
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027



 Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności na lata 2021-2027 został przyjęty w 
dniu 24 czerwca 2021 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej L231 w dniu 30 czerwca 2021 r., a wejście w życie 
ww. aktów prawnych nastąpiło w dniu 1 lipca 2021 r.

 Projekt Umowy Partnerstwa przyjęty przez Radę Ministrów został przesłany do 
KE w dniu 15 grudnia 2021r.

 Zgodnie z projektem rozporządzenia ogólnego (art. 16.2) państwa członkowskie 
przedkładają programy Komisji nie później niż trzy miesiące po przedłożeniu 
Umowy Partnerstwa.

POSTĘP PRAC NAD PROGRAMEM



 W terminie od 30.12.2021r. do 4.02.2022r. trwały konsultacje społeczne projektu 
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Do 30 
dni po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport z konsultacji 
społecznych, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

 Równolegle prowadzone są negocjacje Kontraktu Programowego dla 
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2021-2027 między rządem i samorządem.

POSTĘP PRAC NAD PROGRAMEM cd.



POLITYKA SPÓJNOŚCI 2021-2027 – Cele Polityki 

1. BARDZIEJ KONKURENCYJNA I INTELIGENTNA EUROPA

2. BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA NISKOEMISYJNA I 

PRZECHODZĄCA W KIERUNKU GOSPODARKI ZEROEMISYJNEJ ORAZ 

ODPORNA EUROPA 

3. LEPIEJ POŁĄCZONA EUROPA

4. EUROPA O SILNIEJSZYM WYMIARZE SPOŁECZNYM

5. EUROPA BLIŻSZA OBYWATELOM

6. UMOŻLIWIENIE REGIONOM I OBYWATELOM ŁAGODZENIA SPOŁECZNYCH, 

GOSPODARCZYCH I ŚRODOWISKOWYCH SKUTKÓW TRANSFORMACJI W 

KIERUNKU GOSPODARKI NEUTRALNEJ DLA KLIMATU



GŁÓWNE UWARUNKOWANIA

nowej perspektywy finansowej

Priorytety wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu

Priorytety wynikające z Agendy Cyfrowej

Konsekwencje COVID-19

Uwarunkowania wynikające z krajowych dokumentów strategicznych
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

Polityka energetyczna Polski do 2040 r., 

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, 

Polityka ekologiczna państwa 2030. 



Priorytety FEP 2021-2027
P I. Konkurencyjna i Cyfrowa 

Gospodarka

P II. Energia i Środowisko

P III. Mobilność Miejska

P IV. Mobilność i Łączność

P V. Infrastruktura Bliżej Ludzi

P VI. Rozwój Zrównoważony 
Terytorialnie

P VII. Kapitał Ludzki Gotowy do 
Zmian (EFS+)

P VIII. Rozwój Lokalny Kierowany 
przez Społeczność (EFS+)

Badania i 
rozwój

Cyfryzacja Wsparcie MŚP
RIS i transformacja 

przemysłowa

Efektywność 
energetyczna

OZE

Gospodarka wodno-ściekowa 

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Adaptacja do zmian klimatu

Ochrona przyrody 

i bioróżnorodności

Zrównoważona mobilność 
miejska

Drogi Kolej
Zrównoważony transport 

pozamiejski

Infrastruktura edukacji 
(przedszkola, 

szkolnictwo ogólne i 
zawodowe, uczelnie 

wyższe)

Infrastruktura 
włączenia 

społecznego

Infrastruktura 
ochrony 
zdrowia

Kultura i 
dziedzictwo 
kulturowe

Dostępność 
infrastruktury 

Dziedzictwo kulturowe 

i  naturalne
Rozwój turystyki

Fizyczna odnowa 
i bezpieczeństwo przestrzeni 

publicznych

Aktywizacja 
zawodowa 

osób 
bezrobotnych 

Kwalifikacje 
kadr 

gospodarki

Adaptacja 
pracodawców 

i  pracowników  do 
zmian

Edukacja 
przedszkolna

Kształcenie 
ogólne 

i zawodowe

Kształcenie 
ustawiczne

Aktywna integracja 
osób zagrożonych 

wykluczeniem, w tym 
OzN i biernych 

zawodowo

Ekonomia 
społeczna 

Usługi społeczne i 
zdrowotne 

świadczone w 
społeczności 

lokalnej

Integracja społeczna osób 
zagrożonych 

wykluczeniem, w tym 
najbardziej potrzebujących 

i dzieci

Szlaki 
turystyczne

RLKS

(usługi społeczne, wsparcie 
szkół, rozwój zdolności 

uczniów oraz kompetencji 
osób dorosłych)

Aktywna 
integracja 
migracyjna



Alokacja:  513 469 344 euro

PRIORYTET II

ENERGIA I ŚRODOWISKO



Cel szczegółowy: 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 
cieplarnianych

 Działanie 2.1 Efektywność energetyczna

Planowane typy projektów:

 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją 

urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci 

ciepłowniczej / chłodniczej. 

 Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z 

instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci 

ciepłowniczej / chłodniczej.

 Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach - poprzez odzyskiwanie energii w 

procesie produkcyjnym, modernizację energetyczną budynków, wraz z instalacją urządzeń 

OZE.

 Budowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami 

ciepła.

 Wsparcie Gmin przy realizacji Programu STOP SMOG.

PRIORYTET II. ENERGIA I ŚRODOWISKO (EFRR)



Cel szczegółowy: 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 
cieplarnianych

 Beneficjenci:

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

 podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego 

lub ich związki i stowarzyszenia,

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

 wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

 spółdzielnie mieszkaniowe (jedynie w zakresie systemów ciepłowniczych),

 organizacje pozarządowe,

 podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,

 przedsiębiorstwa,

 osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – wyłącznie w zakresie budynków 

przedszkoli, szkół (o statusie szkoły publicznej), budynków pomocy społecznej i ochrony 

zdrowia.

PRIORYTET II. ENERGIA I ŚRODOWISKO (EFRR)



Cel szczegółowy: 2(ii) Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, 
w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

 Działanie 2.2 OZE

Planowane typy projektów:
 Budowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE wraz z przyłączami do sieci oraz inwestycje w

magazyny energii działające na potrzeby OZE, w zakresie wytwarzania:

 energii elektrycznej,

 energii cieplnej,

 wodoru niskoemisyjnego.

 Beneficjenci:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

 podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich

związki i stowarzyszenia,

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

 przedsiębiorstwa,

 spółdzielnie energetyczne, klastry energii,

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

 szkoły wyższe,

 organizacje pozarządowe,

 podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

PRIORYTET II. ENERGIA I ŚRODOWISKO (EFRR)



PODZIAŁ INTERWENCJI W CP2 

linia demarkacyjna
Cel szczegółowy Rodzaj projektu Poziom krajowy Poziom regionalny

(i) Wspieranie 

efektywności 

energetycznej i 

redukcji emisji 

gazów 

cieplarnianych

Poprawa efektywności energetycznej w 

przedsiębiorstwach
Duże i średnie przedsiębiorstwa

Małe i mikro przedsiębiorstwa

Poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej 

Administracja rządowa, podległe jej 

jednostki organizacyjne, w tym 

państwowe jednostki budżetowe oraz 

podległe jej organy, uczelnie wyższe, 

szpitale i przychodnie zarządzane 

przez administrację centralną/jednostki 

organizacyjne. Budynki szkolne objęte 

rządowym programem 1000 

niskoemisyjnych szkół

Budynki publiczne, których właścicielem 

jest samorząd terytorialny oraz podległe 

mu organy i jednostki organizacyjne oraz 

jednostki zarządzane (szpitale, szkoły, 

zakłady lecznictwa uzdrowiskowego), 

budynki użyteczności publicznej nie 

związane z administracją rządową (w tym 

np. budynki parafii, instytucji NGO, 

niepublicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, niepublicznych placówek 

oświatowych).

Poprawa efektywności energetycznej 

budynków mieszkaniowych 

Wielorodzinne budynki mieszkalne 

stanowiące własność Skarbu Państwa 

/ spółek z udziałem SP oraz budynki 

spółdzielni mieszkaniowych.

Jednorodzinne budynki mieszkalne 

jako uzupełnienie wsparcia z KPO 

Wielorodzinne budynki mieszkalne inne 

niż budynki spółdzielni mieszkaniowych i 

inne niż budynki mieszkalne stanowiące 

własność Skarbu Państwa / spółek z 

udziałem SP – np. wspólnoty, TBS, 

budynki komunalne.



PODZIAŁ INTERWENCJI W CP2 

linia demarkacyjna

Cel szczegółowy Rodzaj projektu Poziom krajowy Poziom regionalny

(i) Wspieranie efektywności 

energetycznej i redukcji emisji 

gazów cieplarnianych

Budowa/rozbudowa jednostek 

wysokosprawnej kogeneracji z 

uwzględnieniem magazynów ciepła, w tym 

projektów zawierających tylko komponent 

magazynowy.

Wsparcie na poziomie

krajowym
Brak wsparcia

Budowa/modernizacja systemów 

ciepłowniczych i chłodniczych (sieci)

Wsparcie dla przedsiębiorstw 

na wytwarzanie/dystrybucję 

ciepła powyżej 5 MW mocy 

zamówionej 

Inwestycje do 5 MW 

mocy zamówionej

(ii) Wspieranie energii 

odnawialnej zgodnie z 

dyrektywą (UE) 2018/2001, w 

tym określonymi w niej 

kryteriami zrównoważonego 

rozwoju

Budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł 

energii w zakresie wytwarzania energii 

elektrycznej wraz z magazynami energii 

działającymi na potrzeby danego źródła 

OZE oraz przyłączeniem do sieci.

Podział interwencji oparty  o moc instalacji



Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów

drp@podkarpackie.pl
www.rpo.podkarpackie.pl


