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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Wiejskiej Tomaszów Mazowiecki 

Gmina Wiejskia Tomaszów Mazowiecki  w trosce o środowisko oraz w celu 
polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania: 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i 

Środowisko.

Łączna kwota na realizację projektu: 47 500 zł,

w tym dofinasowanie z NFOŚiGW 40 375 zł 

Wykonawca: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
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Instytut jest placówką naukowo-badawczą,
prowadzącą kompleksowe badania związane
z szeroką rozumianą problematyką gospodarki
surowcami mineralnymi i energią oraz:

Instytut Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią PAN

∗ rynkiem paliw i energii,
∗ ekonomiką surowców mineralnych, paliw

i energii
∗ modelowanie gospodarki energetycznej,

∗ zrównoważonym rozwój obszarów Polski,
∗ odnawialnymi źródłami energii (OZE),
∗ ochroną środowiska przyrodniczego,
∗ badaniami operacyjne, systemowe

i strategiczne w zakresie gospodarki
surowcami mineralny, paliwami i energią.
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∗ Gospodarka charakteryzująca się ograniczeniem wzrostu emisji
gazów cieplarnianych bez zahamowania wzrostu
gospodarczego.

∗ Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na
poprawie efektywności energetycznej (w tym poprzez
termomodernizację budynków), zastosowaniu czystych
technologii energetycznych, w tym odnawialnych źródeł
energii, przyczyniających się do ograniczenia emisji
zanieczyszceń.

Gospodarka niskoemisyjna
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∗ Podstawa prawna i formalna opracowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej wynika na szczeblu europejskim ze zobowiązań
ratyfikowanego przez Polskę Protokołu z Kioto ustalonego na forum
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu oraz
Pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020.

Celami wyznaczonymi w polityce klimatyczno-energetycznej Unii
Europejskiej są:
∗ redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 %,
∗ zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20%, w ogólnym

zużyciu energii (dla Polski 15%),
∗ podniesienie efektywności energetycznej tj. redukcja zużycia energii

pierwotnej o 20%.

Gospodarka niskoemisyjna na 
szczeblu europejskim 
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W sierpniu 2011 roku Rada Ministrów przyjęła założenia dla Narodowego Programu 
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)

W przedłożonym projekcie Założeń NPRGN określony został cel główny jako:
Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju;

oraz cele szczegółowe:
1) Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,
2) Poprawa efektywności energetycznej,
3) Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,
4) Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,
5) Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,
6) Promocja nowych wzorców konsumpcji.

Gospodarka 
niskoemisyjna na 

szczeblu krajowym
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Rola i szanse gmin wynikające z PGN

∗ Identyfikacja realnych celów w zakresie ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych (GHG), wzrostu wykorzystania udziału OZE i
ograniczenia zużycia energii w gminach;

∗ Opracowanie ujednoliconego dokumentu dla realizacji celów z
zakresu środowiska i energetyki pod względem ekonomicznym oraz
społecznym;

∗ Uwzględnienie zidentyfikowanych celów w Wieloletnich Planach
Finansowych (optymalizacja wykorzystania środków z perspektywy
UE na lata 2014 – 2020);

∗ Zbudowanie modelu finansowania inwestycji w oparciu o PGN.
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∗ Posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej będzie jednym z warunków
uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) w latach 2014 – 2020 na działania związane z
gospodarką niskoemisyjną;

∗ EFRR obejmuje wojewódzkie programy operacyjne i programy finansowane
przez fundusze ochrony środowiska, w tym NFOSiGW oraz WFOSiGW;

∗ Przykładowe działania inwestycyjne związane z PGN:
• termomodernizacje budynków,
• inwestycje odnawialnych źródeł energii,
• działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające

emisję).

PGN a przyszłe inwestycje 
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∗ Odbiorcy końcowi energii:
• sektor użyteczności publicznej: infrastruktura budowlana, systemy

oświetlenia ulicznego,
• sektor mieszkaniowy: infrastruktura budowlana wielorodzinna i

jednorodzinna,
• firmy handlowe, usługowe, przedsiębiorstwa produkcyjne: obiekty

budowlane, procesy,
• przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu

uprawnieniami do emisji UE - ETS),
• Transport (głównie publiczny): transport samochodowy, komunikacja

autobusowa, ewentualnie kolej.
∗ Producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy energii;
∗ Gospodarowanie odpadami i ściekami.

