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RPO Województwa Dolnośląskiego 3.3 

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w 

budynkach użyteczności publicznej 

Konkurs horyzontalny  

 

 

Gdzie? 

 

Nazwa: poddziałanie 3.3.A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną 

budynków użyteczności publicznej 

Instytucja pośrednicząca: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 

 

Na co? 

 

Wsparcie mogą otrzymać projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną 

budynków użyteczności publicznej dotyczą m.in. : 

 ocieplenia (termomodernizacji) obiektów;  

 modernizacji systemów grzewczych; 

 modernizacji przyłącza do sieci ciepłowniczej; 

 modernizacji systemów wentylacji; 

 instalacji OZE; 

 instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną; 

 wymiany oświetlenia i urządzeń elektrycznych w budynku (jako element 

uzupełniający w projekcie). 

 

Dla kogo? 
 

o jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
o podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem 

założycielskim jest JST; 
o jednostki organizacyjne JST; 
o spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe; 
o towarzystwa budownictwa społecznego; 
o organizacje pozarządowe; 
o PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 
o kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
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Ile? 

 

Alokacja – 23,6 mln zł.  

 Poziom dofinansowania:  

o maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowalnych.  

 

Kiedy? 

 

Termin naboru wniosków: od 1 września 2017 r. do 11 września 2017 r. 

 

Kryteria 
 

Preferencję uzyskają projekty: 

1. wykorzystujące systemy monitorowania i zarządzania energią; 

2. realizowane w obiektach podłączonych do sieci ciepłowniczej, lub w których 

jednym z celów realizacji jest podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej; 

3. których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym 

niż 60 % w stosunku do sytuacji wyjściowej określonej przez audyt energetyczny; 

4. wykorzystujące odnawialne źródła energii; 

5. realizowane na obszarach o znaczących przekroczeniach norm zanieczyszczenia 

powietrza, co wynika z oceny poziomów substancji w powietrzu dokonywanej 

przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska; 

6. preferowane będą projekty rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej 

gminy, które znajdują się na wykazie IZ RPO WD; 

7. w których wsparcie udzielane jest poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych 

(ESCO); 

 


