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Wykaz zmian  
w  

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  
na lata 2014 – 2020 (SZOOP RPO WL 2014-2020) 

 
1) Jeżeli kolumna „Treść przed zmianą” jest pusta oznacza to, iż w dokumencie dopisano treść wskazaną w kolumnie „Treść po zmianie”. 
2) Jeżeli kolumna „Treść po zmianie” jest pusta oznacza to, iż w dokumencie wykreślono treść wskazaną w kolumnie „Treść przed zmianą”. 
3) Tabela odnosi się do numeracji stron i punktów istniejących w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  w jego brzmieniu sprzed zmian. Ostateczną numerację (po zmianach) 
ustalono w załączniku do uchwały ZWL tj. w tekście ujednoliconym SZOOP RPO WL 2014-2020. 

4) Numeracja przypisów w Wykazie zmian oraz w tekście jednolitym SZOOP RPO WL 2014-2020 mogą się od siebie różnić. Treść przypisów 
jest natomiast tożsama. Ostateczną numerację przypisów (po zmianach) ustalono w załączniku do uchwały ZWL tj. w tekście 
ujednoliconym SZOOP RPO WL 2014-2020. 

II. Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WL 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań 
II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku 

72/10 Wsparcie w ramach Działania obejmuje następujące 
rodzaje inwestycji: 

 Profesjonalizację usług doradczych instytucji 
otoczenia biznesu. Wsparcie obejmuje koszty 
podniesienia jakości tych usług do dostępnych 
standardów świadczenia usług.  

 Wsparcie doradcze udzielanie przedsiębiorstwom 
przez IOB na tzw. drugim poziomie. 

 Dostosowanie infrastruktury IOB do potrzeb 
przedsiębiorstw, w tym zakup środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych. 

W ramach Działania wsparcie będzie przeznaczone na profesjonalizację usług 
doradczych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu oraz 
podniesienie jakości tych usług do dostępnych standardów świadczenia 
usług.  Udzielane wsparcie pozwoli na wyszkolenie kadry instytucji otoczenia 
biznesu do świadczenia specjalistycznego doradztwa przedsiębiorcom 
prowadzącym działalność na terenie województwa lubelskiego w zakresie: 

1. nowych rynków regionalnych, krajowych i międzynarodowych, w tym 
opracowania strategii rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej;  

2. pozyskania partnerów technologicznych i biznesowych; 
3. wprowadzania systemów informatycznych, w tym wykorzystywania 

zaawansowanych technologii ICT;  
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Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane także w 
formie pomocy zwrotnej. 
 
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. 

4. zarządzania jakością;  
5. wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym au-

dyt/optymalizacja kosztów i procesów;  
6. rozwijania produktów i usług w sektorze kreatywnym; 
7. uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach badaw-

czych; 
8. monitorowania wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz in-

nych aspektów pomocy powdrożeniowej. 
 

Wsparcie w ramach Działania 3.4 nie może być udzielone na doradztwo w 
obszarach wspieranych w ramach Działania 1.4. 

Wsparcie obejmuje również dostosowanie infrastruktury IOB do potrzeb 
przedsiębiorstw, w tym zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych. 

 

Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej. 

 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 
72/11 Instytucje otoczenia biznesu (IOB) - podmiot, bez względu 

na formę prawną, który co do zasady nie działa dla zysku 
lub przeznacza zysk na cele statutowe, a prowadzona 
przez niego działalność służy tworzeniu korzystnych 
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i 
innowacyjności. 

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) - to, bez względu na formę prawną, 
podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i 
innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele 
statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym 
dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i 
zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz 
MŚP. 
(…) 

74/19 4.Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w 
inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w 
„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Lubelskiego do 2020 r.” (w oparciu o indykatywną listę 
kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa 
Lubelskiego). 

4.Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje 
zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Lubelskiego do 2020 r.”. 

74/19  7.Wsparcie udzielane jest na zasadzie pomocy zwrotnej. 
75/24 Wsparcie profesjonalizacji IOB oraz doradztwa na rzecz Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCCXVI/6223/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 listopada 2018 r. 
Strona 3 z 9 

MŚP (na drugim poziomie) stanowi pomoc de minimis na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020. 

jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 

75/25 70% 95% 
75/26 70% 95% 
75/27 30% 5% 
75/28 Minimalna wartość projektu: 250 000 PLN 

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń 
kwotowych 

Minimalna wartość projektu: 10 000 PLN 

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych 

 
76/29 Minimalna wartość projektu wydatków kwalifikowalnych: 

200 000 PLN 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 000 
000 PLN 
 

Minimalna wartość projektu wydatków kwalifikowalnych: 10 000 PLN 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: brak ograniczeń 
kwotowych 
Minimalna kwota wsparcia:  brak ograniczeń kwotowych 
Maksymalna kwota wsparcia: 950 000,00 PLN 

II.5 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka  niskoemisyjna 
Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 
129/19 Pkt. 3, Przypis 67 

Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu spo-
rządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty 
audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania 
oszczędności energii (Dz.U. 2012, poz. 962). 

