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Oś Priorytetowa 
% 

alokacja 
środków 

EFRR 

Wartość 
środków 
EFRR (w 
mln euro) 

1. Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 21 185,86 

2. Społeczeństwo wiedzy 7 61,95 

3. Funkcje miejskie i metropolitalne 12 106,21 

4. Regionalny system transportowy 23 203,57 

5. Środowisko i energetyka przyjazna 
środowisku 7 61,96 

6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 5 44,25 

7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa 4 35,40 

8. Lokalna infrastruktura podstawowa 14 123,91 

9. Lokalna infrastruktura społeczna i 
inicjatywy obywatelskie 4 35,40 

10. Pomoc techniczna 3 26,565 

RAZEM 100 885,07 
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Oś priorytetowa
5.Środowisko i energetyka przyjazna środowisku

Wkład UE EFRR          
(w mln EUR)
61,96

Działanie 5.1 Gospodarka odpadami 15,49

Alokacje środków EFRR na działania środowiskowe w RPOAlokacje środków EFRR na działania środowiskowe w RPO

Działanie 5.2 Gospodarka wodna 12,39

Działanie 5.3 Zarządzanie informacją o środowisku 3,10

Działanie 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 12,39

Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszano wanie energii 18,59
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Działanie 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych →→→→ 12,39  
mln euro z EFRR

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Pomorskiego   
Departament Programów Regionalnych UMWP

Cel: zwiększenie produkcji i wykorzystania energii zeźródeł odnawialnych

Zakres: budowa, rozbudowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii
pozyskiwanejzeźródełodnawialnychpozyskiwanejzeźródełodnawialnych

Preferencje:

- projekty wynikające z zapisów Regionalnej strategii energetyki ze
szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych
- zgodne z zapisami gminnych załoŜeń do planów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

- kompleksowe, obejmujące obszar całej gminy lub jej istotną część
- połączone z działaniami na rzecz bezpieczeństwa powodziowego

i retencjonowania wód (energetyka wodna)
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Działanie 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych →→→→ 12,39  
mln euro z EFRR

Typy projektów:

1) Budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń słuŜących
do produkcji i przesyłu energii pozyskiwanej zeźródeł odnawialnych, w tym m.in.:

- budowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących wiatr
- budowaźródełciepłaopalanychbiomasą, biogazemlub biopaliwami- budowaźródełciepłaopalanychbiomasą, biogazemlub biopaliwami
- budowa instalacji solarnych
- budowa geotermalnychźródeł ciepła
- budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących

energie wody w małych elektrowniach wodnych o mocy do 10 MW

2) Budowaźródeł wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem przy
wykorzystaniu odnawialnychźródeł energii

3) Budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i
przesyłu energii elektrycznej lub ciepła zeźródeł odnawialnych
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Działanie 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych
Beneficjenci:

1) Jst, ich związki i stowarzyszenia

2) Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

3) Podmioty wykonujące zadania jst / związku komunalnego

4) Organizacjepozarządowe4) Organizacjepozarządowe

5) Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych

6) Jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (nie
wymienione wyŜej)

7) Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym

Poziom dofinansowania ześrodków EFRR: max 75%
Minimalna warto ść projektu: 1 000 000 PLN

Wysokość udziału instrumentu elastyczności: max 5% kosztów
kwalifikowalnych projektu
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Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii→→→→ 18,59 
mln euro z EFRR

Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Pomorskiego     
Departament Programów Regionalnych UMWP

Cel: zwiększenieefektywności wytwarzaniaenergiiorazzmniejszeniestratCel: zwiększenieefektywności wytwarzaniaenergiiorazzmniejszeniestrat
przy jej dystrybucji

Zakres: przebudowa, rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposaŜenie
je w instalacje ograniczające emisję zanieczyszczeń; przekształcenie
istniejących systemów ogrzewania oraz kompleksowa termomodernizacja
obiektów uŜyteczności publicznej; budowa, przebudowa sieci
energetycznychśredniego i niskiego napięcia
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Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii→→→→ 18,59 
mln euro z EFRR

Preferencje:

• projekty realizowane w strefach objętych naprawczymi programami
ochrony powietrza,

• wynikające z zapisów Regionalnejstrategii energetykize szczególnym• wynikające z zapisów Regionalnejstrategii energetykize szczególnym
uwzględnieniemźródeł odnawialnych,

• wynikające z zapisów gminnych załoŜeń do planów zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe,

• kompleksowe, obejmujące obszar gminy lub istotny jej fragment,

• przyczyniające się do obniŜenia wielkości emisji do powietrza substancji
zanieczyszczających, zwłaszcza na obszarach o duŜej gęstości zaludnienia

(w miastach) oraz na obszarach cennych przyrodniczo,

• związane z wykorzystaniem odnawialnychźródeł energii
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Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii→→→→ 18,59 
mln euro z EFRR

Typy projektów:

1) Rozbudowa  lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia w 
ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne i wyposaŜenie ich w instalacje 
ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza

2) Budowa źródeł wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem

3) Likwidacja istniejących systemów ogrzewania obiektów uŜyteczności 
publicznej opalanych węglem i podłączenie odbiorców do miejskiego systemu 
ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych
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Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii→→→→ 18,59 
mln euro z EFRR

Typy projektów (c.d.):
4) Przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów uŜyteczności 

publicznej, w tym przebudowa źródeł ciepła na wykorzystujące odnawialne 
źródła energiiźródła energii

5) Kompleksowa termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej, 
połączona równieŜ z przebudową źródeł wytwarzania energii -
- preferowane będą projekty dotyczące obiektów związanych z ochroną zdrowia 
i edukacją

6) Budowa, odbudowa, rozbudowa i przebudowa sieci energetycznych średniego i 
niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń 
technicznych zapewniających prawidłową dystrybucję, ograniczenie strat 
sieciowych i czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców (w tym m.in.: stacje 

transformatorowe)
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Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii 

Beneficjenci:
1. Jst, ich związki i stowarzyszenia
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
3. Podmioty wykonujące zadania jst / związku komunalnego
4. Organizacje pozarządowe
5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków   5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków   

wyznaniowych
6. Jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (nie 

wymienione wyŜej)
7. Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym
8. Spółki handlowe pełniące rolę operatora systemu dystrybucyjnego w rozumieniu 

ustawy prawo energetyczne działające w porozumieniu z jst właściwą dla obszaru 
inwestycji

Poziom dofinansowania ze środków EFRR: max 75%
Minimalna warto ść projektu: 1 000 000 PLN

Wysokość udziału instrumentu elastyczności: max 5% kosztów
kwalifikowalnych projektu
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Wybór projektów w RPO 2007 -2013 Projekty Regionalne (1.5., 2 – 9 )

IZ/Zarząd Województwa 
Pomorskiego

IZ/GRUPA STRATEGICZNA

Wybór projektów

Ocena Strategiczna

Zespół Ekspertów

IZ/Departament Programów 
Regionalnych

Wniosek aplikacyjny

Ocena wykonalno ści

Ocena kwalifikacyjna
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Załączniki do wniosku aplikacyjnego:

Studium Wykonalno ści

Dokumenty dot. post ępowania OO Ś: m.in. 
prawomocna „Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizacj ę 
przedsi ęwzięcia” oraz Informacja o zakresie 

przeprowadzonej procedury OO Ś

Wniosek 
aplikacyjny

przeprowadzonej procedury OO Ś

Deklaracja organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie obszarów NATURA 2000

Oświadczenie o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomo ścią na cele 

budowlane / na cele projektu

Dokument po świadczaj ący zaanga Ŝowanie 
partnerów w realizacj ę Projektu

Dokument rejestrowy okre ślający status 
prawny beneficjenta i partnerów projektu
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Rozwoju RegionalnegoIndykatywny harmonogram ogłaszania konkursów w ramach

RPO WP 2007 - 2013

OP 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku

5.1. Gospodarka odpadami
5.1._1 01.2009 02.2009 wszystkie wszyscy 15 488 651

5.2. Gospodarka wodna

5.2._1 11.2008 12.2008 wszystkie wszystkie 7 434 553

5.2._2 09.2010 10.2010 wszystkie wszystkie 4 956 368

5.3._1 01.2009 02.2009 wszystkie wszyscy 1 548 865

5.3. Zarządzanie środowiskiem

5.3._1 01.2009 02.2009 wszystkie wszyscy 1 548 865

5.3._2 10.2010 11.2010 wszystkie wszyscy 1 548 865

5.4.
Rozwój energetyki opartej na 
źródłach odnawialnych

5.4._1 09.2009 10.2009 wszystkie wszyscy 6 195 461

5.4._2 02.2011 03.2011 wszystkie wszyscy 6 195 460

5.5.
Infrastruktura energetyczna i 
poszanowanie energii

5.5._1 09.2009 10.2009 wszystkie wszyscy 9 293 191

5.5._2 02.2011 03.2011 wszystkie wszyscy 9 293 190
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Istotne UWAGI !Istotne UWAGI !

Ubiegając się o dofinansowanie realizacji planowanych inwestycji w ramach 
funduszu EFRR z RPO 2007 – 2013, pamiętajmy:

- aby projekty realizowały wszystkie wymagane cele i załoŜenia poszczególnych  
osi priorytetowych

- aby projekty wpisywały się w wymagane dokumenty strategiczne- aby projekty wpisywały się w wymagane dokumenty strategiczne

- aby koszty projektów mieściły się w granicach określonych przez               
RPO 2007-2013

- zwracajmy uwagę na preferencje w poszczególnych osiach 

- czytajmy zapisy w RPO 2007 – 2013 i traktujmy je jako instrukcję do 
tworzenia jasnych i precyzyjnych projektów ! Unikniemy w ten sposób błędnych 

interpretacji celowości planowanej inwestycji ☺☺☺☺☺☺☺☺
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Dziękuję za uwagę

ZAPRASZAMY NA STRON Ę
www.dpr.woj-pomorskie.pl
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Dziękuję za uwagę