Uczestnicy Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej
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Harmonogram realizacji 
PGN w Gminie Wiejskiej 
Tomaszów Mazowiecki
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Harmonogram realizacji PGN dla Gminy 
Wiejskiej Tomaszów Mazowiecki

Lp. Zadania
2014 2015

XI XII I II III IV

1.
Inwentaryzacja emisji gazów oraz zużycia energii w 
poszczególnych sektorach gospodarki, stworzenie 
bazy

2.
Opracowanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Wiejskiej Tomaszów Mazowiecki

3. Szkolenie dla pracowników gminy i interesariuszy

4. Opracowanie strategii komunikacyjnej i promocyjnej
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Szczegółowy zakres 
Planów Gospodarki 

Niskoemisyjnej
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Artykuł 18, 19 i 20 ustawy prawo energetyczne – doprecyzowanie
zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz.
∗ Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

i paliwa gazowe na obszarze gminy,
∗ Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się

na terenie gminy,
∗ Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych,
∗ Planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację

zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie
energii na terenie gminy,

∗ Działania zwiększające efektywność energetyczną.

Podstawa prawna - planowanie 
energetyczne w Gminie 
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∗ Redukcja emisji zanieczyszczeń
(wynikających z produkcji i zużycia energii);

∗ Poprawę jakości powietrza;
• na terenie całej gminy,
• szczególnie w wyznaczonych obszarach,

na których odnotowano przekroczenia,

∗ Oszczędności w budżecie, dzięki
ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii
elektrycznej, a także innych mediów;

∗ Poprawa wizerunku władz samorządowych
w oczach mieszkańców;

Cele PGN dla Gminy
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Opracowanie PGN będzie zgodne z
wytycznymi Porozumienia Burmistrzów,
zawartymi w poradniku:

„Jak opracować plan działań na rzecz 
zrównoważonej energii [SEAP]?” 
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Założenia PGN (1)

∗ Źródło finansowania planów - Fundusz Spójności 85% wydatków kwalifikowanych,

∗ beneficjenci – Jednostki Samorządu Terytorialnego – Związki Gmin

∗ zakres działań - szczebel gminy/gmin,

∗ objęcie całości obszaru geograficznego gminy/gmin,

∗ skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących
zasoby, w tym na poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli
wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do
powietrza,

∗ współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii (z
wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS) ze szczególnym uwzględnieniem
działań w sektorze publicznym,
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Założenia PGN (2)

∗ objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie
energii w perspektywie długoterminowej (w tym planowanie
przestrzenne),

∗ podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług
efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne),

∗ podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych
użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi
stronami, działania edukacyjne),

∗ spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi planami zaopatrzenia
w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami
do tych planów) i programami ochrony powietrza.
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Założenia PGN (3)

∗ nie może być traktowany jako dokument skończony,

∗ zmienia się w czasie,

∗ wymaga analizowania prowadzonych działań,

∗ wymaga analizowania rozwoju gminy,

∗ musi być monitorowany,

∗ musi być aktualizowany.
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Zakres obowiązkowy (obligatoryjny):
∗ określenie roku bazowego,
∗ stworzenie bazy inwentaryzacji emisji dla poszczególnych sektorów

gospodarki w gminie oraz opracowanie na jej podstawie bazy danych,
∗ opracowanie PGN, w tym wyznaczenie gminnych priorytetów oraz

zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych,
∗ szkolenia dla pracowników gminy,
∗ spotkania z interesariuszami,
∗ promocja PGN,
∗ wpisanie przedsięwzięć do WPF,
∗ plan monitorowania i kontroli realizacji planu,
∗ przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

(jeśli wymagana).

Standardy dla Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej
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∗ Uchwała Rady Gminy o opracowaniu i wdrożeniu PGN –
10.10.2013 r.

