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Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
• Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne
• Działanie 3.2 Efektywność energetyczna
• Działanie 3.3 Odnawialne źródła energii
• Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP
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Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne

Podziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych
Podziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

Alokacja:3.1.1-81,4 mln zł,  3.1.2-mln zł

Przykładowe typy przedsięwzięć:
• budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania

ruchu drogowego w centrach miast;
• zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy, busy);
• wyposażenie taboru autobusowego dla transportu publicznego w systemy

redukcji emisji;
• rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się

pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do
bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);

• infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną
informację pasażerską;

• infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;
• systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości powietrza

. 

DOTACJE
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Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne

Podziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych
Podziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

Typy beneficjentów:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 

• przedsiębiorstwa* 

*Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo 
opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, 
obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

DOTACJE
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Działanie 3.2 Efektywność energetyczna

Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 
Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej
Alokacja środków: 3.2.1-22,8mln zł, 3.2.2-16 mln zł

Rodzaje przedsięwzięć:

• głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na
energooszczędne;

• audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element
kompleksowy projektu;

DOTACJE
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Typy beneficjentów:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia
i towarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
• jednostki sektora finansów publicznych;
• jednostki naukowe;
• szkoły wyższe;
• przedsiębiorstwa*;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów

i związków wyznaniowych;
• organizacje pozarządowe.

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna

Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 
Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej

DOTACJE
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Przykładowe typy przedsięwzięć:

• wsparcie modernizacji energetycznej wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na 
energooszczędne, poprzez instrumenty finansowe.

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna

Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie
Alokacja środków: 16,4 mln zł 

Pożyczki
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Typy beneficjentów:

• podmiot wdrażający instrument finansowy (IF)

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna

Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie 

Konkurs na wybór operatora IF*:

• III kwartał 2016 r. 

* Zgodnie z Wieloletnim planem naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr 2)

DOTACJE
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Rodzaje przedsięwzięć:

• wsparcie rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, 
poprzez instrumenty finansowe

Działanie 3.3 Odnawialne źródła energii

Alokacja środków: 41,6mln zł 

POŻYCZKI
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Typy beneficjentów:

• podmiot wdrażający instrument finansowy (IF)

Konkurs na wybór operatora IF*:

• IV kwartał 2016 r. 

* Zgodnie z Wieloletnim planem naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr 2)

Pożyczki

Działanie 3.3 Odnawialne źródła energii 

POŻYCZKI
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Przykładowe typy przedsięwzięć:

• zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda)
technologii produkcji i użytkowania energii,

• zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania
energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie
systemów zarządzania energią,

• zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;
• głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
• instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz

przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element
projektu;

• audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu

Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

Alokacja: 15,9 mln zł  

Powyższe przedsięwzięcia będą również realizowane przez IF 

POŻYCZKI/DOTACJA
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Typy beneficjentów:

• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
• podmiot wdrażający Instrumenty finansowe. 

Nabór wniosków (dotacje):

• IV kwartał 2016 r. 

Konkurs na wybór operatora IF*:

• I kwartał 2018 r. 

* Zgodnie z Wieloletnim planem naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr 2)

Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP  

POŻYCZKI/ DOTACJE
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DOTACJE POŻYCZKI

Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP  
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Dziękuję za uwagę


