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OGRANICZENIA LOKALIZACJI
PROJEKTOWANYCH ELEKTROWNI
I PARKÓW WIATROWYCH

Kategorie obszarów
z ograniczeniami:

KATEGORIA I (WYKLUCZONE)
Obszary całkowicie wyłączone z 

lokalizacji elektrowni 
wiatrowych – parki narodowe, 
rezerwaty przyrody, parki 
kulturowe

KATEGORIA II (NIEBEZPIECZNE)
Lokalizacje wysokiego ryzyka

KATEGORIA III (ZAGROŻONE)
Lokalizacje dużego ryzyka

KATEGORIA IIIa
Lokalizacje potencjalnie konfliktowe 

ze względu na położenie 
przygraniczne

KATEGORIA IV
Lokalizacje najmniej konfliktowe 

(bezpieczne) – pozostałe tereny 
województwa



STUDIUM UWARUNKOWAŃ DLA ROZWOJU ENERGETYKI WODNEJ
W  WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLĄSKIM – projekt w fazie realizacji

ISTNIEJĄCE I PLANOWANE 
ELEKTROWNIE WODNE
o mocy powyżej 100 kV

Informacja z projektu zmiany 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 
WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO
SFERA TECHNICZNA –
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, 
KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI 
WODNO‐ŚCIEKOWEJ, GOSPODARKI 
ODPADAMI I ENERGETYKI (RYS. NR 4)
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RPO 2014‐2020

Inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii będąmożliwe do 
zrealizowania w ramach osi priorytetowej  

Gospodarka Niskoemisyjna

Cel osi 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz wzrost udziału energii 
wytworzonej ze źródeł odnawialnych i zwiększenie  efektywności 
energetycznej

Założenia KE – koncentracja tematyczna
Min. 10% alokacji EFRR w Programie Operacyjnym
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RPO 2014‐2020

Założenia systemowe dla polityki spójności 2014‐2020 

•Maksymalny poziom udzielanego dofinansowania – 85% dla 
regionów słabiej rozwiniętych

•Regulacje dotyczące pomocy publicznej zakładają obniżenie 
bazowej stopy udzielanej pomocy. W przypadku Województwa 
Dolnośląskiego będzie to spadek z 40% do 35%

•Zwiększenie znaczenia efektywności ekonomicznej projektów 
realizowanych w ramach tej osi
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RPO 2014‐2020

Priorytety inwestycyjne:
•Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii
•Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w 
przedsiębiorstwach
•Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w 
budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym
•Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych (w tym transport publiczny)
•Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i 
elektrycznej

Dyskusja kraj/region: zakup taboru na potrzeby transportu publicznego oraz 
termomodernizacji  budynków użyteczności publicznej 
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RPO 2014‐2020
Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna (EFRR) 

Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii
producenci energii (np. MŚP, NGO, sektor publiczny): 
•budowa oraz modernizacja infrastruktury służącej wytwarzaniu energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
•budowa  oraz  modernizacja  sieci  dystrybucyjnych  niskiego  i  średniego  napięcia  
umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 

Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w 
przedsiębiorstwach
przedsiębiorcy (MŚP):
•Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów wraz z wymianą wyposażenia 
tych obiektów na energooszczędne, ze szczególnym uwzględnieniem OŹE,
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RPO 2014‐2020
Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna (EFRR) 

Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w budynkach 
publicznych i sektorze mieszkaniowym 
m.in. JST, wspólnoty i spółdzielnie mieszk.:
•projekty termomodernizacyjne, 
•instalacja OŹE w modernizowanych energetycznie budynkach,
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RPO 2014‐2020
Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna (EFRR) 

Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych, w tym transport publiczny 
m.in. JST, NGO, przedsiębiorcy:

• Jest to nowe podejście do zintegrowania polityki lokalnej prowadzącej do 
ograniczenia zjawiska niskiej emisji;

• Łączy szereg zróżnicowanych działań, obejmujących m.in. inwestycje w 
ekologiczny transport publiczny, ścieżki rowerowe, systemy park&ride, 
efektywne oświetlenie miejskie, sieci ciepłownicze, budownictwo pasywne 
oraz wszelkie inne działania prowadzące do ograniczenia emisji;

• Będzie wymagane opracowanie Strategii niskoemisyjnej na poziomie 
lokalnym (planowane jest dofinansowanie ich powstania w ramach 
konkursów organizowanych przez WFOŚ).
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Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna (EFRR) 

Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej 
JST, przedsiębiorcy energetyczni, NGO:
• budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, w tym z wykorzystaniem OŹE
• budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku 
której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w 
skojarzeniu