∗ Analiza dostępnych dokumentów,
∗ Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych dla:

• sektora mieszkalnego – ankietowanie grupy referencyjnej,
• budynków użyteczności publicznej,
• przedsiębiorstw w istoty sposób przyczyniający się do pogorszenia

stanu jakości środowiska,
• transportu publicznego,
• oświetlenia ulicznego.

Poszczególne działania 
przygotowania PGN
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∗ Określenie obszarów, w tym obszarów problemowych,
∗ Wskazanie podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami

energii, z uwzględnieniem działań w sektorze publicznym,
∗ Ustalenie roku bazowego i zebranie informacji o emisji w tym

roku,
∗ Wskazanie działań – skoncentrowanie się na działaniach

niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby w
perspektywie do 2020, z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych
na okres 3 – 4 lat i wpisanie ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
(WPF),

∗ Określenie spójność z innymi planami/dokumentami: POP, POŚ, PGO.

Poszczególne działania 
przygotowania PGN
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Stan obecny

Inwentaryzacja
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∗ Charakterystyka Gminy

• położenie, zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo,
infrastruktura transportowa, demografia, otoczenie gospodarcze,

• obecny stan powietrza w Gminie,

∗ Aktualne dokumenty strategiczne – Program Ochrony Środowiska na
lata 2009 – 2012, Program Gospodarki Odpadami na lata 2009 – 2012,
inne?

∗ Dotychczas zrealizowane działania przyczyniające się do
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w tym inwestycje w
infrastrukturę, termomodernizacje, OZE itp.

Stan obecny oraz inwentaryzacja (1)
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∗ Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych
Na bazie ankiet i przyjętej metodyki obliczeń obliczone zostaną emisje w
poszczególnych kategoriach.
Pozyskane dane dotyczyć będą:
• ogrzewanie budynków – infrastruktura, stan ocieplenia, zużycie energii (ilość

wykorzystywanych paliw stałych, gazowych i ciekłych)
• ilości wykorzystywanej energii elektrycznej – infrastruktura, zużycie energii,
• udział wykorzystywanych OZE,
• planowanych inwestycji np. termomodernizacyjnych, OZE,
• chęci pozyskania dofinasowania na dane inwestycje,
• transport publiczny - infrastruktura, liczba pojazdów, spełniane normy

emisyjne, zużycie energii i paliw.

Stan obecny oraz inwentaryzacja (2)
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Uzyskane dane zostaną przyporządkowane następującym grupom :

1. Emisje związane z aktywnością samorządu lokalnego:
∗ budynki administracji publicznej (w tym budownictwo społeczne),
∗ transport,
∗ oświetlenie publiczne.

2. Emisje związane z aktywnością społeczeństwa:
∗ mieszkalnictwo,
∗ przedsiębiorstwa,
∗ przemysł,
∗ lokalna produkcja energii.

Stan obecny oraz inwentaryzacja (3)
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∗ Obliczenia wielkości emisji wykonana zostanie za pomocą arkusza excelowego. W takim arkuszu
zostanie również dostarczona baza inwentaryzacji do Gminy.

∗ Dane wejściowe (ilość zużytych paliw, energii) przeliczone zostaną na wielkości emisji gazów
cieplarnianych za pomocą tzw. wskaźników emisji. W tym celu wykorzystane zostaną:
∗ standardowe wskaźniki zgodne z zasadami IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Uwzględniają one bezpośrednie emisje ze spalania paliw jak i produkcji energii elektrycznej, i ciepła.
∗ Wskaźniki bazujące na metodyce oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) oceniająca całkowite

odziaływanie na środowiska na wszystkich etapach łańcucha dostaw danego paliwa lub energii.

∗ Wielkość emisji określana zostanie bezpośrednio w CO2 lub w tonach ekwiwalentu CO2 (Mg CO2e),
które określają sumaryczny wpływ wszystkich gazów cieplarnianych na ocieplenie klimatu, w
stosunku do wybranego gazu referencyjnego tj. CO2.

∗ Jednostka Mg CO2e jest uznana międzynarodowo, a wskaźniki do przeliczania potencjału
tworzenia efektu cieplarnianego poddawane są przez Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych
w Sprawie Klimatu – UNFCCC.

