
Przewodnik praktyczny  

Fundusze Strukturalne 2014-2020 r. 

Jak przygotować Wielofunduszowy program operacyjny na rzecz 
remontów zasobów mieszkaniowych  

Przygotowują Państwo Programy Operacyjne, które będą kształtować inwestycje UE w Państwa regionie przez 
kolejne 7 lat. Na pewno chcieliby Państwo finansować z funduszy strukturalnych działania, które przyniosą 
wielorakie, wymierne korzyści dla firm i gospodarstw domowych, stymulując lokalne miejsca pracy, 
szczególnie w ogarniętym kryzysem sektorze budowlanym, generując przy tym wysoką stopę zwrotu i 
stymulując inwestycje prywatne, równocześnie przyczyniając się do zrównoważonego, długoterminowego 
rozwoju. Celem tego Przewodnika praktycznego jest ułatwienie Państwu przygotowania Wielofunduszowego 
programu operacyjnego na rzecz remontów zasobów mieszkaniowych w regionie, poprzez zapewnienie: 

  

Odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania 
  

Przeglądu odpowiednich wymogów prawnych i przydzielania środków 
  

Przedstawienie przykładu projektu Wielofunduszowego programu operacyjnego na rzecz remontów 
zasobów mieszkaniowych 

P: Dlaczego inwestować w remonty poprawiające efektywność energetyczną? 
 
Inwestycje w remonty poprawiające efektywność energetyczną budynków w Państwa regionie są realną szansą 
na poprawę stanu gospodarki, środowiska i społeczeństwa. Jest to jeden z najbardziej opłacalnych środków 
pozwalających osiągnąć olbrzymie oszczędności energii, ograniczyć emisję CO² i wspierać wzrost gospodarczy 
poprzez utworzenie lokalnych miejsc pracy, których nie można przenieść gdzieś indziej. Spójny program 
remontów znacząco przyczyni się też do odnowy budynków w uboższych rejonach i ograniczenia liczby osób, 
których nie stać na ogrzanie mieszkań, przynosząc dodatkowe korzyści w zakresie zdrowia i spadku zachorowań 
wynikające z poprawy jakości powietrza. Brak dostępnego z góry finansowania stanowi największą przeszkodę w 
wykorzystaniu tego olbrzymiego potencjału do efektywnych kosztowo oszczędności skrywanych przez budynki w 
Państwa regionie. Fundusze strukturalne na okres 2014-2020 są idealną okazją do pozyskania wypłacanych z 
góry środków na inwestycje w remonty poprawiające efektywność energetyczną poprzez przygotowanie 
Wielofunduszowego programu operacyjnego na rzecz dogłębnych remontów poprawiających efektywność 
energetyczną. 
  
 

P: Jak ten Wielofunduszowy program operacyjny pozwoli realizować obowiązkowe cele 
tematyczne służące osiągnięciu priorytetów UE na rok 2020? 
Remonty Budynków są w centrum zainteresowania strategii UE mającej zapewnić inteligentny, zrównoważony i 
inkluzywny wzrost do 2020 r. – zostało to uznane poprzez decyzje o  
 
 1) wyznaczeniu obowiązkowego minimalnego odsetka wydatków z EFRR, który należy zainwestować w 

zrównoważoną energię, włącznie z efektywnością energetyczną (od 12% dla regionów mniej rozwiniętych 
do 20% dla bardziej rozwiniętych regionów); 

  2) prawie podwojeniu środków przydzielonych na Zrównoważoną Energię i Efektywność Energetyczną, 
do około 23 miliardów EUR, na podstawie celu tematycznego nr 4 „Przejście na Gospodarkę 
Niskoemisyjną“; 

 3) rozszerzeniu zakresu 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 Europejskiego Funduszu Społecznego (wspierającego doskonalenie kwalifikacji 
pracowników na potrzeby zielonego zatrudnienia). 

