
Mazowsze wspiera efektywność 
energetyczną 

Kto i na co może pozyskać dofinansowanie z FEM 2021-2027

Monika Tchórznicka 

Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce 
Wdrażania Programów Unijnych



Program regionalny 

Fundusze Europejskie 
dla Mazowsza 2021-2027
(FEM)

Ponad 2 mld euro

• 501 mln euro dla obszaru 
warszawskiego stołecznego (RWS)

• 1,5 mld euro dla obszaru 
mazowieckiego regionalnego (RMR)



Warszawski Stołeczny:

• 94,4 mln euro
• do 50% dofinansowania

Mazowiecki Regionalny:

• 296,4 mln euro
• do 85 % dofinansowania 

Priorytet II
Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza 390,8 mln euro



91,8 mln euro

10 mln euro

71,5 mln euro

82,8 mln euro

52,5 mln euro

40,6 mln euro

41,5 mln euro

Działanie 2.1 Efektywność energetyczna

Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT WOF

Działanie 2.3 Odnawialne źródła energii

Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Działanie 2.7 Bioróżnorodność

Priorytet II: 
Fundusze Europejskie na zielony rozwój 
Mazowsza



Jakie projekty otrzymają dofinansowanie? 

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych 

i mieszkalnych

Dotacje m.in. na:

 budowę/przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji wraz 

z rekuperacją,

 ocieplenie ścian i dachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,

 wymianę oświetlenia na energooszczędne,

 instalację urządzeń OZE wraz z magazynami energii,

 budowę/modernizację systemów ciepłowniczych i chłodniczych 

(sieci) wraz z magazynami ciepła

Planowany termin konkursu: 2024 rok

Alokacja na konkurs: 141,3 mln zł

Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie? 
 administracja publiczna,

 organizacje społeczne i związki wyznaniowe,

 instytucje nauki i edukacji

Działanie 2.1 Efektywność energetyczna (91,8 mln euro)



Jakie projekty otrzymają dofinansowanie? 

Kontrola jakości powietrza 

Wyposażenie pracowników urzędów gmin i jednostek podległych 

(straż miejska, ekopatrol) w urządzenia oraz niezbędne przeszkolenie 
 zakup przyrządów pomiarowych wspomagających prowadzenie 

kontroli pieców i spalanych w nich paliw, np. zestawów do poboru 

próbek popiołu z paleniska, drony badające skład dymu z 

kominów, mobilne laboratoria)

Planowany termin konkursu: 14 czerwca – 12 lipca 2023 r.

Alokacja na konkurs: 18,8 mln zł

Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie? 
Administracja publiczna

Działanie 2.1 Efektywność energetyczna (91,8 mln euro)



Jakie projekty otrzymają dofinansowanie? 

Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w 
województwie mazowieckim
Projekt niekonkurencyjny Samorządu Mazowsza planowany do realizacji we współpracy z partnerami

43,7 mln euro dotacji na wsparcie gmin we wdrażaniu Programu 
ochrony powietrza w województwie 

Interwencja dotyczyć będzie w szczególności podnoszenia potencjału 
administracyjnego gmin w zakresie:

 właściwego planowania działań związanych z ochroną powietrza, 

 wdrażania systemów informatycznych wspierających procesy 
zarządzania 

 jakością powietrza,

 monitorowania, kontroli i egzekucji działań w zakresie poprawy jakości 
powietrza,

 komunikacji z mieszkańcami, doradztwa energetycznego i 
ekologicznego.

Działanie 2.1 Efektywność energetyczna (91,8 mln euro)



Jakie projekty otrzymają dofinansowanie? 

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na 

obszarze ZIT

Kompleksowe inwestycje w budynkach, których właścicielem lub 

organem założycielskim są samorządy     

Dotacje dla:

 gmin gdzie wskaźnik Gg będzie niższy od średniej wartości dla 

Mazowsza

Typ beneficjenta:

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), służby publiczne, instytucje 

nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, przedsiębiorstwa 

realizujące cele publiczne, administracja publiczna, partnerstwa, 

organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ramach ZIT WOF (10 mln euro)



Jakie projekty otrzymają dofinansowanie? 

Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z infrastrukturą 

powiązaną

Możliwe do realizacji będą przedsięwzięcia polegające na budowie 

nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) 

istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE 

w technologii wysokosprawnej kogeneracji. Interwencja będzie 

dedykowana jednostkom o małej mocy wytwarzania, mającej 

charakter lokalny, wykorzystywanej zarówno na potrzeby 

pojedynczych obiektów jak i grupy budynków. Dzięki takim układom 

osiągnięty zostanie wzrost ogólnej sprawności wykorzystania ciepła i 

tym samym nastąpi zmniejszenie strat związanych z przesyłem.

Działanie 2.3 Odnawialne źródła energii (71,5 mln euro)



Jakie projekty otrzymają dofinansowanie? 

Magazyny energii i ciepła

 Wspierane będą magazyny energii lub ciepła działające na 

potrzeby danego źródła, jako oddzielne inwestycje niestanowiące 

elementu projektu. 

 Premiowane będą projekty beneficjentów, którzy uzyskali wsparcie 

na instalacje OZE z RPO WM 2014-2020 lub pożyczkę z FEM 2021-

2027 

Typ beneficjentów w obszarze odnawialnych źródeł energii: 

Instytucje wspierające biznes, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

(ZIT), Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki 

wyznaniowe, Instytucje ochrony zdrowia, Służby publiczne, 

Partnerstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, 

Administracja publiczna, Osoby fizyczne, Przedsiębiorstwa

Działanie 2.3 Odnawialne źródła energii (71,5 mln euro)



 4.1 Odnawialne źródła energii (instalacje fotowoltaiczne, solarne, pomy ciepła)

51 PROJEKÓW NA 224 MLN ZŁ

 4.2 Efektywność energetyczna (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

229 PROJEKTÓW NA 445 MLN ZŁ

 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza
i rozwój mobilności miejskiej

81 PROJEKTÓW NA 80 MLN ZŁ

 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu

46 PROJEKTÓW NA 76,5 MLN ZŁ

W programie na lata 2014-2020 projekty z zakresu efektywności energetycznej 
wspierane były z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
w ramach:

Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Osi priorytetowej XII REACT-UE dla Mazowsza

Program regionalny na lata 2014-2020 (RPO WM)



Gdzie szukać informacji?

www.funduszedlamazowsza.eu 

(zakładka Fundusze Europejskie na lata 2021-2027)


