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INSTRUMENTY FINANSOWE - typologia 

➢ Wsparcie o charakterze zwrotnym – „Instrumenty mieszane”, z możliwością „umorzenia” w postaci 
rabatu kapitałowego, jako impulsu do podjęcia decyzji inwestycyjnej

➢ Potencjalna wysoka stopa zwrotu z projektu – wysokie zyski/oszczędności

➢ Stroną Umowy Inwestycyjnej są Fundusze Szczegółowe (FS), dawniej Pośrednicy Finansowi

➢ Stały dostęp do wsparcia – nie obowiązują konkursy i wieloetapowy cykl procesu oceny 

➢ Prostsze i szybkie procedury uruchomienia środków w porównaniu do dotacji - indywidualne 
podejście i negocjacje warunków pożyczki z FS

➢ Poprawa dostępu do atrakcyjnych form wsparcia – szeroka dystrybucja, wysoka jakość, 
dostosowanie do realnych potrzeb, niwelowanie barier w dostępnie do finansowania zewnętrznego

➢ Możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków wsparcia - dzięki pomocy publicznej 
m.in. de minimis

➢ Wysoka jakość projektów i efektywność projektów - inwestycje lepiej przemyślane, oszczędność 
wydatkowania środków, projekt dotyczy wydatków niezbędnych i przemyślanych



INSTRUMENTY FINANSOWE programu FEM 2021-2027

- odrębne projekty dla RMR i RWS
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• Wymóg audytu energetycznego – finansowanie w ramach inicjatywy ELENA

• Projekt kompleksowy może zawierać elementy OZE

• Wzrost efektywności energetycznej o co najmniej 30% 

Termomodernizacja budynków
dz. 2.1 Efektywność energetyczna

• Instalacje/jednostki wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł 

odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną, np. magazyny energii lub 

ciepła

• Umorzenie dla elementów nie generujących oszczędności

OZE
dz. 2.3 Odnawialne źródła energii

• Infrastruktura CarSharing i BikeSharing

• Ładowarki pojazdów elektrycznych i paliw alternatywnych

• Listy projektów w strategiach lokalnych, terytorialnych, strategii ZIT WOF

Rozwój mobilności miejskiej
dz. 3.1 Mobilność miejska

dz. 3.2 Mobilność miejska w ZIT WOF

• Efektywność Energetyczna jako element projektu, z komponentem OZE

• Brak wymogu audytu energetycznego

• Wyłącznie GPR w Wykazie programów rewitalizacji województwa 

mazowieckiego 

Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych
dz. 9.1 Rewitalizacja miast

dz. 9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż 
miejskie



➢ Alokacja IF - 24 102 753 EUR, w tym RMR 17 219 769/RWS 6 882 984

➢ Wsparcie - kompleksowe inwestycje przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej

budynków; redukcji zanieczyszczeń; obniżenia emisji gazów cieplarnianych; zmniejszenia zjawiska

ubóstwa energetycznego

➢ Budynki mieszkalne (wielorodzinne, zamieszkania zbiorowego); budynki użyteczności publicznej

➢ Wysokość umorzenia - zależna od wartości wskaźników efektywności energetycznej oraz większej 

złożoności i wyższej jakości projektów, elementów projektów niezyskownych (np. koszty audytu 

energetycznego), a także generujących efekt społeczny (np. dostosowanie do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością, walki z ubóstwem energetycznym itp.)

➢ Odbiorcy Ostateczni - wspólnoty mieszkaniowe; TBS-y; SIM-y; JST

Działanie 2.1 Efektywność energetyczna



Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony
Rozwój Mazowsza

Działanie 2.3 Odnawialne źródła energii

➢ Alokacja IF - 19 074 890 EUR, w tym RMR 15 000 000/RWS 4 074 890 

➢ Wsparcie - budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła wraz z infrastrukturą powiązaną – EO wiatrowa; słoneczna; biomasa; inne rodzaje 

energii odnawialnej (w tym geotermia, biomasa, biogaz)

➢ Wysokość umorzenia – na elementy nie generujące dochodów i oszczędności, np. magazyny energii i 

ciepła oraz przyłączenie do sieci 

➢ Odbiorcy Ostateczni - JST; wspólnoty mieszkaniowe; TBS-y; SIM-y; spółdzielnie mieszkaniowe; 

spółdzielnie i klastry energetyczne oraz inne podmioty
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Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój 
mobilności miejskiej na Mazowszu

Działanie 3.1 Mobilność miejska

Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT WOF

➢ Alokacja IF - 14 273 127 EUR, w tym RMR 6 145 374/RWS 8 127 753

➢ Wsparcie - infrastruktura rowerowa i piesza systemu wypożyczeń rowerów i hulajnóg oraz 

infrastruktura ładowania lub tankowania pojazdów bezemisyjnych i paliw alternatywnych

➢ Obowiązkowo wpisane na listę projektów w strategiach terytorialnych; ponadlokalnych; 

strategii ZIT WOF

➢ Odbiorcy ostateczni - przedsiębiorcy i organizatorzy publicznego transportu zbiorowego 

(spółki prawa handlowego)



Priorytet IX – Mazowsze bliższe obywatelom dzięki 
Funduszom Europejskim 

Działanie 9.1 Rewitalizacja miast

Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż 

miejskie

➢ Alokacja IF - 23 788 547,00 EUR, w tym RMR 17 004 405/RWS 6 784 142  

➢ Wsparcie - rewitalizacja obszarów zdegradowanych, tj. inwestycje ukierunkowane na 

pobudzanie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy poprzez wsparcie 

przedsiębiorczości, samozatrudnienia i gospodarki społecznej, poprawę jakości przestrzeni 

na obszarach miejskich i innych niż miejskie

➢ Projekty - wyłącznie w GPR pozytywnie zaopiniowanych przez IZ, wpisanych do Wykazu 

programów rewitalizacji województwa mazowieckiego i pełniące rolę strategii 

terytorialnych

➢ Odbiorcy ostateczni – JST; przedsiębiorstwa; organizacje pozarządowe; spółdzielnie 

i wspólnoty mieszkaniowe
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• VELO Bank  jako Pośrednik Finansowy

• Wymóg audytu energetycznego – finansowanie 
w ramach ELENA

• Projekt kompleksowy może zawierać elementy 
OZE

Efektywność 
energetyczna w sektorze 

mieszkaniowym

(dz. 4.2 Efektywność 
energetyczna)

• Bank Gospodarstwa Krajowego jako Pośrednik 
Finansowy

• Efektywność Energetyczna jako element 
projektu, z komponentem OZE

• Brak wymogu audytu energetycznego

Pożyczka Jessica2 na 
rewitalizację 

(Dz. 6.2 Rewitalizacja 
obszarów 

zmarginalizowanych)

Instrumenty Finansowe programu RPO WM 2014-2020 
- do końca 2023 r.



Dziękuję za uwagę
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl 9

https://www.funduszedlamazowsza.eu/
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