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DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 

 
       Wkrótce rusza konkurs dla działań: 

• 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 
• 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii 

 

 
Już 5 października 2009 zostaną ogłoszone konkursy dla Działań 5.4 i 5.5. 

Wnioski będzie można składać do 13 listopada 2009. 

 

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych 
beneficjentów. 
  

 

 

Jednostki zainteresowane składaniem wniosków zachęcamy do współpracy  

z Bałtycką Agencją Poszanowania Energii. 

 

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. została utworzona 19 stycznia 1996 r. Zespół pracowników posiada 
wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii, w systemach ciepłowniczych, 
współpracy międzynarodowej w zakresie nowoczesnych technik energetycznych i zrównoważonego rozwoju oraz 
uczestnictwa w programach Komisji Europejskiej. 

BAPE świadczy usługi w zakresie: 

• Studia wykonalności 

• Przygotowania wniosków o dotację 

• Przygotowania oceny oddziaływania na środowisko 

• Audytów energetycznych 



 
Program: Regionalny Program Województwa Pomorskiego 
 
Priorytet: 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku 
 
Działanie: 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych  
 

Ogólne informacje 

To działanie jest skierowane do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, kościołów, związków 
wyznaniowych, podmiotów działających w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno - prywatnym, które chcą chronić 
środowisko poprzez wykorzystanie energii otrzymywanej ze źródeł odnawialnych.  

Możesz uzyskać dofinansowanie, jeśli Twój projekt przyczyni się do zwiększenia udziału energii pochodzącej z 
odnawialnych źródeł energii (wiatr, biomasa, energia słoneczna, geotermalna, energia wody płynącej). Możesz zatem 
wybudować jednostki, które wytwarzają taką energię oraz zakupić urządzenia do wytwarzania energię ze źródeł 
odnawialnych. 

 

Beneficjent 

O dofinansowanie mogą starać się: 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
• jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 
• podmioty wykonujące zadania jst/związku komunalnego, 
• pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną, 
• organizacje pozarządowe, 
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 
• podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

 

Przeznaczenie 

Możesz uzyskać dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub przebudowę jednostek oraz zakup urządzeń służących do 
produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, m.in. na: 

• budowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących wiatr, 
• budowę źródeł ciepła opalanych biomasą, biogazem lub biopaliwami, 
• budowę instalacji solarnych, 
• budowę geotermalnych źródeł ciepła, 
• budowę jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wody w małych elektrowniach 

wodnych o mocy do 10 MW. 

Ponadto możesz podjąć się projektów polegających na: 

• budowie źródeł wytwarzających energię elektryczną jednocześnie z cieplną przy wykorzystaniu odnawialnych 
źródeł energii, 

• budowie lub przebudowie infrastruktury niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze 
źródeł odnawialnych. 

Również możesz otrzymać wsparcie na szkolenia, działalność promocyjną, informacyjną, zwrot kosztów organizacji. 
Jest to możliwe tylko wtedy, gdy te działania są związane np. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, czy 
edukacją ekologiczną społeczeństwa. 
Pamiętaj, że możesz realizować projekt na obszarach miejskich oraz wiejskich. 

 

 



 

Forma wsparcia 

Dotacja: maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych: 75 proc. 
 
Maksymalna wartość projektu: nie określono. 
Minimalna wartość projektu: 1 000 000 zł. 
 
Minimalny wkład własny beneficjenta w przypadku jednostek samorządu terytorialnego wynosi 5 proc. wydatków 
kwalifikowalnych. 
 
Minimalna/maksymalna kwota wsparcia: nie określono. 

 

Instytucja 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  
 
 

 
 

 

Program: Regionalny Program Województwa Pomorskiego 
 
Priorytet: 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku 
 
 
Działanie: 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii  
 

Ogólne informacje 

Celem działania jest poprawa funkcjonowania systemów wytwarzania i przesyłu energii oraz poprawa bezpieczeństwa 
energetycznego w województwie pomorskim.  

