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Czy warto? 

Warto być świadomym wyzwań  

i zobowiązań wynikających z realizacją 

projektu ze środków unijnych. 
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Climate-KIC 

Dobre praktyki 

Orphanotropheum – Katedralna 4 

Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 

Rewaloryzacja i przebudowa budynku przy ul. 

Katedralnej 4 we Wrocławiu 
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Modernizacja dachu oraz zabezpieczenie kościoła 

p. w. św. Jakuba w Jakubowie 

Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. św. Jakuba Apostoła 

w Jakubowie 

 

Rewitalizacja zabytkowych organów w 

kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w 

Bardzie wraz z wykonaniem pochylni dla osób 

niepełnosprawnych 

Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Nawiedzenia 

Najświętszej Marii Panny w Bardzie 

 

Renowacja dachu kościoła p. w. św. Krzyża  

w Międzygórzu  

Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. św. Józefa 

Oblubieńca NMP w Międzygórzu 
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Dobre praktyki 

Warto zwrócić uwagę na to, że wśród dofinansowanych projektów znalazły się 

zarówno kompleksowe, jak i odnoszące się do szczególnych wyzwań danego 

zabytku. 



Climate-KIC 

Fotowoltaika  

Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

w Jaworznie 

 

Kolektory słoneczne i nowoczesne systemy 

grzewcze 

Klasztor Sióstr Elżbietanek w Nysie 

 

Pompa ciepła 

Zgromadzenie Misyjne  

Służebnic Ducha Świętego w Nysie 
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Dobre praktyki 



Climate-KIC 

Harmonogram RPO 2015/2016 

3.1  Produkcja i dystrybucja 

energii ze źródeł 

odnawialnych 

OZE 

Budowa, modernizacja sieci 

elektroenergetycznej 

29.01.2016 

29.02.2016 

3.3. Efektywność 

energetyczna w budynkach 

użyteczności publicznej i 

sektorze mieszkaniowym 

Termomodernizacja 
29.01.2016 

29.02.2016 

3.5 Wysokosprawna 

kogeneracja 
Kogeneracja i trigeneracja 

28.12.2015 

29.02.2016 

4.3. Dziedzictwo kulturowe 
Ochrona zabytków 

30.11.2015 

07.01.2016 

6.1. Inwestycje w 

infrastrukturę społeczną 
6.1A Reintegracja społ. I zawodowa 

6.1B Domy pomocy społecznej 

6.1C Pomioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia 

6.1D Mieszkania chronione, wspomagane i treningowe, - 

dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady 

poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

6.1E Zdegradowane budynki => mieszkania socjalne 

A-C  

31.03.2016 

04.05.2016 

D-E  

30.09.2016 

31.10.2016 6 
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Zakres projektu  

a  

planowane 

działania 
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Zakres projektu a planowane działania 

1. Planowana inwestycja musi precyzyjnie odpowiadać na zakres opisany w konkursie; 

2. Należy realnie ocenić wartość wkładu własnego, jaki można wnieść w projekt 

(najczęściej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu); 

3. Jeśli planuje się inne prace remontowe (np. remont dachu, wymiana okien), należy 

rozważyć, czy nie mogą one być włączone w zakres projektu i włączone na poczet 

wkładu własnego (kryteria: zakres projektu, termin realizacji ); 

4.  Termin realizacji projektu: wszystkie wydatki oraz produkty wskazane w projekcie 

muszą być zrealizowane w terminie realizacji projektu. 
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Załączniki 
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1. Studium Wykonalności (analiza finansowa!); 

2. Dokumentów dotyczących oddziaływania projektu na 

środowisko (UM – Wydział Środowiska i Rolnictwa); 

3. Dokumentów dotyczących zakresu rzeczowego realizacji 

inwestycji: (może być szerszy niż projekt) (ew. „Zaprojektuj  

i wybuduj” – jesteśmy jednak oceniani pod kątem gotowości 

realizacji, więc to ewentualność dla wydzielonych i uzasadnionych 

elementów projektu) (pozwolenie na budowę – wymagane); 
4. Dokumentów poświadczających zaangażowanie partnerów w realizację 

projektu; 

5. Dokumentów określających status prawny wnioskodawcy i partnerów 

projektu; 

6. Informacji niezbędnych do ubiegania się o pomoc de minimis 

lub pomoc inną niż pomoc de minimis; 
7. Załączników specyficznych dla danego typu przedsięwzięcia; 

8. Załączników dodatkowych. 
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Strategia 
Wskaźniki - Wydatki 



Climate-KIC 

Strategia: Wskaźniki i Wydatki 

- Należy realnie ocenić szansę i odpowiedź inwestycji na Wskaźniki/Kryteria 

oceny wskazane w konkursie, np. 