Obliczenia emisyjności
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GWP = 1 kg CO2e

Dla pozostałych gazów 
mających kluczowy wpływ 

na globalne ocieplenie 
określone zostały 

odpowiedni współczynnik 
przejścia na ekwiwalent 

CO2.  

Efekt cieplarniany GWP (Global 
Warming Potential)

Emisja Wskaźnik GWP 100

CO2 1

CH4 25

N2O 298

HFC 124-14800

SF6 22800

PFC 7390-12200

Źródło: IPCC, 2007
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∗ dla paliw (węgiel kamienny, brunatny, koks, olej opałowy, gaz
ziemny) - wskaźniki emisji stosowane w europejskim systemie
handlu uprawnieniami do emisji CO2, opracowane przez Krajowy
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE),

∗ dla paliw płynnych stosowanych w transporcie (benzyna, olej
napędowy) – wskaźniki emisji z raportu Krajowej Inwentaryzacji
Gazów Cieplarnianych (wskaźniki uwzględniają emisję CO2, metanu
oraz podtlenku azotu N2O),

∗ dla paliw odnawialnych (biomasa, biogaz, wiatr, słońce) – wskaźnik
emisji równy 0 Mg CO2 – przyjmuje się, że wykorzystanie paliw
odnawialnych jest neutralne pod względów emisji gazów
cieplarnianych – uwaga inaczej w przypadku wskaźników LCA,

Wskaźniki emisji
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∗ dla  energii  elektrycznej  - wskaźnik  0,982  Mg  CO2/MWh
(wskaźnik  reprezentatywny  dla  sektora  energetyki  
zawodowej opartej na węglu kamiennym i brunatnym, z 
niewielkim udziałem biomasy, określony przez KOBiZE), 

∗ dla  ciepła  sieciowego  – na  terenie  gminy  ogrzewanie 
realizowane  jest  przy  pomocy  indywidulanych  źródeł  
ciepła  – nie ma ciepłowni zawodowych, 

Wskaźniki emisji
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∗ przemysłu objętego systemem handlu emisjami, 

∗ transportu lotniczego, 

∗ transportu morskiego, 

∗ emisji procesowych z przemysłu, 

∗ rolnictwa,  użytkowania,  zmian  użytkowania  ziemi  i leśnictwa, 

∗ emisji gazów fluorowanych (np. chłodnictwo). 

Czego nie należy uwzględniać w 
inwentaryzacji?
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Działania (1)

Określenie strategii dla gminy  na  lata  2014-2020  w  zakresie:
∗ działań inwestycyjnych: 

• w sektorze komunalnym i publicznym (budynki i urządzenia komunalne,
budynki i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne,
oświetlenie uliczne) energooszczędne oświetlenie, inteligentne systemy
oświetlenia, odnawialne źródła energii, budownictwo pasywne, inwestycje
termomodernizacyjne,

• w transporcie (transport publiczny) pojazdy na paliwo ekologiczne (biogaz,
biopaliwo), systemy organizacji ruchu,

• w sektorze energetycznym i przemyśle (zakłady/instalacje do produkcji
energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS)
technologie CHP (combined heat and power), OZE, termomodernizacje sieci
ciepłowniczych oraz działania mające na celu ograniczenia strat energii na
wytwarzaniu i przesyle.
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Działania (2)

∗ nie inwestycyjnych:
∗ celem działania będzie identyfikacja zadań miękkich, których kluczowym

elementem będzie wspieranie i promowanie efektywności energetycznej,
odnawialnych źródeł energii oraz podnoszenie świadomości w zakresie
oszczędzania energii np.:

∗ promowanie zielonych zamówień publicznych, które wspierają proekologiczne i
efektywnie energetyczne inwestycje oraz działania na szczeblu lokalnym,

∗ działania edukacyjne w celu poprawy świadomości zarówno mieszkańców gminy
jak i urzędników publicznych, w tym szkolenia, warsztaty, zajęcia w szkołach
podstawowych, średnich, np. propagowanie ekonomicznego stylu jazdy (eco-
driving),

∗ planowanie w gminie np. promocja i przywileje dla pojazdów ekologicznych tj.
rowery.