RPO 2014‐2020
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RPO 2014‐2020

• Rozwój instrumentów finansowych zapoczątkowanych w 
okresie 2007‐2013 

Komisja  Europejska  dąży  do  zwiększenia  efektywności  wydatkowania 
środków  poprzez  położenie  większego  nacisku  na  zwrotną formę
finansowania  inwestycji.    W  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  dla  Województwa  Dolnośląskiego  na  lata  2014‐2020 
rozważa  się utworzenie  osobnej  osi  priorytetowej  finansowanej  ze 
środków EFRR w zakresie: zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii    i  zwiększenie  efektywności  energetycznej  zarówno  w  sektorze 
przedsiębiorstw jak i w budynkach mieszkalnych oraz publicznych.
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RPO 2014‐2020

Wartość przeznaczonych środków oraz możliwość zakresu zastosowania 
instrumentów inżynierii finansowej w RPO WD 2014‐2020 zostanie 
uzależniona przede wszystkim od wyników analizy lub badania ewaluacyjnego 
które będzie miało na celu m.in.:

•Zidentyfikowanie luki inwestycyjnej oraz tych obszarów, w których 
występują nieprawidłowości rynku lub nieoptymalny poziom inwestycji.

•Określenie szacunkowego poziomu niezbędnego wsparcia 
inwestycji/przedsięwzięć.

•Wskazanie formy/narzędzia instrumentów finansowych właściwych do 
zastosowania w ramach danego rodzaju inwestycji/przedsięwzięcia. 
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MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Minister Środowiska jako Operator Programu Operacyjnego PL04
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w 
ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2009‐2014 ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym na 
dofinansowanie projektów na ogólną kwotę 279 152 687 PLN.

Nabór wniosków od 10.06 – 12.08.2013 r.

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń
powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

W ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie 
odnawialnych źródeł energii” zdefiniowano dwa obszary programowe:

•Obszar programowy nr 5 „Efektywność energetyczna”,

•Obszar programowy nr 6 „Energia odnawialna”.
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MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

• Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym 
zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, 

• Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z wymianą
lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci) zaopatrujących budynki 
użyteczności publicznej nowoczesnymi, energooszczędnymi i 
ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy 
nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub 
źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu 
(kogeneracji/ trigeneracji).

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie:

• jednostki sektora finansów publicznych; 

• podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne.
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MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

• na obszar programowy nr 5 – Efektywność energetyczna – 55 905 250 
EUR, tj. 231 565 136 PLN, 

• na obszar programowy nr 6 – Energia odnawialna – 11 488 750 EUR, tj. 
47 587 551 PLN.

Poziom dofinansowania projektu

• do 80 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. EUR, tj. 
704 157 PLN, zaśmaksymalna kwota dofinansowania to  3 mln EUR, tj. 
12 426 300 PLN.
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NFOŚiGW
PROGRAM PRIORYTETOWY

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i

obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób

fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Cel programu

Ograniczenie lub unikniecie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii

cieplnej ze źródeł odnawialnych

Program wdrażany w latach 2010 – 2015.

Alokacja środków:

1) 255 080 tys. zł – w latach 2010 – 2012;

2) 194 920 tys. zł – w latach 2013 – 2014.
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NFOŚiGW
Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony

jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowy o

współpracy z NFOŚiGW.

Formy dofinansowania

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu w wysokości 45% kapitału

kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów

kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych

przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany

przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 250 zł/m2 powierzchni całkowitej

kolektora.
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NFOŚiGW
Beneficjenci

1) osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem 
mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w 
budowie;

2) wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych 
budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych).

Rodzaje przedsięwzięć

Zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo 

do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych

odbiorników ciepła w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na

cele mieszkaniowe.
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NFOŚiGW

Cel Program Finansowanie Beneficjenci Źródło 
finansowania

Kolektory 
słoneczne 
do podgrzewania
wody użytkowej

5.1. Część 3. 
Dopłaty 
na częściowe
spłaty kapitału 
kredytów 
bankowych 
przeznaczonych 
na zakup
i montaż
kolektorów 
słonecznych

Dopłata do 45% 
kapitału kredytu

Osoby fizyczne, 
wspólnoty 
mieszkaniowe

Środki krajowe
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NFOŚiGW
Cel Program Finansowanie Beneficjenci Źródło 

finansowania

Zmniejszenie 
zanieczyszczeń
powietrza 
w strefach, 
w których
występują
znaczące 
przekroczenia 
dopuszczalnych 
poziomów stężeń
i dla których 
zostały 
opracowane 
programy 
ochrony 
powietrza.

5.8. Likwidacja 
niskiej emisji 
wspierająca 
wzrost 
efektywności 
energetycznej i 
rozwój 
rozproszonych 
odnawialnych 
źródeł energii
"KAWKA"

Dotacja 
udzielana przez 
WFOŚiGW ze 
środków 
NFOŚiGW.

