cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
 

Planowany termin 
rozpoczęcia naboru:  

grudzień 2017 r. 
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Poddziałanie 4.3.4 Efektywność 
energetyczna i odnawialne 

źródła energii w infrastrukturze 
publicznej 

i mieszkaniowej -  konkurs 
 

leczniczą, w rozumieniu ustawy o 
działalności leczniczej, posiadające 
osobowość prawną lub zdolność 
prawną;  

 szkoły wyższe;  

 organizacje pozarządowe;  

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 

 towarzystwa budownictwa społecznego; 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
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Oś priorytetowa IV Przejście 

na gospodarkę niskoemisyjną 
Działanie 4.1 Odnawialne źródła 

energii (OZE) 
 

 JST, ich związki i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne JST posiadające   
osobowość prawną; 

 jednostki sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną; 

 administracja rządowa; 

 uczelnie/szkoły wyższe; 

 zakłady opieki zdrowotnej i podmioty 
lecznicze działające w publicznym 
systemie ochrony zdrowia - 
zakontraktowane z NFZ; 

 spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, TBS-y 
(Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego); 

 organizacje pozarządowe (w tym 
również podmioty działające w oparciu o 
przepisy ustawy o partnerstwie 
publiczno – prywatnym); 

 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne. 

Infrastruktura do produkcji i 
dystrybucji energii elektrycznej lub 
cieplnej ze źródeł odnawialnych. 

 

Termin naboru: 
kwiecień 2017 
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Oś priorytetowa III Energia 
Działanie 3.1 Wytwarzanie 

i dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych 

Poddziałanie 3.1.1  
Wytwarzanie energii 

z odnawialnych źródeł energii 
 

 jst i ich związki; 

 jednostki zależne od jst posiadające 
osobowość prawną; 

 samorządowe jednostki organizacyjne; 

 organizacje pozarządowe; 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 

 TBS; 

 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. 

Infrastruktura do produkcji i 
dystrybucji energii elektrycznej lub 
cieplnej ze źródeł odnawialnych. 

 

Termin naboru: 
II kwartał 2017 r. 

 

 
 

10 

 
Oś priorytetowa III Energia 
Działanie 3.1 Wytwarzanie i 
dystrybucja energii ze źródeł 

odnawialnych 
 

Poddziałanie 3.1.2 Dystrybucja 
energii z odnawialnych źródeł 

energii 
 

 jst i ich związki; 

 jednostki zależne od jst posiadające 
osobowość prawną; 

 samorządowe jednostki organizacyjne; 

 organizacje pozarządowe; 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 

 TBS; 

 podmioty prawne kościołów i związków 
wyznaniowych; 

 uczestnicy PPP realizujący projekty 
hybrydowe na rzecz partnera 
publicznego; 

 podmioty będące dostawcami usług 
energetycznych – dyrekt. 2012/27/UE. 

Infrastruktura do produkcji i 
dystrybucji energii elektrycznej lub 
cieplnej ze źródeł odnawialnych. 

 

Termin naboru: 
III kwartał 2017 r. 
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Oś priorytetowa IV Gospodarka 
niskoemisyjna 

Działanie 4.1 Odnawialne źródła 
energii 

Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne 
źródła energii 

Poddziałanie 4.2.2 
Termomodernizacja budynków 

Poddziałanie 4.2.4 
Termomodernizacja budynków - 

miasto Łódź 
 

 jednostki samorządu terytorialnego, 
związki, stowarzyszenia jst;  

 jednostki organizacyjne jst posiadające 
osobowość prawną;  

 przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa 
energetyczne; 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
TBS;  

 jednostki naukowe; 

 szkoły wyższe; 

 organizacje pozarządowe;  

 podmioty lecznicze;  

 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne; 

 organy administracji rządowej oraz jego 
jednostki podległe. 

Budowa, przebudowa lub 
modernizacja infrastruktury służącej 

do produkcji 
lub produkcji i dystrybucji energii 

elektrycznej pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w oparciu o moc 

instalowanej jednostki. W zakresie 
dystrybucji energii wspierane będą 
jedynie inwestycje dotyczące sieci 
niskiego napięcia (poniżej 110 kV), 

umożliwiające przyłączenie 
jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł OZE do 

Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego. 

 

Termin naboru: 
III - IV kwartał 2017 r. 

 

 
 
 

12 

 
 

Oś priorytetowa IV Gospodarka 
niskoemisyjna 
Działanie 4.2 

Termomodernizacja budynków 
Poddziałanie 4.2.3 

Termomodernizacja budynków 
w oparciu o zastosowanie 

instrumentów finansowych 
 

Wyłącznie pod warunkiem realizacji 
projektu w partnerstwie z Miastem 
Łodzią:  

 jednostki organizacyjne jst posiadające 
osobowość prawną  

 jednostki sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną  

 jednostki naukowe  

 szkoły wyższe  

 osoby prawne i fizyczne będące 
organami prowadzącymi szkoły i 
placówki  

 podmioty lecznicze  

Budowa, przebudowa lub 
modernizacja infrastruktury służącej 

do produkcji 
lub produkcji i dystrybucji energii 

elektrycznej pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w oparciu o moc 

instalowanej jednostki. W zakresie 
dystrybucji energii wspierane będą 
jedynie inwestycje dotyczące sieci 
niskiego napięcia (poniżej 110 kV), 

umożliwiające przyłączenie 
jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł OZE do 

Krajowego Syst. Elektroenerget. 

