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Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i
energetyka

●

Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka
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Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM)

Cel Działania: poprawa jakości powietrza, zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
Przykładowe rodzaje projektów:
Energia odnawialna: wiatrowa, słoneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i inne, efektywność energetyczna,
kogeneracja, opanowanie energii:
● budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do
produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna,
organiczna/biomasa, inna);
● budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja);
● budowa, rozbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych
i stopni wodnych umożliwiających wykorzystanie rzek
(hydroenergetyka).
Elektryczność:
● budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej i regionalnej
infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.
Gaz naturalny:
● budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej i regionalnej
infrastruktury przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego;
● zakup urządzeń i budowa obiektów technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów dystrybucyjnych gazu
ziemnego.
Efektywność energetyczna, kogeneracja, opanowanie energii, jakość
powietrza:
● budowa, rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych na efektywne energetycznie poprzez stosowanie energooszczędnej technologii i rozwiązań;
● wyposażenie systemów ciepłowniczych w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do
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przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów
użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla
środowiska;
● termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz
z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne;
● instalacja kotłów kondensacyjnych.

Podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie
obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu
terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny;
● Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania
i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych;
● Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie
ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ;
● Parki narodowe i krajobrazowe;
● Jednostki naukowe;
● Instytucje kultury;
● Szkoły wyższe;
● Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi
szkoły i placówki;
● Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość
prawną (nie wymienione wyżej);
● Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów
i związków wyznaniowych;
● Organizacje pozarządowe.
Tryb naboru wniosków
● Tryb konkursowy zamknięty z preselekcją;
● Tryb indywidualny.
Dostępna pula środków:
146 750 000 Euro
Minimalny wkład własny Beneficjenta:
● 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek
organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna;
● 15% - dla pozostałych beneficjentów, gdy nie występuje pomoc
publiczna;
● 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis;
● 40% - w przypadku udzielania pomocy na inwestycje w zakresie
energetyki.
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Dokumentacja konkursowa dostępna jest także na stronie
internetowej: www.mazowia.eu.
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