Podmioty 
realizujące 
działania 
wymienione w 
programach 
ochrony 
powietrza oraz 
wskazane przez 
WFOŚiGW w 
kategoriach 
beneficjentów

Środki krajowe
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NFOŚiGW
Cel Program Finansowanie Beneficjenci Źródło 

finansowania

Obiekty 
wytwarzania 
energii 
elektrycznej 
lub ciepła z 
biogazu 
Instalacje do 
wytwarzania 
biogazu

5.3. System 
zielonych inwestycji 
GIS
Część 2. 
Biogazownie
rolnicze

Dotacja 

Pożyczka

Podmioty 
wyszczególnione 
w programie

System 
Zielonych 
Inwestycji GIS

Inwestycje 
ukierunkowane 
na budowę
lub modernizację
sieci 
elektroenergetycz
nych w celu
podłączenia 
nowych źródeł
energii wiatrowej

5.3. System zielonych 
inwestycji GIS
Część 4. Budowa, 
rozbudowa 
i przebudowa sieci 
elektroenergetycznych 
w celu umożliwienia 
przyłączenia źródeł
wytwórczych 
energetyki wiatrowej 

Minimalna 
wartość projektu 
– powyżej 8 mln
PLN

Wytwórcy energii 
elektrycznej oraz 
operatorzy sieci 
energetycznych

System 
Zielonych 
Inwestycji GIS
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NFOŚiGW
Cel Program Finansowanie Beneficjenci Źródło 

finansowania

Ograniczenie 
zużycia energii w 
wyniku realizacji 
inwestycji w 
zakresie 
efektywności 
energetycznej i 
zastosowania 
odnawialnych 
źródeł energii w 
sektorze małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 
oraz zmniejszenie 
emisji CO2

5.4. Efektywne 
wykorzystanie 
energii Część 7. 
Inwestycje 
energooszczędne w 
małych i średnich 
przedsiębiorstwach

Dotacja na 
częściowe spłaty 
kapitału kredytów 
bankowych

Mikroprzedsiębio
rstwa, małe i 
średnie 
przedsiębiorstwa

Środki krajowe
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NFOŚiGW
Cel Program Finansowanie Beneficjenci Źródło 

finansowania

Termomoderniz
acja budynków 
użyteczności 
publicznej wraz 
z wymianą
oświetlenia 
wbudowanego 
i wykorzystanie
m OZE

PL04.Oszczędzani
e energii 
i promowanie
odnawialnych 
źródeł energii

Dotacja 
od 170 tys. 
do 3 mln EUR

Jednostki 
sektora 
finansów 
publicznych, 
podmioty 
niepubliczne 
(realizujące 
zadania 
publiczne)

Środki 
norweskie i 
EOG
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WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz udziela pomocy finansowej na realizację
zadań służących ochronie środowiska w następującej wysokości : 

• do  60%  wartości  zadania  w  przypadku  dofinansowania  tylko 
w  formie  pożyczki  ‐ wysokość stopy  procentowej  pożyczek  jest  stała 
i wynosi 3,5%,

• do  20%  wartości  zadania  w  przypadku  dofinansowania  tylko 
w formie dotacji,

• w przypadku łączenia ww. form dofinansowania:
do  20%  wartości  zadania  w  formie  dotacji  i  do  40%  wartości
zadania  w  formie  pożyczki,  z  zastrzeżeniem,  że  wysokość pożyczki
nie może być niższa niż wysokość dotacji.
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WFOŚiGW
„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej  i

rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł. Część 1) Program pilotażowy

KAWKA”

Cel programu

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza

w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i

docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały

opracowane programy ochrony powietrza.

Beneficjentami programu wskazanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu są:

jednostki samorządu terytorialnego lub JST w porozumieniu ze spółkami

zajmującymi się dostawą energii cieplnej z następujących obszarów: 
m. Wrocław, m. Wałbrzych, m. Legnica, m. Zgorzelec, m. Oława, m. Polkowice, 

uzdrowisko

Szczawno‐Zdrój, m. Jelenia Góra, m. Świdnica, m. Dzierżoniów, m. Kłodzko, m. Nowa

Ruda, m. Bogatynia.
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WFOŚiGW

Program jest wdrażany w latach: 2013 – 2018.
Alokacja środków w latach 2013 – 2015.

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu 
wynoszą 400 mln zł.

Formy dofinansowania
Dotacja udzielana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
Kwota dofinansowania wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych, w tym do 45%
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez
NFOŚiGW w formie dotacji.
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Rodzaje przedsięwzięć:
1.Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z 
podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów 
wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:
a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk
węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych;
b) rozbudowa sieci ciepłowniczej;
c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym 
źródle ciepła opalanym paliwem stałym;
d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych.
2.Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji 
miejskiej.



Dziękuję za uwagę
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