33



Działania (obejmujące 3-4 lata) mają 
przyczynić się do:

∗ redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
∗ poprawy efektywności  energetycznej,

∗ wzrostu wykorzystania  odnawialnych źródeł energii,
∗ poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano 

przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń,
∗ redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: głównie GHG 

oraz pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).

Powinien być zgodny z założeniami Programu Ochrony Powietrza oraz 
Planami Działań Krótkoterminowych (PDK). 

Źródło: http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/zielona-gospodarka/nie-uda-sie-zignorowac-lokalnej-gospodarki-niskoemisyjnej
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Monitorowanie 
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∗ Celem procesu monitorowania będzie ocena wszystkich działań
zapewniających osiąganie pożądanych efektów rozwojowych w
zaplanowanych okresach,

∗ Regularny monitoring, któremu towarzyszy odpowiednia
adaptacja Planu, pozwala ten proces stale usprawniać,

∗ Władze lokalne zachęca się do przeprowadzania takich
inwentaryzacji co roku. Jeżeli władze lokalne uznają jednak, że
tak częste inwentaryzacje zbytnio obciążają pracowników oraz
budżet miasta/gminy, mogą zdecydować się na ich sporządzanie w
większych odstępach czasu. Nie może to mieć jednak miejsca
rzadziej niż raz na cztery lata.

Plan monitorowania i kontroli 
realizacji planu

Źródło: http://ekspertit.pl/monitoring/
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Zachęca się samorządy lokalne do sporządzania inwentaryzacji
emisji rokrocznie, co ma następujące zalety:

∗ dokładniejszy monitoring i lepsze zrozumienie różnych
czynników, które mają wpływ na emisje CO2;

∗ coroczny wkład w kształtowanie polityki, możliwość szybszego
reagowania;

∗ możliwość podtrzymania i utrwalenia specjalistycznej wiedzy
potrzebnej do przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zalety corocznego monitorowania
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Zaleca się, aby pierwszy oraz następne raporty obejmował następujące informacje:

∗ informacja na temat granic geograficznych miasta/gminy;

∗ rodzaj wykorzystanych wskaźników emisji, ich założeń oraz ich źródła (standardowe lub LCA);

∗ zastosowana jednostka raportowania emisji (CO2 lub ekwiwalent CO2);

∗ decyzje podjęte odnośnie uwzględnienia w inwentaryzacji nieobowiązkowych sektorów i
źródeł;

∗ identyfikacja lokalnych zakładów/instalacji produkujących energię elektryczną oraz ciepło/chłód;

∗ informacja na temat metod gromadzenia danych;

∗ wykorzystane materiały źródłowe;

∗ informacje na temat wszelkich zmian związanych z zastosowanym
podejściem/metodologią/źródłami danych itd., jakie zaszły od czasu poprzedniej inwentaryzacji;

∗ ewentualne komentarze, które pozwolą lepiej zrozumieć i zinterpretować wyniki inwentaryzacji,
np. warto załączyć wyjaśnienia, jakie czynniki (np. warunki gospodarcze, czynniki demograficzne)
miały wpływ na emisję CO2 od czasu ostatnich inwentaryzacji;

∗ nazwiska i dane kontaktowe osób, które zajmowały się przygotowaniem informacji
wykorzystanych podczas inwentaryzacji.

Raporty z monitorowania

38



∗ Proponowane wskaźniki monitorowania:
• Poziom redukcji CO2 (rok 1990, bądź inny możliwy do inwentaryzacji),

• Redukcja zużycia energii finalnej,

• Zużycie energii z OZE.

* Rok bazowy określa punkt odniesienia w czasie, w stosunku do  którego  
określana  jest  wielkość  redukcji  emisji. 

Zaleca się  wybór  roku  1990  jako bazowego, jednak można wybrać 
dowolny inny rok jeżeli jest to uzasadnione.  Wybór roku jest kluczowy! 

Wskaźniki monitorowania 
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Opracowanie PGN będzie zgodne z
wytycznymi Porozumienia Burmistrzów,
zawartymi w poradniku:

„Jak opracować plan działań na rzecz 
zrównoważonej energii [SEAP]?” 