 Odpowiedzi na Najczęściej Zadawane Pytania 



P: Po co przygotowywać Wielofunduszowy program operacyjny? 
Aby zmaksymalizować wpływ projektu w rejonie, ograniczyć ciężar administracyjny oraz osiągnąć lepszą 

integrację realizacji, kraje członkowskie są zachęcane do łączenia wykorzystania środków z różnych funduszy 

poprzez zastosowanie „Wielofunduszowych programów operacyjnych“ na okres 2014-2020 r. Przygotowanie 

Wielofunduszowego programu operacyjnego skupionego na remontach poprawiających efektywność energetyczną 

budynków nie tylko stanowi działanie na rzecz osiągnięcia obowiązkowego minimalnego odsetka wydatków z 

EFRR, który należy zainwestować w zrównoważoną energię i efektywność energetyczną, ale także stanowi okazję 

do połączenia środków z EFRR, Funduszu Spójności i EFS w celu spotęgowania skutków.  
  

P: Czy nowa „Pożyczka Remontowa“ ułatwia dostęp do finansowania remontów? 
Tak, ten specyficzny, dostępny „od ręki“ instrument finansowy na potrzeby sektora budownictwa mieszkaniowego 

wprowadzony w ramach funduszy strukturalnych ma zapewnić uprzywilejowany, „przyspieszony“ proces 

zatwierdzania i preferencyjne warunki właścicielom budynków inwestującym w Efektywność Energetyczną 

obiektów poprzez połączenie środków publicznych i prywatnych. 

Przegląd odpowiednich wymogów prawnych i przydzielania środków 

będących podstawą Wielofunduszowego Programu Operacyjnego na 

 rzecz remontów 

POŻYCZKA REMONTOWA : Dostępny „od ręki“ instrument finansowy wspierający Inwestycje w 

Remonty  

Ten specyficzny, dostępny „od ręki“ instrument finansowy na potrzeby sektora budownictwa 

mieszkaniowego ma zapewnić uprzywilejowany, „przyspieszony“ proces zatwierdzania i preferencyjne 

warunki właścicielom budynków inwestującym w Efektywność Energetyczną obiektów poprzez połączenie 

środków publicznych i prywatnych. (Ma zastosowanie do EFRR / Funduszu Spójności) 

Cel tematyczny nr 4 

  

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

  
Wspólne przepisy Artykuł 9 ust. 4 



  
Fundusze 

Kwalifikujące 
się do 

Osiągniecia 

celu 
tematycznego 

nr 4 

  
  

Wymagania 

Przydziału z EFRR 

  

Priorytety Inwestycyjne 

w EFRR 

  
   

Europejski  

Fundusz  

Rozwoju 

Regionalnego 

(EFRR) 

   
  

Obowiązkowy minimalny odsetek 

wydatków na cel tematyczny nr 4, na 

podstawie Rozporządzenia o EFRR: 

  

Regiony bardziej rozwinięte: 20% 

  

Regiony mniej rozwinięte: 12% 

  

Regiony przejściowe: 15%  

Promocja efektywności energetycznej i 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w przedsiębiorstwach; 

  
Rozporządzenie o EFRR: artykuł 5 ust. 4 lit. b)  

Wspieranie efektywności energetycznej, 
inteligentnego zarządzania energią i 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w infrastrukturze 
publicznej, włącznie z budynkami 
publicznymi, jak również w sektorze 
budownictwa mieszkaniowego; 
  

Rozporządzenie o EFRR: art. 5 ust. 4 lit. c)  

  Fundusz Spójności 

Wymogi przydziału środków 

Priorytety Inwestycyjne 

w Funduszu Spójności 

  

Fundusz 

Spójności 

(FS) 

Biorąc pod uwagę to, że Efektywność 
Energetyczna jest w oczywisty sposób 
korzystna dla środowiska (warunek 
wstępny korzystania ze środków z 
Funduszu Spójności), efektywność 
energetyczna w zasobach 
mieszkaniowych (publicznych i 
prywatnych) obecnie w pełni 
kwalifikuje się do wsparcia z Funduszu 
Spójności. 
  
Nie ma wymogu minimalnego ani 
maksymalnego odsetka środków, jaki 
należy przeznaczyć na realizację celu 
tematycznego nr 4. 