  3.3. Efektywność energetyczna – Wskaźniki dot. Redukcji emisji CO2 

oraz oszczędności energii (jeśli budynek jest po istotnym remoncie , może mieć 

niskie noty w ocenie); 

  4.3 Dziedzictwo kulturowe – Wskaźnik dot. Ilości turystów: warto 

realnie ocenić i dopracować ofertę turystyczną. 
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Wydatki kwalifikowalne 

Źróło: Zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2014-2020 12 

- Roboty budowlane, wyposażenie obiektów; 

- Opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem 

projektu (do 8% kosztów kwalifikowalnych projektu; 

WYJ.! Wniosek o dofinansowanie!!!); 

- VAT – jeśli nie może być odzyskany; 

- Wydatki na obowiązkowe ubezpieczenia; 

- Koszty osobowe związane z zarządzaniem i realizacją 

projektu (LIMITY!); 

- Działania informacyjno-promocyjne  

-  (LIMITY!); 

 

- Na terenie Dolnego Śląska. 

 

 

Niekwalifikowalne: 

- Koszty księgowości i audytów; 

- Koszty ewaluacji; 

- Koszty operacyjne/bieżące. 
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Climate-KIC 

RPO 4.3. Dziedzictwo kulturowe 

Typy projektów: 

4.3.A Zabytki nieruchome, wpisane do rejestru 

prowadzonego przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wraz  

z ich otoczeniem, w tym:  

- rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, 

restauracja, zachowanie i adaptacja oraz roboty budowlane 

obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych;  

- przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych 

funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności 

kulturalnej i turystycznej) wraz z zakupem niezbędnego 

sprzętu/wyposażenia; 
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Jako uzupełniający element wyżej wymienionych projektów będą mogły być 

realizowane:  

- dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych;  

- adaptacja i zastosowanie środków ochrony (np. przeciwwłamaniowej  

 i przeciwpożarowej);  

- przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi, chodniki, 

drogi) – do 15% wartości projektu;  

- konserwacja, restauracja zabytków ruchomych znajdujących się w ww. 

zabytkach nieruchomych objętych wsparciem).  
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Wydatki niekwalifikowalne: 
 

Termomodernizacja > 49% kosztów kwalifikowalne; 

 

Zakup (ruchomych i nieruchomych) dzieł sztuki, w tym m.in. nabycie praw do 

nich; 

 

 Wydatki na infrastrukturę towarzyszącą (np. drogi, chodniki, parkingi) 

stanowiące powyżej 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu; 

 

Projekty dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak 

wystawy, festiwale;  

 

Budowa od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. 
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Wszelka działalność gospodarcza na terenie 

obiektu wpływa na poziom dofinansowania. 

Pomoc publiczna 



Climate-KIC 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE: 

• W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%; 

• W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania 

tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

 

Maksymalna wartość projektów – zgodnie z zapisami pkt. 5 karty działania 

(podział interwencji pomiędzy RPO a PO IŚ) Minimalna wartość projektu –  

100 tys. PLN.  
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Climate-KIC 

3.3. Efektywność energetyczna  

w budynkach użyteczności publicznej  
i sektorze mieszkaniowym 

Typy projektów  

Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków 

użyteczności publicznej opartych o system zarządzania energią dotyczące m.in.:  

Ocieplanie – Źródło ciepła – Zarządzanie energią 
 

 

Inwestycje muszą przyczyniać się do: 

 zmniejszenia emisji CO2 (min. 30%) i innych zanieczyszczeń powietrza  

oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii (min. 25%) -  
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Climate-KIC 

Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać  

z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Czy projekt jest wpisany? UM – Wydział Środowiska 
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Konieczność przeprowadzenia  

Audytu energetycznego 



Climate-KIC 

Preferowane projekty 

1. Kompleksowe – obejmujące istotny fragment gminy czy powiatu (w którym zostały 

zdiagnozowane znaczące, pilne potrzeby w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej budynków) bądź cały ich obszar, w formie programów inicjowanych przez 

JST lub innych beneficjentów, obejmujących działania o charakterze prosumenckim, 

zmierzających do ograniczenia emisji „kominowej” oraz zwiększenia udziału 

odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym; 

2. Wykorzystujące systemy monitorowania i zarządzania energią; 

3. Realizowane w obiektach podłączonych do sieci ciepłowniczej, lub w których jednym  

z celów realizacji jest podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej; 

4. Których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 

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

5. Wykorzystujące odnawialne źródła energii. 
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6. Realizowane na obszarach o znaczących przekroczeniach norm zanieczyszczenia 

powietrza, co wynika z programu ochrony powietrza; 

7. Rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, które znajdują się na 

wykazie IZ RPO WD;  

8. W których wsparcie udzielane jest poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych 

(ESCO). 