40

Metodologia opracowania PGN



Możliwości pozyskania 
funduszy zewnętrznych 
na działania zawarte w 

PGN 
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1. Fundusze Unijne – krajowe programy operacyjne w
ramach polityki spójności na lata 2014 – 2020,

2. Fundusze Unijne – Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,

42



Fundusz Europejskie 2014-2020 –
Budżet 
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Fundusz Europejskie 2014 – 2020 –
Budżet (2)
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27,41

8,61
2,174,6920,7

31,28

mld euro Program Infrastruktura i Środowisko

 Program Inteligentny Rozwój

 Program Polska Cyfrowa

 Program Wiedza Edukacja Rozwój

 Program Polska Wschodnia

 Program Pomoc Techniczna

 Programy regionalne

Krajowe programy operacyjne 2014 –
2020
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https://www.youtube.com/watch?v=3Xv9mh9DHJk&fea
ture=youtu.be

Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju 
o funduszach UE
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Program Infrastruktura 
i Środowisko 2014 – 2020
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Program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę
środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu,
transport i bezpieczeństwo energetyczny, również w
ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony
zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Najważniejszymi beneficjentami będą podmioty publiczne
(w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty
prywatne (duże przedsiębiorstwa).

Program Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020
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∗ We wrześniu 2014 Polska wysyła do Brukseli zmodyfikowane w toku

negocjacji projekty Programów Operacyjnych,

∗ Polska ustosunkuje się do uwag KE w sposób, który pozwoli

zamknąć negocjacje (za wyjątkiem dotacji na odpady),

∗ Pierwsze konkursy dla przedsiębiorstw zostaną otwarte w końcu

drugiego kwartału 2015,

∗ Dotacje na gospodarkę odpadami będą dostępne najwcześniej w 
drugiej połowie 2016.

Informacja o nowych konkursach z 
UE
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Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego na lata 

2014 – 2020
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• Oś Priorytetowa VIII – Zatrudnienie,
• Oś Priorytetowa IX – Włączenie

społeczne,
• Oś Priorytetowa X – Adaptacyjność

pracowników i przedsiębiorstw w
regionie,

• Oś Priorytetowa XI – Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności,

• Oś Priorytetowa XII – Pomoc
techniczna,

• Oś priorytetowa I – Badania, rozwój i
komercjalizacja wiedzy,

• Oś priorytetowa II – Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka,

• Oś priorytetowa III – Transport,
• Oś priorytetowa IV – Gospodarka

niskoemisyjna,
• Oś priorytetowa V – Ochrona

środowiska,
• Oś priorytetowa VI – Rewitalizacja i

potencjał endogeniczny regionu,
• Oś priorytetowa VII – Infrastruktura dla

usług społecznych,
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Źródło: http://d.polskatimes.pl/k/r/1/e3/fb/5431699ef1227_p.jpg?1412572503
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Oś priorytetowa III – Transport 

Priorytet  inwestycyjny  4e.  
Promowanie  strategii  niskoemisyjnych  dla  wszystkich rodzajów terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na  zmiany klimatu 
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Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna

Priorytet  inwestycyjny  4a.  
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
Cel: 

WZROST PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Budowa, przebudowa 

lub modernizacja 
infrastruktury służącej 

do produkcji i 
dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych. 

BENEFICJENCI 
1.  Jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i   
stowarzyszenia JST, 
2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
3. Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne, 
4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 
5. Jednostki naukowe, 
6. Szkoły wyższe, 
7. Organizacje pozarządowe, 
8. Podmioty lecznicze, 
9. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 
10. Organy administracji rządowej oraz jednostki podległe. 

ALOKACJA  
60,3 MLN  €

55



Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna

Priorytet inwestycyjny 4.c. 
Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania  energią  i  

wykorzystania  odnawialnych źródeł  energii  w  infrastrukturze  publicznej, w tym w 
budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. 

