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Zmiany w budżecie strukturalnym 2014-2020 
Jak zaprojektować Program Operacyjny tak, by zapewnił regionowi zwielokrotnione korzyści 
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Szanowni Państwo 
 
W okresie kryzysu gospodarczego fundusze strukturalne i inwestycyjne są idealną okazją do pozyskania 
wypłacanych z góry środków. Dla rozwoju gospodarczego Państwa regionu kluczowe jest to, by fundusze 
inwestowane były w sektorach o olbrzymim potencjale gospodarczym, stymulując inwestycje prywatne, 
tworząc lokalne miejsca pracy i generując wysoką stopę zwrotu. UE dostrzegła tę potrzebę priorytetyzowania 
inwestycji przyjmując unijną Agendę Rozwoju 2020, w ramach której wyznaczono 11 celów tematycznych, kładąc 
szczególny nacisk na cel tematyczny nr 4 „Przejście na Gospodarkę Niskoemisyjną“  
 

W rzeczy samej oczekiwana kwota funduszy przydzielonych na odnawialne źródła energii i wydajność 
energetyczną w funduszach strukturalnych na okres 2014-2020 wzrośnie przeszło dwukrotnie, w porównaniu z 
ostatnim okresem finansowania, do szacowanej kwoty 23 miliardów EUR przy obowiązkowym minimalnym 
odsetku inwestycji przypadającym na Energię Odnawialną i Wydajność Energetyczną w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Dodatkowo rozszerzono zakres kwalifikowania się inwestycji w 
wydajność energetyczną budynków poza sam EFRR, aby zachęcać także inwestycje z Funduszu Spójności (do 
którego uprzednio nie kwalifikował się sektor mieszkaniowy) oraz Europejski Fundusz Społeczny (wspierający 
doskonalenie kwalifikacji pracowników na potrzeby zielonych miejsc pracy, jak również finansowanie renowacji 
np. mających na celu poprawę dostępności obiektów). 
 

Dodatkowo, w funduszach strukturalnych na okres 2014-2020 wprowadzono specyficzny, dostępny „od ręki“ 
instrument finansowy na potrzeby sektora budownictwa mieszkaniowego, mający na celu wsparcie remontów 
w regionach Europy. Dzięki uprzywilejowanemu, „przyspieszonemu“ procesowi zatwierdzania ta „Pożyczka 
Remontowa“ ma na celu zabezpieczenie preferencyjnych warunków dla właścicieli budynków, chcących 
zainwestować w Efektywność Energetyczną obiektu poprzez połączenie środków publicznych i prywatnych. 
 

Wyraźnie widać, że Remonty Budynków są w centrum zainteresowania strategii UE mającej zapewnić 
inteligentny, zrównoważony i inkluzywny wzrost do 2020 r. Remonty mające na celu poprawę wydajności 
energetycznej budynków to sektor o wysokiej opłacalności i polu do ograniczenia zużycia energii przez 
użytkowników końcowych, którego potencjał do tej pory pozostał w większości niewykorzystany ze względu na 
brak dostępnego z góry finansowania. Inwestycje w podnoszące efektywność energetyczną budynków remonty 
mogą przynieść szeroką gamę widocznych korzyści sektorowi publicznemu, gospodarstwom domowym i 
firmom w Państwa regionie: 
 

- Korzyści ekonomiczne: Generująca dochód działalność przekładająca się na tworzenie lokalnych miejsc 
pracy, których nie można przenieść gdzieś indziej (szczególnie w ogarniętym kryzysem sektorze 
budowlanym) i mająca pozytywny wpływ na finanse publiczne poprzez ograniczenie wydatków na energię. 

 

- Korzyści społeczne: Znaczący wkład w przyspieszenie odnowy budynków w uboższych rejonach i 
ograniczenie liczby osób, których nie stać na ogrzanie mieszkań; 
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- Korzyści zdrowotne: Skuteczny sposób na poprawę warunków w pomieszczeniach i tym samym 
ograniczenie liczby zachorowań wymagających hospitalizacji; 

 

- Korzyści dla środowiska: Oszczędny sposób na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i emisji CO2; 
 

- Korzyści polityczne: Skuteczna strategia na powrót kraju na ścieżkę pozwalającą zrealizować cele 
klimatyczne na rok 2020 równolegle z celami w zakresie wzrostu gospodarczego. 

 

 
Kluczowe jest stworzenie skutecznego Programu Operacyjnego na kolejne 7 lat, który pozwoli pozyskać korzyści 
dla Państwa regionu. Dołączony do tego listu Przewodnik praktyczny pomoże w zapoznaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów z podstawowymi krokami, jakie należy wykonać w celu przygotowania 
Wielofunduszowego programu operacyjnego na rzecz remontów zasobów mieszkaniowych. 
 

Niech Państwo nie zmarnują tej okazji do uwolnienia olbrzymich gospodarczych możliwości leżących odłogiem 
w zasobach mieszkaniowych, z których może skorzystać Państwa firma, gospodarstwo domowe i finanse 
publiczne! 
 
 
 
 
Adrian JOYCE 
Dyrektor Kampanii Renovate Europe 
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O kampanii: Kampania Renovate Europe (REC) to inicjatywa Europejskiego Stowarzyszenia Firm dla Promocji 
Efektywności Energetycznej Budynków (EuroACE). Jej ambicją jest osiągnięcie do 2050 r. 80% redukcji 
zapotrzebowania na energię w obecnych zasobach mieszkaniowych UE w porównaniu ze stanem na rok 2005. 
REC wzywa do stworzenia ambitnej strategii remontowej, którą należałoby wdrożyć w całej UE, by do roku 2020 
potroić liczbę przeprowadzanych w UE co roku remontów (z 1% do 3%) i sprawić, że wszystkie remonty będą 
remontami dogłębnymi, przeprowadzanymi od razu lub w etapach. www.renovate-europe.eu 
 
Firmy i Stowarzyszenia Partnerskie Kampanii Renovate Europe to: 

 

http://www.renovate-europe.eu/