Jeśli masz pomysł na to, jak oszczędnie wykorzystać energię, możesz uzyskać dofinansowanie m.in. na rozbudowę lub 
przebudowę systemów wytwarzania ciepła, wyposażenie ich w urządzenia zmniejszające emisje zanieczyszczeń do 
powietrza, budowę jednostek wytwarzających energię elektryczną oraz ciepło. Pamiętaj, że wsparcie projektów z 
zakresu sieci elektroenergetycznych i dostaw prądu może wystąpić tylko w przypadku, gdy firmy prywatne nie są w 
stanie przeprowadzić takich działań z własnych środków. 

 
 
UWAGA: Największe szanse na dofinansowanie mają projekty: 

• realizowane na obszarach objętych programami ochrony powietrza, 
• zgodne z regionalną strategią energetyki (ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych), 
• zgodne z założeniami danej gminy dotyczącymi zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 
• złożone, obejmujące obszar gminy lub istotną jej część, 
• przyczyniające się do zmniejszenie obniżenia emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza w miastach oraz na obszarach, 

na których znajdują się cenne walory przyrodnicze, 
• związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Ponadto w zakresie projektów dotyczących termomodernizacji preferowane będą projekty dotyczące 
obiektów związanych z ochroną zdrowia i edukacją. 

 

 

 



Beneficjent 

O dofinansowanie mogą starać się: 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, 
• podmioty wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego lub związku komunalnego, 
• organizacje pozarządowe, 
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 
• inne jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną, 
• podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, 
• spółki handlowe zajmujące się dystrybucją, działające w porozumieniu z jednostkami samorządu 

terytorialnego. 
 

Przeznaczenie 

Możesz uzyskać dofinansowanie na: 

• rozbudowę lub przebudowę systemów wytwarzania ciepła (źródła ciepła, sieci i urządzenia łączące sieci), 
• zakup urządzeń zmniejszających emisje zanieczyszczeń do powietrza, 
• budowę jednostek wytwarzających energię elektryczną oraz ciepło, 
• likwidację istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej (np. w szkołach, szpitalach, 

bankach, salach sportowych) opalanych węglem i podłączenie ich do miejskiego systemu ciepłowniczego lub 
lokalnych systemów ciepłowniczych, 

• przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej, w tym przebudowa 
źródeł ciepła na wykorzystujące odnawialne źródła energii, 

• przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w budynkach 
użyteczności publicznej, połączone również z przebudową źródeł wytwarzania energii, 

• budowę, rozbudowę i przebudowę sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów i urządzeń 
służących do wytwarzania i przesyłania energii, ograniczenie strat energii podczas jej przesyłania i czasu 
trwania przerw w dostawie energii. 

W ramach tych projektów możesz także zrealizować szkolenia, akcje promocyjne i informacyjne związane np. z 
oszczędzaniem energii, jednak musi to być jeden z elementów, niezbędny do realizacji większego projektu. Wartość 
tego typu szkoleń nie może być większa niż 5 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. 

 

Forma wsparcia 

Dotacja: 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 75 proc. 
 
Minimalny wkład własny beneficjenta: 

• 5 proc. wydatków kwalifikowanych. w przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek 
podległych jednostkom samorządu terytorialnego. 

Minimalna/ Maksymalna kwota wsparcia: nie określono. 
 
Minimalna wartość projektu: 1 000 000 zł. 
Maksymalna wartość projektu: nie określono. 

 

Instytucja 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
 

 



 

 

Więcej informacji: 

 

www.bape.com.pl  

www.dpr.woj-pomorskie.pl 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

 

 

   

Zastrzeżenie prawne:  
 

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszego biuletynu leży po 
stronie jego autorów. Biuletyn nie odzwierciedla opinii Wspólnot 
Europejskich. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za 
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych. 
 

  

 
Wspierane ze środków programu  

 

 
 

"Intelligent Energy - Europe" (IEE) jest 
programem Wspólnoty Europejskiej 

wspierającym działania o charakterze 
pozatechnicznym w dziedzinie energetyki, w 
szczególności efektywności energetycznej i 

źródeł energii odnawialnej. 
 

 

 