Cel: 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I W 

SEKTORZE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO.PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków 
użyteczności publicznej lub 

budynków mieszkalnych (części 
wspólnych wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych) wraz  
z wymianą wyposażenia tych 

obiektów na energooszczędne 
(m.in. ocieplenie obiektu,  

wymiana okien)

BENEFICJENCI 
1.  Jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i   
stowarzyszenia JST, 
2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
3. Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne, 
4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 
5. Jednostki naukowe, 
6. Szkoły wyższe, 
7. Organizacje pozarządowe, 
8. Podmioty lecznicze, 
9. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 
10. Organy administracji rządowej oraz jednostki podległe. 

ALOKACJA  
153,43 MLN  €
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Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna

Priorytet  inwestycyjny  4e.  
Promowanie  strategii  niskoemisyjnych  dla  wszystkich rodzajów terytoriów, w 

szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące  na  zmiany klimatu 
Cel: 

ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI INFRASTRUKTURY

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
1.Inwestycje w zakresie 

oświetlenia 
publicznego, 

2.Kampanie promujące 
budownictwo 
zeroemisyjne, 

3.Inwestycje w zakresie 
budownictwa pasywnego. 

BENEFICJENCI 
1.Jednostki samorządu terytorialnego, związki, 

porozumienia 
i stowarzyszenia JST, 
2.Jednostki organizacyjne JST posiadające 
osobowość prawną, 
3.Przedsiębiorcy, 
4.Organizacje pozarządowe, 
5.Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS. 

ALOKACJA 
21,68 mln €
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Priorytet  inwestycyjny  6.a.  
Inwestowanie  w  sektor  gospodarki  odpadami  celem wypełnienia  zobowiązań  

określonych  w  dorobku  prawnym  Unii  w  zakresie  środowiska  oraz zaspokojenia 
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez 

państwa członkowskie.  
Cel: 

OGRANICZENIE SKŁADOWANIA ODPADÓW ORAZ WZROST STOPNIA ODZYSKIWANIA 
ODPADÓW, W TYM RECYKLING ODPADÓW 

BENEFICJENCI 
1.Jednostki samorządu terytorialnego, związki, 

porozumienia i stowarzyszenia JST, 
2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość   

prawną, 
3. Przedsiębiorcy, 
4. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. 
5. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS 
6. Podmioty wykonujący zadania JST 
7. Organy administracji rządowej i organy im podległe 

Oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
1.Projekty skierowane na 

poprawę gospodarki 
odpadami komunalnymi -

w oparciu o WPGO, 
2.Kompleksowe projekty 
skierowane na poprawę 

gospodarki odpadami 
innymi niż komunalne. 

ALOKACJA 
39 mln €
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∗ PROW:  ograniczanie  emisji  gazów  cieplarnianych  w  rolnictwie  i  
leśnictwie  oraz  zwiększanie pochłaniania dwutlenku węgla poprzez 
odpowiednie użytkowanie gruntów rolnych i leśnych; 

∗ LIFE:  redukcja  emisji  gazów  cieplarnianych,  co  przyczynić  się  ma  
do  przejścia  na niskoemisyjną/niskowęglową i odporną na zmianę 
klimatu gospodarkę; 

∗ Fundusz Termomodernizacji i Remontów BGK: pomoc finansowa na 
realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych; 

Dodatkowe możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych na zadnia PGN
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∗ Ogłoszony 18 czerwca 2014 roku program LIFE to kontynuacja
realizowanego w okresie 2007-2013 programu LIFE+.

∗ Program zapewnia dotacje na inwestycje na rzecz ochrony środowiska.
Wspiera budowę nowoczesnych instalacji, które nie są rozpowszechnione
na rynku, mają charakter innowacyjny i których popularyzacja wpłynie na
poprawę środowiska.

∗ Całkowita pula środków finansowych przeznaczona na program LIFE na lata
2014-2020 wyrażona w cenach bieżących wynosi 3 618 milionów EUR.

∗ Projekty mogą być równocześnie uzupełnione finansowaniem z NFOŚiGW w
formie dotacji lub pożyczki preferencyjnej.

∗ Dotacje z LIFE i NFOŚiGW można łączyć.

Program LIFE 2014-2020
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∗ Instalacje objęte finansowaniem:

∗ „Projekty pilotażowe” oznaczają projekty, w których zastosowano
technikę lub metodę niestosowaną lub nietestowaną wcześniej ani w
innym miejscu, zapewniające potencjalne korzyści dla środowiska lub
klimatu w porównaniu z istniejącymi najlepszymi praktykami.

