
Gdzie po szczegółowe informacje?
Więcej informacji znajdziesz na stronie:

lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Twojej okolicy.

www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Fundusze Europejskie
na rewitalizację  
i termomodernizację
Fundusze Europejskie wspierają rewitalizację i termomodernizację. Rewitalizacją 
określamy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowa-
nych. Rewitalizacja to kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnej, prze-
strzeni i gospodarki, skoncentrowane na obszarach wymagających największego 
wsparcia. Powinny być one prowadzone we współpracy z lokalną społecznością oraz 
w sposób zaplanowany, poprzez programy rewitalizacji.  

Termomodernizacja to z kolei zagadnienie związane z poprawą efektywności ener-
getycznej. Może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Jej 
celem jest m.in. obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz 
zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. 

naukowych, a także kościoły, instytu-
cje kultury itp. Te budynki także często 
potrzebują inwestycji w poprawę ich 
efektywności energetycznej, takich jak 
docieplenie, przebudowa systemów 
grzewczych i chłodniczych, wymiana 
oświetlenia. Dofinansowanie na ten cel 
jest dostępne w Programie Infrastruktu-
ra i Środowisko oraz w programie regio-
nalnym Twojego województwa.

Wsparcie przyznaje Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej (www.nfosigw.gov.pl) oraz urzędy 
marszałkowskie (w zakresie programów 
regionalnych).
Finansowanie: Programy Regionalne,  
Program Infrastruktura i Środowisko, 
Działanie 1.3.1

 
Przedsiębiorcy

Termomodernizacja może dotyczyć tak-
że procesów produkcyjnych lub usługo-
wych w firmach. Dofinansowanie można 
wówczas przeznaczyć m.in. na:
 ▪ przebudowę linii produkcyjnych na 

bardziej efektywne energetycznie,
 ▪ kompleksową modernizację energe-

tyczną budynków firmy,
 ▪ zastosowanie technologii efektyw-

nych energetycznie oraz technologii 
odzysku energii,

 ▪ budowę lub przebudowę lokalnych 
źródeł ciepła (w tym instalacje odna-
wialnych źródeł energii).

 

Duże przedsiębiorstwa mogą wystę-
pować o środki na ten cel w Programie 
Infrastruktura i Środowisko. Firmy z se- 
ktora mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw (MŚP) dofinansowanie na 
takie cele uzyskają natomiast w progra-
mach regionalnych w swoich wojewódz- 
twach. Pamiętaj, że część funduszy na  
efektywność energetyczną w firmach  
jest dostępna w postaci instrumentów  
zwrotnych, a nie dotacji.

Dofinansowanie przyznaje Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (dla dużych firm) oraz 
instytucje odpowiedzialne za regionalne 
programy w poszczególnych wojewódz-
twach (dla firm z sektora MŚP).
Finansowanie: Programy Regionalne , 
Program Infrastruktura i Środowisko, 
Działanie 1.2

Co dalej?

Jeśli masz pomysł na jakiś projekt, zapo-
znaj się z informacjami na portalu Fun-
duszy Europejskich oraz skontaktuj się 
z najbliższym Punktem Informacyjnym 
Funduszy Europejskich, gdzie znajdziesz 
pomoc w dopasowaniu źródła dofinan-
sowania. 



Projekty rewitalizacyjne

Głównym źródłem dofinansowania rewi-
talizacji są programy regionalne. Jeśli 
chcesz zrealizować takie przedsięwzię-
cie, zapoznaj się z zasadami dotyczący-
mi programu w Twoim regionie. W wielu 
województwach rewitalizacja dotyczy 
tylko obszarów miejskich i wiejsko-miej-
skich, jednak część programów regio-
nalnych przewiduje także finansowanie 
zdegradowanych obszarów wiejskich. 
Upewnij się, jakie zasady obowiązują  
w Twoim regionie.

Projekty rewitalizacyjne są realizowane 
przede wszystkim na tzw. obszarach rewi- 
talizacji, które cechuje duża koncentracja 
negatywnych zjawisk społecznych (bez- 
robocia, ubóstwa, przetępczości, nis- 
kiegopoziomu edukacji itd.). Ponad-
to konieczne jest jednoczesne wystę- 
powanie stanu kryzysowego, w co  
najmniej jednejz następujących sfer: 
gospodarczej, środowiskowej, prze-
strzenno–funkcjonalnej lub technicznej.

W uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza się realizację nielicznych projektów 
rewitalizacyjnych poza wyznaczonym 
obszarem rewitalizacji, o ile służą one 
celom wynikającym z programu rewi-
talizacji (np. inicjatywy społeczne ukie-
runkowane na aktywizację zawodową 
mieszkańców obszarów rewitalizacji).

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie na 
realizację projektu musisz upewnić się, 
że wynika on z obowiązującego progra-
mu rewitalizacji, który uchwaliła rada 
Twojej gminy. Jest to podstawowe kry-
terium dla projektów rewitalizacyjnych, 
które warunkuje możliwość złożenia 
przez Ciebie wniosku o dofinansowanie.

