
Nowe perspektywy dofinansowania 
projektów związanych z ochroną środowiska 

w nowym okresie programowania Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego 



 
DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE              ALOKACJA  100 000 000 EUR 
  

 

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna 
środowisku  

TYPY PROJEKTÓW TYPY BENEFICJENTÓW 
 

• Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do 
produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
wykorzystującej w pierwszej kolejności energię 
słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru 
oraz wody, 

• Budowa i modernizacji dystrybucyjnych sieci 
elektroenergetycznych w pełni dedykowanych 
przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z 
OZE, 

• Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących 
zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby 
lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże 
odległości, 

• Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę 
źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji, 

• Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej 
istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci). 

 
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 
• Jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego posiadające osobowość prawną 
• Jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną 
• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych 



 
DZIAŁANIE 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego        ALOKACJA  97 970 663 EUR 
  

 

Oś priorytetowa 5 Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

TYPY PROJEKTÓW TYPY BENEFICJENTÓW 

 
• Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. 
szpitali, szkół), 

• Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o 
najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie 
efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, 
wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów 
grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane 
OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), 
modernizacja systemów wentylacji, 
klimatyzacji),włącznie z systemami zarządzania 
energią. 

• Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność 
wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. 
na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach 
kompleksowej głębokiej termomodernizacji 
budynków). 

 
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 
• Jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego posiadające osobowość prawną 
• Jednostki naukowe 
• Szkoły wyższe 
• Organizacje pozarządowe 
• Jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną 
• Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego 
• Podmioty wdrażające instrument finansowy, które 

spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu 
delegowanym nr 480/2014 



 
DZIAŁANIE 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego   ALOKACJA  25 444 737 EUR 
  

 

Oś priorytetowa 5 Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

TYPY PROJEKTÓW TYPY BENEFICJENTÓW 

 
• Głęboka termomodernizacja wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych, 
• Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o 

najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie 
efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, 
wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów 
grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane 
OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), 
modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji), 
włącznie z systemami zarządzania energią. 

• Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność 
wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. 
na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach 
kompleksowej głębokiej termomodernizacji 
budynków). 

 
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 
• Jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego posiadające osobowość prawną 
• Jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną 
• Spółki prawa handlowego, w których większość 

udziałów lub akcji posiadają jednostki, samorządu 
terytorialnego lub ich związki 

• Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe  
(z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF) 

• Towarzystwa Budownictwa Społecznego 



 
DZIAŁANIE 5.4 Transport niskoemisyjny                                           ALOKACJA  12 216 678 EUR 
  

 

Oś priorytetowa 5 Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

TYPY PROJEKTÓW TYPY BENEFICJENTÓW 

 
• Roboty budowlane i modernizacja sieci 

trolejbusowych  i  autobusowych (w tym zakup 
sprzętu) 

• Roboty budowlane i modernizacja dworców 
intermodalnych, przystanków, stacji i węzłów 
przesiadkowych – zintegrowanych z różnymi 
rodzajami systemów transportu, w tym systemy 
parkingów dla samochodów 

• Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki 
• System obsługi roweru miejskiego Projekty z obszaru 

transportu miejskiego 

 
Miasta o liczbie mieszkańców powyżej 30 tys. oraz obszary 
powiązane z nimi funkcjonalnie i działające na ich 
obszarze: 
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia, 
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego posiadające osobowość prawną, 
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną, 
- podmioty świadczące usługi transportu publicznego 

na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich 
związków na terenie miast objętych działaniem 
wyłonione do świadczenia tych usług zgodnie z 
Prawem zamówień publicznych 

w zakresie projektów dotyczących rozwoju zbiorowego 
transportu miejskiego. 



 
DZIAŁANIE 5.5 Promocja niskoemisyjności                                              ALOKACJA  13 770 238 EUR 
  

 

Oś priorytetowa 5 Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

TYPY PROJEKTÓW TYPY BENEFICJENTÓW 

 
• Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania 

energii cieplnej. 
• Budowa lub modernizacja instalacji 

energooszczędnego oświetlenia, w tym oświetlenia 
ulicznego. 

• Działania promocyjno-informacyjne jako uzupełnienie 
projektów wymienionych typach projektów w pozycji  
1 i 2. 

• Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w 
miastach oraz systemów informowania mieszkańców 
o poziomie zanieczyszczeń. 

• Budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków 
użyteczności publicznej z uwzględnieniem standardów 
budownictwa pasywnego 

 
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia, 
• Jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego posiadające osobowość prawną, 
• Jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną, 
• Spółki prawa handlowego, w których większość 

udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki. 

• MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność 
na terenie województwa lubelskiego). 

• Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego. 



 
DZIAŁANIE 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne                                             ALOKACJA  4 427 784 EUR 
  

 

Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska  
i efektywne wykorzystanie zasobów  

TYPY PROJEKTÓW TYPY BENEFICJENTÓW 

 
• Zakupy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia 

obiektów dla OSP, niezbędnego do skutecznego 
prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania 
skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii w 
tym zakup samochodów ratownictwa chemicznego, 
ratownictwa ekologicznego, samochodów ratowniczo-
gaśniczych, pomp, łodzi, sprzętu zaplecza socjalnego 
dla ewakuowanych, nośników kontenerów z innym 
sprzętem specjalistycznym z wyłączeniem 
samochodów ratownictwa medycznego. 