 Promocja efektywności energetycznej i 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w przedsiębiorstwach; 
  

Rozporządzenie o Spójności: art. 3 lit. a (ii) 

 Wspieranie efektywności energetycznej, 
inteligentnego zarządzania energią i 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w infrastrukturze 
publicznej, włącznie z budynkami 
publicznymi, jak również w sektorze 
budownictwa mieszkaniowego; 
  

Rozporządzenie o Spójności: art. 3 lit. a (iii)  

  Wymogi 

Przydziału z EFRR 

Priorytety Inwestycyjne 

w Funduszu Społecznym UE 

  
  
Europejski  

Fundusz 

Społeczny 

(EFS)  

  
EFS powinien przyczyniać się do 
przechodzenia na gospodarkę 
niskoemisyjną poprzez wsparcie dla 
zatrudniania na nowych miejscach 
pracy w branży niskoemisyjnej, a także 
w sektorach produkcji energii. 
  
Nie ma wymogu minimalnego ani 
maksymalnego odsetka środków, jaki 
należy przeznaczyć na realizację celu 
tematycznego nr 4. 

Wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną, przyjazną dla klimatu i 
zrównoważoną poprzez poprawę systemu 
edukacji i szkoleń, konieczną do 
pozyskania zachowań, umiejętności i 
kwalifikacji, poprawy kwalifikacji siły 
roboczej i tworzenia nowych miejsc pracy 
w sektorach powiązanych ze 
środowiskiem i energią 
  

Rozporządzenie o EFS: artykuł 3 ust. 2 lit.a 

 

Przydział dla 

branży 

Zrównoważonej 

energii i branży 

energetycznej.  

Wydajność  

wyceniana na 

23 miliardy, dla 

okresu  

2014-2020 



   Przykład treści projektu Wielofunduszowego programu operacyjnego na 

 rzecz remontów zasobów mieszkaniowych 

Jak jeszcze można włączyć kwestię Efektywności energetycznej budynków do Programów 

operacyjnych? 

Pomimo olbrzymich korzyści płynących z przygotowywania Wielofunduszowych programów operacyjnych 

koncentrujących się na remontach budynków, rozumiemy, że efektywność energetyczna może w niektórych krajach 

należeć do kilku PO. W takim przypadku stanowczo zalecamy przygotowanie oddzielnych osi priorytetów 

dedykowanych dla EE, wprowadzających we wszystkich Programach operacyjnych spójne kryteria. 

Cel tematyczny nr 4 

 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

Inne istotne cele tematyczne 

Nr 5:  

Wspieranie przystosowania do zmiany klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim; 

Nr 6: 

Zachowanie iochrona środowiska oraz promocja efektywnego wykorzystania zasobów 

   

 

Kluczowe dane dotyczące  

Efektywności energetycznej budynków 
  

¨ Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii w UE i 36% emisji gazów cieplarnianych 

 ¨ 92% budynków wybudowanych w 2005 r. w 2050 r. wciąż jeszcze będzie w użytku 

 ¨ Do 2050 r. przeciętna wysokość rachunku za energię dla gospodarstw domowych 

prawdopodobnie wzrośnie o 40% 

 ¨ 1 milion euro zainwestowany w ambitne środki na rzecz poprawy efektywności 

energetycznej prowadzi do utworzenia 19 miejsc pracy 

 ¨ 1 euro inwestycji publicznych w efektywność energetyczną budynków przynosi do 5 euro 

dodatkowych przychodów do budżetu  

¨ Każde 100 euro zainwestowane w efektywność energetyczną może obniżyć koszty opieki 

zdrowotnej nawet o 42 euro 



 

Priorytety Inwestycyjne 

(w oparciu o wymagania 

prawne 

3 funduszy) 

  
  

Źródło 

finansowani

a 

  
  

Przykłady 

Celów 

  
  

Przykłady 

Środków/ Projektów 

  

  

Priorytet Inwestycyjny 1: 

Promocja Efektywności 
Energetycznej w 
Przedsiębiorstwach  

EFRR/ 

Fundusz 

Spójności 

Cel nr 1 

Poprawa konkurencyjności firm przez 

zmniejszenie zapotrzebowania na 

energię zajmowanych przez nie 

budynków 

- Zapewnienie przedsiębiorstwom 

audytu energetycznego, aby 

podkreślić korzyści płynące z 

ograniczenia kosztów 

- Wypracowanie rynku Umów na 

Usługi Energetyczne, który 

sprawia, że inwestycja spłacana 

jest ze środków zaoszczędzonych 

na opłatach 

- Zapewnienie członkom 

kierownictwa placówek szkoleń z 

zakresu efektywności 

energetycznej 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

Cel nr 2 

Poprawa kwalifikacji siły roboczej w 

obrębie firm 

EFRR/ 

Fundusz 

Spójności 

Cel nr 3: 