Pkt. 3, Przypis 67 
Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie Rozporządzeniem 
Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod 
obliczania oszczędności energii  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1912). 
 

129/19 5.Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie będą musiały 
wykazać efektywność kosztową. Działania będą musiały 
wynikać z audytów energetycznych oraz być zgodne z za-
leceniami KE z „Przewodnika technicznego finansowania 
modernizacji energetycznej budynków finansowanych w 
ramach Polityki Spójności”. 

5.Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie będą musiały wykazać efektyw-
ność kosztową. Działania będą musiały wynikać  
z audytów energetycznych68/audytów efektywności energetycznej69 oraz 
być zgodne z zaleceniami KE z „Przewodnika technicznego finansowania mo-
dernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach Polityki Spójno-
ści”. 
 
68Audyt przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, 
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wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
(z późniejszymi zmianami). 
69Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 
października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1912). 

131/19 11.W zakresie kogeneracji w ramach Programu wsparte 
mogą zostać jedynie projekty dotyczące budowy, uzasad-
nionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji (poniżej 20 MW) oraz innych 
małych obiektów i urządzeń energetycznych spalania (tj. 
lokalne kotłownie) o jak najmniejszej z możliwych emisji 
CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza a w szczególno-
ści PM 10. Dodatkowo wszelka przebudowa istniejących 
instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz innych ma-
łych obiektów i urządzeń energetycznych spalania musi 
skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porówna-
niu do istniejących instalacji oraz zwiększeniem efektyw-
ności energetycznej.  
12.Projekty powinny przeciwdziałać ubóstwu energe-
tycznemu.  

11.W zakresie kogeneracji w ramach Programu wsparte mogą zostać jedynie 
projekty dotyczące budowy, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, 
nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji (poniżej 20 MW) oraz innych 
małych obiektów i urządzeń energetycznych spalania (tj. lokalne kotłownie) o 
jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powie-
trza a w szczególności PM 10. Dodatkowo wszelka przebudowa istniejących 
instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz innych małych obiektów i 
urządzeń energetycznego spalania/wymiany źródła ciepła musi skutkować 
redukcją emisji CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących insta-
lacji oraz zwiększeniem efektywności energetycznej.  

12.Działania z zakresu energetycznego wykorzystania biomasy muszą skut-
kować redukcją emisji pyłu PM10 o co najmniej 10% w odniesieniu do sta-
nu istniejącego.  

 

131/19 16.W budynkach mogą być stosowane instalacje OZE (o ile 
konieczność ich zastosowania wynika z uprzednio przygo-
towanego audytu energetycznego), które będą zapewniały 
przynajmniej częściowe pokrycie zapotrzebowania na 
energię w tych budynkach. W ramach realizowanych pro-
jektów instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi 
być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym 
obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elek-
trycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej. 
17.Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, 
jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowni-
czej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem 
ekonomicznym jest jego podłączenie do ww. sieci. 
 

16.W budynkach mogą być stosowane instalacje OZE (o ile konieczność ich 
zastosowania wynika z uprzednio przygotowanego audytu energetyczne-
go/audytu efektywności energetycznej), które będą zapewniały przynajm-
niej częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię w tych budynkach. W 
ramach realizowanych projektów instalacja OZE budowana na/przy budyn-
kach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym obiektu, a 
jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do 
sieci dystrybucyjnej. 

17.Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna: 

 jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej lub, 

 jeżeli budynek nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej i jego pod-
łączenie jest możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym 
lub, 

 jeżeli budynek jest zlokalizowany na obszarze objętym projektem 
podłączenia do sieci ciepłowniczej, który jest planowany do 2023 r. 
i jego podłączenie do takiej sieci będzie możliwe i racjonalne pod 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCCXVI/6223/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 listopada 2018 r. 
Strona 5 z 9 

względem ekonomicznym. 

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 
135/10 1.Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych 1.Głęboka termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
137/19 3.Wsparcie skierowane będzie na tzw. głęboką 

kompleksową modernizację energetyczną budynków 
mieszkalnych. 
 