 
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 
• Jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego posiadające osobowość prawną 
• Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 



 
DZIAŁANIE 6.2 Mała retencja                                                                    ALOKACJA  39 850 053 EUR 
  

 

Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska  
i efektywne wykorzystanie zasobów  

TYPY PROJEKTÓW TYPY BENEFICJENTÓW 

 
• Projekty w zakresie małej retencji, wpisujące się w 

kompleksową realizację zadań dotyczących danej 
zlewni, z uwzględnieniem zapisów Ramowej 
Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Siedliskowej, 
zgodnych z dokumentami dotyczącymi 
zagospodarowania przestrzennego (studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Lubelskiego), 

• Rozwój systemów zarządzania ryzykiem 
powodziowym z uwzględnieniem istniejących 
uwarunkowań (jako uzupełniający element wsparcia 

 
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 
• Jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego posiadające osobowość prawną 
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 



 
DZIAŁANIE 6.3 Gospodarka odpadami                                         ALOKACJA  34 365 345 EUR 
  

 

Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska  
i efektywne wykorzystanie zasobów  

TYPY PROJEKTÓW TYPY BENEFICJENTÓW 

 
• Infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania 

odpadów  
• Infrastruktura do odzysku i recyklingu odpadów  
• Instalacje do odzysku energii z biogazu 

składowiskowego lub mechaniczno-biologiczne 
instalacje do utylizacji dla pozostałych odpadów  
z wyłączeniem termicznej utylizacji odpadów, 

• Likwidacja nielegalnych wysypisk składowisk odpadów 
oraz rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów 

• Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi,  
w szczególności w zakresie unieszkodliwiania 

 
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

 i stowarzyszenia 
• Jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego posiadające osobowość prawną 
• Spółki prawa handlowego, w których większość 

udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki 

• Podmioty działające w oparciu o partnerstwo 
publiczno-prywatne 

• Jednostki sektora finansów publicznych posiadające 
osobowość prawną działające w sferze ochrony 
środowiska 

• Podmioty wdrażające instrument finansowy, które 
spełniają kryteria wy-mienione w rozporządzaniu 
delegowanym nr 480/2014 



 
DZIAŁANIE 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa                                         ALOKACJA  75 972 429 EUR 
  

 

Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska  
i efektywne wykorzystanie zasobów  

TYPY PROJEKTÓW TYPY BENEFICJENTÓW 
• Kompleksowa budowa i modernizacja komunalnych sieci kanalizacyjnych oraz 

budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 
do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni 
ścieków, z możliwością lokalizowania oczyszczalni dla wyznaczonej aglomeracji 
poza jej granicami, w przypadku braku odpowiednich terenów pod inwestycję, 
pod warunkiem, że przedmiotowa oczyszczalnia ścieków będzie służyła wyłącznie 
wyznaczonej aglomeracji. 

• Projekty w zakresie gospodarki ściekowej na obszarach osadnictwa 
rozproszonego (przydomowe oczyszczalnie ścieków) w aglomeracjach od 2 do 10 
tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, 

• Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, w tym również 
wyposażenia w systemy zmniejszające straty w dostawach i zmniejszające ryzyko 
wystąpienia awarii: 
‒ jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową 

lub, 
‒ gdy na danym terenie jest zapewniona sieć kanalizacyjna lub, 
‒ kiedy projekt jest realizowany na obszarach osadnictwa rozproszonego, na 

terenach wiejskich, obszarach atrakcyjnych turystycznie, obszarach 
chronionych i w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych pod warunkiem 
zapewnienia ekonomicznie uzasadnionych i trwałych finansowo rozwiązań (np. 
przydomowych oczyszczalni ścieków) gwarantujących prawidłowe 
zagospodarowanie powstałych nieczystości, 

• Wyposażenie w odpowiedni sprzęt służb, zajmujących się monitoringiem jakości 
oczyszczonych ścieków i wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych, 

• Dodatkowo jako element projektu mogą być także realizowane projekty 
dotyczące kanalizacji deszczowej. 

• Jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia 

• Jednostki organizacyjne jednostek 
samorządu terytorialnego posiadające 
osobowość prawną 

• Spółki prawa handlowego, w których 
większość udziałów lub akcji posiadają 
jednostki samorządu terytorialnego lub 
ich związki 

• Podmioty działające w oparciu o 
partnerstwo publiczno-prywatne 

• Spółki wodne 
• Jednostki sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną 
działające w sferze ochrony środowiska 



 
DZIAŁANIE 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska  
i efektywne wykorzystanie zasobów  

LIMITY I OGRANICZENIA  W REALIZACJI PROJEKTÓW WARUNKI UWZGLĘDNIANIA 
DOCHODU W PROJEKCIE 

 
• Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) wraz z 
opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Masterplanem dla wdrażania 
dyrektywy 91/271/EWG, zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w 
poszczególnych aglomeracjach. 

• Wsparcie będą mogły uzyskać projekty zapewniające, w jak 
największym stopniu, realizację zobowiązań wynikających z dyrektywy 
91/271/EWG, w tym również w zakresie zagospodarowania 
komunalnych osadów ściekowych (w odniesieniu do nowo budowanych 
bądź modernizowanych oczyszczalni ścieków) z uwzględnieniem 
hierarchii postępowania z osadami ściekowymi. 

• Wsparcie projektów w zakresie oczyszczania ścieków w ramach 
przedsięwzięć wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych oraz zaopatrzenia w wodę będzie realizowane z 
preferowaniem zadań z zakresu gospodarki ściekowej na terenach 
wiejskich, obszarach atrakcyjnych turystycznie, obszarach chronionych i 
w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych. 

• Premiowane będą projekty, które w znacznym stopniu przyczyniają się 
do realizacji zapisów SUE RMB z uwagi na położenie województwa w 
zlewni rzeki Wisły. 

 
• Stawki ryczałtowe (na podstawie art. 61 

ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  
z dnia 17 grudnia 2013 r.) 

• Zakłada się zastosowanie stawki 
ryczałtowej 25% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziękuję za uwagę 
 

www.rpo.lubelskie.pl  

 

http://www.rpo.lubelskie.pl/