Termin naboru: 
termin zostanie kreślony 

później 
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 instytucje kultury  

 kościoły i związki wyznaniowe oraz 
osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych  

 organizacje pozarządowe  

 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne. 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 
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Oś priorytetowa IV Efektywność 
energetyczna 

Działanie 4.1 Produkcja i 
dystrybucja odnawialnych 

źródeł energii 
 

 przedsiębiorstwa; 

 jednostki samorządu terytorialnego (jst), 
ich związki i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne samorządu 
terytorialnego; 

 spółdzielnie mieszkaniowe; 

 wspólnoty mieszkaniowe; 

 inne podmioty posiadające osobowość 
prawną. 

Infrastruktura do produkcji  
i dystrybucji energii elektrycznej lub 

cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
 

Termin naboru: 
marzec 2017 r. 

 

14 

Oś priorytetowa IV Efektywność 
energetyczna 

Działanie 4.2 Efektywność 
energetyczna i wykorzystanie 

OZE w MŚP 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
 

Infrastruktura do produkcji  
i dystrybucji energii elektrycznej lub 

cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
 

Termin naboru: 
marzec 2017 r 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

15 

Oś priorytetowa IV Energia 
przyjazna środowisku 

Działanie 4.2 Produkcja energii z 
OZE w przedsiębiorstwach 

 

 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; 

 spółki prawa handlowego, w których 
większość udziałów lub akcji posiadają 
jednostki samorządu terytorialnego 
lub ich związki.  

 
 

Infrastruktura do produkcji  
i dystrybucji energii elektrycznej lub 

cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
 

Termin ogłoszenia naboru: 
grudzień 2016 r. 
Termin naboru: 

luty 2017 r. 
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Oś priorytetowa IV Regionalna 
polityka energetyczna 

Działanie 4.1 Zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii 
Poddziałanie 4.1.1 Rozwój 

infrastruktury produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych 

 

Operator systemu dystrybucyjnego. 
 

Infrastruktura do produkcji  
i dystrybucji energii elektrycznej lub 

cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
 

Termin naboru: 
III kwartał 2017 r. 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
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Oś priorytetowa III Efektywna 
i zielona energia 

Działanie 3.1 Wytwarzanie 
i dystrybucja energii 

pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

 

 jednostki samorządu terytorialnego (jst) 
lub podmioty działające w imieniu jst; 

 mikro, małe, średnie, duże 
przedsiębiorstwa; 

 uczelnie; 

 związki i stowarzyszenia jst; 

 podmioty lecznicze wykonujące 
działalność leczniczą finansowaną ze 
środków publicznych; 

 państwowe jednostki budżetowe; 

 instytucje kultury. 

Infrastruktura do produkcji  
i dystrybucji energii elektrycznej lub 

cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
 

Termin naboru: 
II kwartał 2017 r. 
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Oś priorytetowa III Efektywna 
i zielona energia 

Działanie 3.2 Efektywność 
energetyczna i odnawialne 

źródła energii  
w przedsiębiorstwach 

 
 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
 

Infrastruktura do produkcji  
i dystrybucji energii elektrycznej lub 

cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
 

Termin naboru: 
IV kwartał 2017 r. 
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Oś priorytetowa III Efektywna 
i zielona energia 

Działanie 3.3 Poprawa 
efektywności energetycznej 

z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii 

w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
 

Infrastruktura do produkcji  
i dystrybucji energii elektrycznej lub 

cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
 

Termin naboru: 
IV kwartał 2017 r. 

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 
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Działanie 1.1 Wspieranie 
wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie 
inwestycji dotyczących 

wytwarzania energii  
z odnawialnych źródeł wraz 
z podłączeniem tych źródeł 

do sieci dystrybucji/ 
przesyłowej 

 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie 
przewidziane jest dla przedsiębiorców. 

 

Budowa, przebudowa instalacji 
skutkująca zwiększeniem mocy 

zainstalowanej jednostek 
wykorzystujących odnawialne źródła 

energii. 
 

Termin naboru: 
III kwartał 2017 r. 
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Oś priorytetowa I Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki 

Działanie 1.2 Promowanie 
efektywności energetycznej 
i korzystania z odnawialnych 

źródeł energii w 
przedsiębiorstwach 

Duże przedsiębiorstwa. 
 

Infrastruktura do produkcji  
i dystrybucji energii elektrycznej lub 

cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
 

Termin naboru: 
marzec 2017 r. 

 


