
  

FOTON OZE SP.ZO.O.                www.foton-oze.pl               biuro@foton-oze.pl               tel.: 606-426-204  

INFORMATOR  

„KLIMATYCZNE UZDROWISKA - Część 2. 

WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

NA TERENIE GMIN UZDROWISKOWYCH”. 

 

Nabór wniosków w terminie: od 15.07.2021 r. do 29.03.2024 r.  

    lub do wyczerpania alokacji środków.   

Cel konkursu: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych na terenie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej poprzez 

zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie 

produkcji energii z odnawialnych źródeł. 

 

Grupy Beneficjentów: 

• jednostki samorządu terytorialnego posiadające status uzdrowiska lub obszaru 

ochrony uzdrowiskowej (w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 

oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1662, z późn. zm.)) 

• spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego, o 

których mowa w pkt. 1) posiadają 100% udziałów lub akcji, które powołane są do 

realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach. 

 

Zakres projektu:  

Inwestycje polegające na wsparciu efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 

publicznej i zamieszkania zbiorowego – zlokalizowanych bezpośrednio na terenach 

uzdrowiska lub w obszarze ochrony uzdrowiskowej, w szczególności: 

a) modernizacja energetyczna ww. budynków, na podstawie posiadanego audytu 

energetycznego, wykazującego minimalną redukcję zapotrzebowania na energię końcową 
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budynku na poziomie 30% (zalecany stopień redukcji spełniającej definicję głębokiej 

termomodernizacji wynosi 60%); 

b) modernizacja/wymiana/instalacja źródła ciepła oraz/lub c.w.u. dla ww. budynków, na 

podstawie posiadanego audytu energetycznego, z tym zastrzeżeniem, że ww. budynki, dla 

których planowana jest realizacja ww. usprawnienia jako osobne działanie – w zakresie 

izolacyjności przegród: ścian zewnętrznych, stolarki okiennej oraz dachu/stropodachu – 

spełniają wymagania przynajmniej WT2014. Nie dopuszcza się dofinansowania zmiany 

źródła ciepła na źródło ciepła opalane kopalnymi paliwami stałymi; 

c) montaż instalacji PV oraz/lub wymiana oświetlenia na energooszczędne dla ww. budynków 

– na podstawie właściwego audytu energii elektrycznej z zastrzeżeniem, że produkcja 

energii elektrycznej z instalacji PV zbilansowana jest na potrzeby: optymalizacji zużycia 

energii elektrycznej oświetlenia wbudowanego i/lub zewnętrznego budynku oraz obsługi 

systemów technicznych i instalacyjnych w budynku. 

Dofinansowanie:  

Dotacja 

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od realizowanego standardu 

usprawnień, o których mowa w pkt 7.5 programu i wynosi do: 

• 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem zapisów w lit. b, 

• 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w przypadku, kiedy 

przedsięwzięcie dotyczy tylko i wyłącznie realizacji usprawnienia, o którym mowa 

w pkt 3) Typ projektów. 

Okres kwalifikowalności wydatków / realizacji projektów  

od 01.01.2021 r. do 30.11.2025 r., 

• okres trwałości wynosi 5 lata od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia;  

• w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jego warunki muszą 

być zgodne z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.  

Zapraszamy do współpracy ! 
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