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Przedstawienie zasad i możliwości uzyskania 

wsparcia finansowego na inwestycje proekologiczne 

realizowane przez właściciela budynków 

jednorodzinnych 



1. Badanie potrzeb i planów w zakresie realizacji 

inwestycji proekologicznych mieszkańców Gminy 

Psary (ankietyzacja, I-III 2015 r.). 

2. Stworzenie montażu finansowego dla planowanych 

inwestycji proekologicznych mieszkańców Gminy. 

Etapy udzielania 

dofinansowania mieszkańcom 

Gminy Psary 



3. Akcja edukacyjno-informacyjna mieszkańców. 

4. Złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę 

Psary. 

5. Nabór do projektu – etap składania deklaracji 

uczestnictwa w projekcie. 

6. Realizacja inwestycji proekologicznej. 

Etapy udzielania 

dofinansowania 

mieszkańcom Gminy Psary 



Ilość ankiet: 726 (ok.20,74% ogółu domów jednorodzinnych) 
 

Potrzeby / plany inwestycyjne mieszkańców: 

1. docieplanie ścian zewnętrznych, stropów oraz wymiana 

okien (34,84%) 

2. wymiana kotła centralnego ogrzewania (38,15%) 

Wyniki badania 

ankietowego 



c.d. 

Potrzeby / plany inwestycyjne mieszkańców : 

- montaż kolektorów słonecznych (33,20%) 

- montaż ogniw fotowoltaicznych (20,11%) 

- montaż pomp ciepła (7,71%). 

Wyniki badania 

ankietowego 



Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach (WFOSiGW) 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 (RPO WSL) Działanie 4.1 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 (RPO WSL) Działanie 4.3 

 

 

Źródła finansowania 

inwestycji 



 

Przeznaczenie dofinansowania: 

- Zakup materiałów i wykonanie prac związanych 

z dociepleniem ścian, dachów (stropodachów), 

stropów nad piwnicą przy pomocy styropianu lub 

wełny mineralnej 

- Zakup materiałów i wykonanie prac związanych 

z otynkowaniem budynku 

 

WFOŚiGW  

Dofinansowanie ocieplenia ścian 

zewnętrznych, stropów oraz wymiana 

okien  



Dofinansowanie ocieplenia 

ścian zewnętrznych, stropów 

oraz wymiana okien 

c.d. 

- Zakup i montaż podokienników 

- Prace związane z obróbką blacharską istniejącego 

pokrycia dachowego 

- Zakup i wymiana stolarki okiennej 

- Zakup i montaż żaluzji zewnętrznych. 



Koszty niekwalifikowane 

 (do poniesienia przez 

mieszkańca): 

Uzyskanie ewentualnych pozwoleń (projekt techniczny, 

pozwolenie na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót 

itp.) 

wykonanie uproszczonego audytu energetycznego 

wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, 

niezwiązanych bezpośrednio z celami programu/ 

projektu 

wydatki poniesione przed podpisaniem umowy z Gminą. 



Źródła finansowania 

inwestycji 

Dofinansowanie WFOŚiGW + środki gminy - 80% 

wielkości kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 

40 000 zł, 

Wkład własny mieszkańca 20%. 

Kiedy? 

Nabór do projektu: wrzesień 2015 r. 

Realizacja inwestycji: 2016-2017 r. 

 



RPO WSL Działanie 4.3  

Wymiana kotła centralnego ogrzewania 

Przeznaczenie dofinansowania: 

- Likwidacja „niskiej emisji” poprzez 

wymianę/modernizację indywidualnych źródeł 

ciepła 

- Budowa instalacji OZE w modernizowanych 

energetycznie budynkach. 



Możliwa będzie: 

- wymiana/modernizacja źródeł ciepła nieefektywnych 

ekologicznie na źródła/systemy grzewcze  wykorzystujące 

paliwo gazowe lub biomasę, o zwiększonej sprawności 

ekologicznej (redukcja CO₂ co najmniej o 30% w odniesieniu 

do istniejącej instalacji). Wsparcie tylko dla budynków po 

termomodernizacji lub w jej trakcie, 

- wsparcie budowy instalacji/infrastruktury wykorzystującej 

OZE jest dodatkiem do wymiany źródła ciepła. 

Wymiana kotła centralnego  

ogrzewania 



Wymiana kotła centralnego  

ogrzewania 

Możliwe będzie: 

- wsparcie budowy instalacji/infrastruktury wykorzystującej 

OZE jest dodatkiem do wymiany źródła ciepła 

- dofinansowanie na przygotowanie dokumentów 

niezbędnych do realizacji inwestycji (m.in. Audytu 

energetycznego). 

 



Źródła finansowania 

inwestycji 

• Dofinansowanie RPO WSL Działanie 4.3 - 85% wielkości kosztów 

kwalifikowanych, 40% w przypadku fotowoltaiki (poziom 

wynikający z luki w finansowaniu lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej) 

• Wkład własny mieszkańca 15% (60% w przypadku fotowoltaiki). 
 

Kiedy? 

Nabór do projektu: listopad-grudzień 2015 r. 

Realizacja inwestycji: 2016 r. - 2018 r. 



RPO WSL Działanie 4.1 

Odnawialne źródła energii 

Przeznaczenie dofinansowania - Budowa i przebudowa 

infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze 

źródeł odnawialnych. 

Brak wsparcia dla instalacji o mocy zainstalowanej:  

• en. wodna – powyżej 5 MWe,  

• en. wiatru – powyżej 5 MWe,  

• en. słoneczna – powyżej 2 MWe/MWth,  

• en. geotermalna – powyżej 2 MWth,  

• en. biogazu – powyżej 1 MWe,  

• en. biomasy – powyżej 5 MWth/Mwe 

• kogeneracja – powyżej 1 MW. 



Źródła finansowania 

inwestycji 

• Dofinansowanie RPO WSL Działanie 4.1 - 85% wielkości 

kosztów kwalifikowanych, 40% w przypadku 

fotowoltaiki (poziom wynikający z luki w finansowaniu 

lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej) 

• Wkład własny mieszkańca 15% (60% w przypadku 

fotowoltaiki). 
 

 



Wsparcie uzyskają inwestycje związane z: 

- oczyszczeniem terenu z odpadów zawierających azbest, 

- usuwaniem azbestu m.in. z budynków jednorodzinnych 

- wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia 

odpadów 

- dopuszcza się możliwość zastąpienia unieszkodliwionych 

odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu. 

 

RPO WSL Działanie 5.2 Unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest 



Źródła finansowania 

inwestycji 

• Dofinansowanie RPO WSL Działanie 5.2 - 85% wielkości kosztów 

kwalifikowanych 

• Wkład własny mieszkańca 15%. 
 

Kiedy? 

Nabór do projektu: listopad-grudzień 2015 r. 

Realizacja inwestycji: 2016 r. - 2018 r. 



 

Dziękuję za uwagę 

 

Aleksandra Bensel 

Urząd Gminy Psary 
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