Z kolei w przypadku ubiegania się o finan- 
sowanie projektów rewitalizacyjnych 
(wynikających z programu rewitalizacji),  
ale w ramach innych priorytetów inwe- 
stycyjnych Funduszy Eurpejskich niż re- 
witalizacja, projekt może uzyskać prefe- 
rencje w ocenie wniosku o dofinasowanie. 

 

Projekty realizowane w ramach całościo-
wych przedsięwzięć z zakresu rewitali-
zacji mają spowodować trwałą odnowę 
obszarów zdegradowanych, polepszenie 
jakości życia mieszkańców, w tym zwięk-
szenie szans na zatrudnienie i zwięk-
szenie zainteresowania inwestorów. 
Dlatego w ramach tych przedsięwzięć 
realizowane mogą być m.in. projekty 
dotyczące zarówno jej aspektów spo-
łecznych, gospodarczych, technicznych, 
jak i środowiskowych. Przykładem dzia-
łań rewitalizacyjnych mogą więc być:
 ▪ projekty związane z aktywizacją spo-

łeczno–zawodową osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (środki na 
takie cele są zaplanowane w progra-
mach regionalnych, w częściach finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego);

 ▪ poprawa efektywności energetycznej  
wielorodzinnych budynków mieszkal- 
nych;

 ▪ działania dotyczące kultury, w tym 
ochrona i opieka nad zabytkami, 
a także rozwój instytucji kultury.

Zwróć także uwagę na zaprezentowaną 
wcześniej definicję rewitalizacji. Twój 
projekt nie spełni warunków do uzyska-
nia dofinansowania, jeśli będzie doty-
czył wyłącznie remontu czy modernizacji 

budynku, nie będzie uwzględniał diagno-
zy lokalnych potrzeb ani angażował spo-
łeczności i nie zostanie skoordynowany  
z innymi działaniami w miejscowości.

Informacji o programie rewitalizacji szu-
kaj w swoim urzędzie gminy lub miasta. 
Dofinansowanie na projekty rewitaliza-
cyjne udzielają urzędy marszałkowskie lub 
instytucje przez nie wyznaczone. Każdora- 
zowo w momencie pojawienia się ogło- 
szenia o naborze wniosków o dofinanso- 
wanie UE przedstawiane są informacje 
na temat typów projektów kwalifiku-
jących się do wsparcia, potencjalnych 
beneficjentów i pozostałych warunków 
niezbędnych do złożenia projektu. 

Ponadto wszelkie informacje na temat 
danego programu regionalnego możesz  
uzyskać na stronie internetowej www.
funduszeeuropejskie.gov.pl  w zakładce 
„Serwisy programów” oraz w Punktach 
Informacyjnych Funduszy Europejskich. 

Finansowanie: Programy Regionalne 

Termomodernizacja

Budynki mieszkalne

Wielorodzinne często wymagają  ter-
momodernizacji, potrzebują one m.in. 
docieplenia, wymiany okien, wymiany 
źródła ciepła, przebudowy systemów 
wentylacji i klimatyzacji, wymiany oświe-
tlenia na energooszczędne itp. Wła-
śnie takie działania mogą podejmować 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe  
z dofinansowaniem unijnym. 

 

Pierwszym warunkiem jest przeprowa-
dzenie tzw. audytu energetycznego, który 
pozwoli określić, gdzie występują proble-
my z efektywnością energetyczną budyn-
ku i co należy zmienić. Następnie należy 
zwrócić uwagę na skuteczność podej- 
mowanych działań. Inwestycje powin-
ny znacząco wpływać na redukcję zuży-
cia energii, emisji dwutlenku węgla oraz 
innych szkodliwych substancji do powie-
trza. 

Wsparcie wspólnot i spółdzielni miesz-
kaniowych na termomodernizację zapla-
nowane jest w Programie Infrastruktura  
i Środowisko (POIŚ) oraz w programie 
regionalnym Twojego województwa.  
W pierwszym z nich środki są przezna-
czone dla budynków wielorodzinnych 
mieszczących się w miastach wojewódz-
kich i ich obszarach funkcjonalnych (czy-
li w gminach położonych wokół miasta). 
Pozostałe obszary mogą być dofinanso-
wane z programów regionalnych.

Pamiętaj także, że część środków na 
termomodernizację mogą stanowić  
nie dotacje, a instrumenty finansowe, 
np. pożyczki czy dopłaty do kredytów.  
Dofinansowanie z POIiŚ   przyznaje 
Narodowy Fundusz Ochrony  Środo- 
wiska i Gospodarki Wodnej (www. 
nfosigw.gov.pl) i dla Śląska Wojewódzki  
Fundusz Ochrony Środowiskai  Gospo- 
darki Wodnej w Katowicach,a z pro- 
gramów regionalnych urzędy mar- 
szałkowskie.

Finansowanie: Programy Regionalne 

Program Infrastruktura i Środowisko,  
Działanie 1.3.2, 1.7.1

 
Budynki użyteczności publicznej

Budynki użyteczności publicznej to wszys- 
tkie te obiekty, w których mieszczą się 
różne instytucje i które są związane  
z zadaniami publicznymi lub społecznymi. 
Należą więc do nich m.in. budynki urzę-
dów, sądów, szkół, szpitali, jednostek  