Wsparcie małych i średnich 

przedsiębiorstw z branży budowlanej/

remontowej poprzez stymulację rynku 

  

Priorytet Inwestycyjny 2: 

Promocja Efektywności 
Energetycznej w 
Infrastrukturze Publicznej  

EFRR/ 

Fundusz 

Spójności 

Cel nr 1 

Uwolnienie środków w budżetach 

instytucji publicznych poprzez 

ograniczenie wydatków na energię 

- Rozpoczęcie programu remontu 

budynków publicznych 

- Włączenie popraw dostępności 

(instalacja wind) w szerszy 

program remontów, ponieważ 

przyszłe oszczędności energii 

pozwolą pokryć koszty 

- Przygotowanie punktu 

kompleksowej obsługi 

zajmującego się pośrednictwem 

pomiędzy klientem a bankiem na 

potrzeby dogłębnych remontów 

- Wsparcie inwestycji w nowe, 

bardzo energooszczędne budynki 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

Cel nr 2 

Podniesienie świadomości korzyści 

płynących z energooszczędności 

budynków 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

Cel nr 3: 

Poprawa dostępności budynków 

publicznych dla osób starszych 

Fundusz 

Spójności 

Cel nr 4 Ograniczenie emisji CO² 

  

Priorytet Inwestycyjny 3: 

Promocja efektywności 
energetycznej w sektorze 
mieszkaniowym  

EFRR/ 

Fundusz 

Spójności 

Cel nr 1 

Ograniczenie liczby osób, których nie 

stać na ogrzanie mieszkań 

- Wprowadzenie programu 

dogłębnych remontów mieszkań 

socjalnych 

- Włączenie remontów budynków 

do szerszego programu 

regeneracji miejskiej 

- Stworzenie programu 

finansowania dla remontów 

przekraczających minimalne 

wymogi 

- Poprawa sieci ciepłownictwa 

komunalnego 

EFRR/ 

Fundusz 

Spójności 

Cel nr 2 

Wsparcie regeneracji miejskiej w 

biedniejszych dzielnicach 

  

Fundusz 

Spójności 

Cel nr 3: 

Poprawa jakości powietrza w 

pomieszczeniach w celu wsparcia 

dobrobytu, produktywności w pracy i 

stanu zdrowia 
 

Priorytet Inwestycyjny 4: 

Poprawa edukacji i szkolenia 
koniecznych do tworzenia 
nowych miejsc pracy w 
sektorach powiązanych ze 
środowiskiem naturalnym i 
energią.  

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

Cel nr 1 

Zapewnienie by umiejętności 

odpowiadały potrzebom nowych 

zielonych miejsc pracy 

- Badanie rynku w celu wykrycia 

niedoborów siły roboczej /

umiejętności 

- Kursy szkoleniowe dla 

audytorów energetycznych, 

rzemieślników, oceny 

efektywności energetycznej itd. w 

szkołach i na uczelniach wyższych 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

Cel nr 2 

Poprawa umiejętności obecnej siły 

roboczej w celu ograniczenia 

bezrobocia 



www.RENOVATE-EUROPE.eu 

  

Kampania Renovate Europe to inicjatywa EuroACE,  

Europejskiego Stowarzyszenia Firm dla Promocji Efektywności Energetycznej Budynków.  

Jej główną ambicją jest ograniczenie zapotrzebowania europejskich  

budynków na energię. Do 2050 r. zapotrzebowanie to ma spaść o 80% w porównaniu ze 

stanem na rok 2005. 

Dzień Renovate Europe (REDay) to doroczne wydarzenie organizowane w ramach 

Kampanii.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat: c/o EuroACE,  

Rond Point Schuman 6 - 8th Floor 

B-1040, Brussels 

Tel.: +32 2 639 1010 

O kampanii 

 @RenovateEurope 

  # REDay2013 