 

Jeśli projekt obejmuje termomodernizację kilku budynków, progi określane są dla 

każdego z nich z osobna.  
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Preferowane projekty 



Climate-KIC 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE: 

• W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%. 

• W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania 

tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

 

Minimalna całkowita wartość dla wszystkich typów projektów – projekty  

o wartości od 50 tys. PLN.  
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Climate-KIC 

3.1  Produkcja i dystrybucja energii ze 

źródeł odnawialnych 

Typ przedsięwzięć: 

3.1.A. Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej 

(wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na 

budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury 

służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym 

mikroinstalacji), takich jak:  

a) energia wiatru (poniżej 5 MWe); 

b) energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth); 

c) biomasa (poniżej 5 MWth/MWe); 

d) biogaz (poniżej 1 MWe); 

e) energia spadku wody (wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub 

wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności 

budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe); 

f) energia geotermalna (poniżej 2 MWth). 
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3.1  Produkcja i dystrybucja energii ze 

źródeł odnawialnych 

Typ przedsięwzięć: 

3.1.B. Budowa, modernizacja sieci elektroenergetycznej (o napięciu SN i nn – 

poniżej 110kV) umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 

przez operatorów systemu dystrybucyjnego; 

 

3.1.C. Przedsięwzięcia dotyczące budowy, modernizacji instalacji do produkcji 

biopaliw (jedynie II i III generacji); 

 

W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań 

towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią. 

 

26 



Climate-KIC 

Preferowane projekty: 

1. Partnerskie i zapewniające wysoki efekt ekologiczny; 

2. Zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej; 

3. Kompleksowe; 

4. Wykorzystujące więcej niż jedną technologię OZE i/lub systemy magazynowania 

energii; 

5. Zawierające element demonstracyjny lub edukacyjny, służący promocji odnawialnych 

źródeł energii w regionie. 
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3.1  Produkcja i dystrybucja energii ze 

źródeł odnawialnych 



Climate-KIC 

3.1  Produkcja i dystrybucja energii ze 

źródeł odnawialnych 

Nie będą wspierane projekty:  

a) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł w układzie 

wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji;  

b) opierające się o energię spadku wody, a polegające na budowaniu nowych obiektów 

piętrzących oraz projekty niezgodne z Ramową Dyrektywą Wodną ;  

c) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z biomasy niezgodne z 

Programami Ochrony Powietrza;  

d) dotyczące produkcji biopaliw z roślin spożywczych oraz biopaliw które nie spełniają 

kryteriów zrównoważonego  rozwoju określonych w art. 17 dyrektywy 2009/28/WE; 

e) podlegające zasadom pomocy publicznej które dotyczą produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych w instalacjach modernizowanych. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE: 

• W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%; 

• W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania 

tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

 

Minimalna całkowita wartość dla wszystkich typów projektów – projekty  

o wartości od 50 tys. PLN.  

 

Maksymalna całkowita wartość projektu dla działań polegających na budowie  

i modernizacji sieci elektroenergetycznej – projekty o wartości do 10 mln PLN.  
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3.5 Wysokosprawna kogeneracja  

Typy projektów: 

3.5.A. Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie istniejących) jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej 

nominalnej mocy  elektrycznej poniżej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz  

z niezbędnymi przyłączeniami.  

 

Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających 

paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji 

CO2, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE: 

• W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%; 

• W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania 

tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

 

Minimalna całkowita wartość dla wszystkich typów projektów – projekty  

o wartości od 100 tys. PLN.  
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Dziękuję za uwagę 

 
Alicja Lindert-Zyznarska  

Cities Projects Manager 

Climate-KIC{RIC Lower Silesia} 

alicja.lindert-zyznarska@climate-kic.org 

T: +48 71 734 70 08 

K: +48 727 663 367  

ul. Stablowicka 147, 54-066, Wroclaw 

www.climate-kic.org 

 

 