3.Wsparcie dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych skierowane będzie 
na tzw. głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków 
mieszkalnych. 
 
4.W przypadku budynków jednorodzinnych kwalifikowane sa wyłącznie 
inwestycje w zakresie wymiany źródła ciepła. Wsparcie to możliwe jest 
wyłącznie w przypadku, gdy termomodernizacja budynku została już 
wykonana. Za wykonaną termomodernizację uważane jest osiągnięcie 
poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na 
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej określonego w audycie energetycznym wyrażonego 
wskaźnikiem EPh+w dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych EPh+w = 
120 kWh/(m2xrok). 

137/19 Punkt 4, przypis 75 
Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 
sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru 
karty audytu efektywności energetycznej oraz metod 
obliczania oszczędności energii (Dz. U.2012, poz.962). 

Punkt 5, przypis 77 
Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz 
metod obliczania oszczędności energii  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1912). 

137/19 5.W przypadku budynków należy przyjąć normy w 
zakresie zastosowanych rozwiązań energooszczędnych 
obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (z 
późniejszymi zmianami). 

6.W przypadku budynków wielorodzinnych należy przyjąć normy w zakresie 
zastosowanych rozwiązań energooszczędnych obowiązujące od 31 grudnia 
2020 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki oraz ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 
 

138/19  8.Projekty dotyczące modernizacji energetycznej budynków muszą być 
zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz 
ich usytuowanie, którego nowelizacja, przewidująca zwiększenie wymagań w 
zakresie efektywności energetycznej, weszła w życie 1 stycznia 2014 r. oraz 
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rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w 
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub 
części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. 

138/19 9.W zakresie kogeneracji w ramach Programu wsparte 
mogą zostać jedynie projekty dotyczące budowy, uzasad-
nionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji (poniżej 20 MW) oraz innych 
małych obiektów i urządzeń energetycznych spalania (tj. 
lokalne kotłownie) o jak najmniejszej z możliwych emisji 
CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza a w szczególno-
ści PM 10. Dodatkowo wszelka przebudowa istniejących 
instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz innych ma-
łych obiektów i urządzeń energetycznych spalania musi 
skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porówna-
niu do istniejących instalacji oraz zwiększeniem efektyw-
ności energetycznej.  
 

11.W zakresie kogeneracji w ramach Programu wsparte mogą zostać jedynie 
projekty dotyczące budowy, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, 
nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji (poniżej 20 MW) oraz innych 
małych obiektów i urządzeń energetycznych spalania (tj. lokalne kotłownie) o 
jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powie-
trza a w szczególności PM 10. Dodatkowo wszelka przebudowa istniejących 
instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz innych małych obiektów i 
urządzeń energetycznego spalania/wymiany źródła ciepła musi skutkować 
redukcją emisji CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących insta-
lacji oraz zwiększeniem efektywności energetycznej.  

 

 

12.Działania z zakresu energetycznego wykorzystania biomasy muszą skut-
kować redukcją emisji pyłu PM10 o co najmniej 10% w odniesieniu do sta-
nu istniejącego.  

138/19 11.Priorytetowo powinny być wspierane projekty kogene-
racyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii, nato-
miast wymiana/modernizacja innych małych obiektów i 
urządzeń energetycznego spalania będzie ograniczona do 
wsparcia instalacji do spalania paliw OZE.  

14.Priorytetowo powinny być wspierane projekty kogeneracyjne wykorzystu-
jące odnawialne źródła energii. Wymiana/modernizacja innych małych 
obiektów i urządzeń energetycznego spalania będzie ograniczona do wspar-
cia instalacji do spalania paliw OZE (nie dotyczy projektów z zakresu koge-
neracji oraz wymiany źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych).  

138/19 13.W budynkach mogą być stosowane instalacje OZE (o ile 
konieczność ich zastosowania wynika z uprzednio przygo-
towanego audytu energetycznego), które będą zapewniały 
przynajmniej częściowe pokrycie zapotrzebowania na 
energię w tych budynkach. W ramach realizowanych pro-
jektów instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi 
być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym 
obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elek-
trycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej. 
14.Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, 
jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowni-

16.W budynkach mogą być stosowane instalacje OZE (o ile konieczność ich 
zastosowania wynika z uprzednio przygotowanego audytu energetyczne-
go/audytu efektywności energetycznej), które będą zapewniały przynajm-
niej częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię w tych budynkach. W 
ramach realizowanych projektów instalacja OZE budowana na/przy budyn-
kach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym obiektu, a 
jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do 
sieci dystrybucyjnej. 