∗ „Projekty demonstracyjne” oznaczają projekty polegające na
zastosowaniu w praktyce, testowaniu, ocenie i rozpowszechnianiu
działań, metodologii lub podejść, które są nowe lub nieznane w
określonym kontekście projektu, takim jak kontekst geograficzny,
ekologiczny, społeczno-ekonomiczny, a które mogłyby być
zastosowane w innym miejscu w podobnych okolicznościach.

Program LIFE 2014-2020 (2)
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∗ Program LIFE może finansować podmioty publiczne i prywatne.
∗ Beneficjentami dotacji są głównie władze lokalne, regionalne i krajowe,

organizacje pozarządowe (NGO), duże przedsiębiorstwa, MŚP, uczelnie
wyższe, instytucje badawcze itp. zarejestrowane w lub, wyjątkowo, poza
Unią Europejską.

∗ Nie ma ograniczeń co do wielkości przedsiębiorstw, lub też zróżnicowania
wielkości dotacji w zależności od rodzaju podmiotu składającego wniosek.
Wszystkie podmioty traktowane są równorzędnie.

∗ Projekty mogą być złożone przez jednego wnioskodawcę lub przez
partnerstwo obejmujące koordynującego beneficjenta (wnioskodawcę)
oraz jednego lub kilku powiązanych beneficjentów.

Program LIFE 2014-2020 (3)
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∗ Przewidziane do realizacji projekty będą mogły otrzymać
dofinansowanie w postaci bezzwrotnej dotacji.

∗ Bezzwrotna dotacja LIFE wynosi 60% całkowitych kosztów
kwalifikowanych.

∗ Dotacja wypłacana będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
i podpisaniu umów między beneficjentem a Komisją Europejską.
Sposób wypłacania dotacji jest następujący:
∗ 40% - pierwsza wypłata, następuje przed rozpoczęciem projektu,
∗ 40% - druga wypłata, w trakcie realizacji projektu,
∗ 20% - trzecia wypłata, po zakończeniu realizacji projektu i

przedstawieniu raportu końcowego.

Program LIFE 2014-2020 (4)
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∗ Wnioskodawcy pragnący, by NFOŚiGW włączył się finansowo w
realizację projektu mogą składać do NFOŚiGW osobne wnioski o
udzielenie dofinansowania przedsięwzięć ze środków krajowych.

∗ NFOŚiGW zapewnia współfinansowanie projektów LIFE do 
wysokości 95% całkowitych kosztów kwalifikowanych. 

∗ Formy dofinansowania
∗ 1) dotacja,
∗ 2) pożyczka, w tym pożyczka na zachowanie płynności 

finansowej przedsięwzięć,
∗ współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Program LIFE 2014-2020 (5)
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Program LIFE 2014 – 2020 (6)

∗ Rozporządzenie nie określa minimalnej wartości projektu. Komisja
Europejska preferuje współfinansowanie dużych projektów o
pokaźnym budżecie.

∗ Okres realizacji projektu w ramach programu LIFE nie jest ustalony.
Większość projektów trwa od 2 do 5 lat.

∗ Najbliższy nabór na wsparcie w ramach dotacji III/IV kwartał 2015 r.

∗ Pożyczka nabór ciągły od 1 lutego 2015 r.
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Warsztaty

Obszary 
problemowe 

(ogólnie)

Sektor 
mieszkalny

Transport 
publiczny

Przemysł, 
przedsiębiorstwa



Dziękuję bardzo za uwagę !

Instytut Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią 
Polskiej Akademii Nauk

Łukasz Lelek
Pracownia Badań Strategicznych
ul. Wybickiego 7
31-261 Kraków
tel. +48 12 617 16 52 
lelek@meeri.pl
www.min-pan.krakow.pl

Urząd Gminy Tomaszów 
Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego 
Mościckiego 4, 
97-200 Tomaszów Mazowiecki.
pok. 11b.

tel.  (44) 724 55 73 wew. 34
sekretariat@gmina.tomaszow.pl
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