17.Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna: 

 jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej lub, 
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czej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem 
ekonomicznym jest jego podłączenie do ww. sieci. 
 

 jeżeli budynek nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej i jego pod-
łączenie jest możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym 
lub, 

 jeżeli budynek jest zlokalizowany na obszarze objętym projektem 
podłączenia do sieci ciepłowniczej, który jest planowany do 2023 r. 
i jego podłączenie do takiej sieci będzie możliwe i racjonalne pod 
względem ekonomicznym. 

Działanie 5.8 Efektywność energetyczna sektora publicznego dla ZIT miast subregionalnych 
178/19 Pkt. 4, Przypis 96 

Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu spo-
rządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty 
audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania 
oszczędności energii (Dz.U. 2012, poz. 962). 

Pkt. 4, Przypis 98 
Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie Rozporządzeniem 
Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod 
obliczania oszczędności energii  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1912). 
 

179/19 6.Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie będą musiały 
wykazać efektywność kosztową. Działania będą musiały 
wynikać z audytów energetycznych/audytów efektywno-
ści energetycznej oraz być zgodne z zaleceniami KE  
z „Przewodnika technicznego finansowania modernizacji 
energetycznej budynków finansowanych w ramach Polity-
ki Spójności”. 

6.Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie będą musiały wykazać efektyw-
ność kosztową. Działania będą musiały wynikać  
z audytów energetycznych99/audytów efektywności energetycznej100 oraz 
być zgodne z zaleceniami KE z „Przewodnika technicznego finansowania mo-
dernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach Polityki Spójno-
ści”. 
 
99Audyt przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, 
wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
(z późniejszymi zmianami). 
100Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 
5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1912). 

180/19 12.W zakresie kogeneracji w ramach Programu wsparte 
mogą zostać jedynie projekty dotyczące budowy, uzasad-
nionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji (poniżej 20 MW) oraz innych 
małych obiektów i urządzeń energetycznych spalania (tj. 
lokalne kotłownie) o jak najmniejszej z możliwych emisji 
CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza a w szczególno-
ści PM 10. Dodatkowo wszelka przebudowa istniejących 

12.W zakresie kogeneracji w ramach Programu wsparte mogą zostać jedynie 
projekty dotyczące budowy, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, 
nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji (poniżej 20 MW) oraz innych 
małych obiektów i urządzeń energetycznych spalania (tj. lokalne kotłownie) o 
jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powie-
trza a w szczególności PM 10. Dodatkowo wszelka przebudowa istniejących 
instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz innych małych obiektów i 
urządzeń energetycznego spalania/wymiany źródła ciepła musi skutkować 
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instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz innych ma-
łych obiektów i urządzeń energetycznych spalania musi 
skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porówna-
niu do istniejących instalacji oraz zwiększeniem efektyw-
ności energetycznej.  
 

redukcją emisji CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących insta-
lacji oraz zwiększeniem efektywności energetycznej.  

 

 

13.Działania z zakresu energetycznego wykorzystania biomasy muszą skut-
kować redukcją emisji pyłu PM10 o co najmniej 10% w odniesieniu do sta-
nu istniejącego.  

180/19 16.W budynkach mogą być stosowane instalacje OZE (o ile 
konieczność ich zastosowania wynika z uprzednio przygo-
towanego audytu energetycznego), które będą zapewniały 
przynajmniej częściowe pokrycie zapotrzebowania na 
energię w tych budynkach. W ramach realizowanych pro-
jektów instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi 
być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym 
obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elek-
trycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej. 
17.Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, 
jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowni-
czej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem 
ekonomicznym jest jego podłączenie do ww. sieci. 
 

17.W budynkach mogą być stosowane instalacje OZE (o ile konieczność ich 
zastosowania wynika z uprzednio przygotowanego audytu energetyczne-
go/audytu efektywności energetycznej), które będą zapewniały przynajm-
niej częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię w tych budynkach. W 
ramach realizowanych projektów instalacja OZE budowana na/przy budyn-
kach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym obiektu, a 
jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do 
sieci dystrybucyjnej. 

18.Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna: 

 jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej lub, 

 jeżeli budynek nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej i jego pod-
łączenie jest możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym 
lub, 

 jeżeli budynek jest zlokalizowany na obszarze objętym projektem 
podłączenia do sieci ciepłowniczej, który jest planowany do 2023 r. 
i jego podłączenie do takiej sieci będzie możliwe i racjonalne pod 
względem ekonomicznym. 

Ponadto, wprowadzono zmiany redakcyjne, porządkowe oraz sprostowano błędy pisarskie.  
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