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IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.1

Odnawialne źródła energii

Kto może aplikować o środki?

• JST, związki i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst

posiadające osobowość prawną,

• przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne

• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS

• jednostki naukowe, szkoły wyższe

• organizacje pozarządowe

• podmioty lecznicze

• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

• organy administracji rządowej oraz jednostki podległe lub

nadzorowane

Poddziałanie IV.1.2 

Odnawialne źródła energii
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Odnawialne źródła energii

Na co można otrzymać wsparcie 

a) budowa, przebudowa lub modernizacja

infrastruktury służącej do produkcji lub

produkcji i dystrybucji energii elektrycznej

pochodzącej ze źródeł odnawialnych w

oparciu o moc instalowanej jednostki.

b) budowa, przebudowa lub modernizacja

infrastruktury służącej do produkcji lub

produkcji i dystrybucji energii cieplnej,

pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

w oparciu o moc instalowanej jednostki.
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IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.2

Termomodernizacja budynków

Kto może aplikować o środki?
• jst, związki i stowarzyszenia jst

• jednostki organizacyjne jst posiadające 

osobowość prawną

• jednostki sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną

• jednostki naukowe; szkoły wyższe

• osoby prawne i fizyczne będące organami 

prowadzącymi szkoły i placówki

• podmioty lecznicze

• instytucje kultury

• kościoły  i  związki  wyznaniowe  oraz  osoby  

prawne  kościołów  i  związków 

wyznaniowych

• organizacje pozarządowe

• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 

organizacyjne

Poddziałanie IV.2.2 

Termomodernizacja budynków
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Termomodernizacja budynków

Na co można otrzymać wsparcie?

• głęboka modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej wraz z 

wymianą wyposażenia tych obiektów na 

energooszczędne,

• głęboka modernizacja energetyczna 

mieszkalnych budynków komunalnych wraz z 

wymianą wyposażenia tych  obiektów na 

energooszczędne
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IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.2

Termomodernizacja budynków

Kto może aplikować o środki?

Fundusz Funduszy – w ramach konkursu zostały 

wyłonione dwa podmioty udzielające wsparcia:

1. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego w Łodzi   

2. Alior Bank

Poddziałanie IV.2.3

Termomodernizacja budynków w oparciu

o zastosowanie instrumentów finansowych
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Termomodernizacja budynków w oparciu

o zastosowanie instrumentów finansowych
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Termomodernizacja budynków w oparciu

o zastosowanie instrumentów finansowych
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IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.3

Ochrona powietrza

Poddziałanie IV.3.2 

Ochrona powietrza

Kto może aplikować o środki?

JST, związki i stowarzyszenia JST; jednostki organizacyjne JST posiadające 

osobowość prawną; organizacje pozarządowe; jednostki naukowe; placówki 

oświatowe; przedsiębiorcy; spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS.
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Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

• budowa pasywnych budynków użyteczności

publicznej polegające na projektach pilotażowych

lub demonstracyjnych,

• wymiana lub renowacja źródeł ciepła,

rozbudowa systemów zaopatrzenia w ciepło

oraz doprowadzenie sieci ciepłowniczej do

budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego

oraz budynków użyteczności publicznej celem

wyeliminowania punktowych źródeł ciepła,

• budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie

oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń

energooszczędnych i ekologicznych (jako element innego

projektu)
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IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.4 Zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń

Termin ogłoszenia konkursu – III kwartał 2018 r., 

planowany nabór wniosków – listopad 2018 r.
Kto może aplikować o środki?

JST, związki i stowarzyszenia JST.
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NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

• wymiana niskosprawnych i nieekologicznych

źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej

ekologiczne,

• inwestycje zwiększające efektywność

energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie

na energię w budynkach wraz z wymianą

niskosprawnych i nieekologicznych źródeł

ciepła na nowe źródła ciepła bardziej

ekologiczne

IV Gospodarka niskoemisyjna



Źródła informacji 

o Funduszach Europejskich



Usługi Sieci PIFE

FORMY ŚWIADCZENIA USŁUG FORMY ŚWIADCZENIA USŁUG RODZAJE USŁUG RODZAJE USŁUG ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUGZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

KONSULTACJE BEZPOŚREDNIE

KONSULTACJE TELEFONICZNE

KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA

KORESPONDENCJA PISEMNA

KONSULTACJE PRZEZ SKYPE

INDYWIDUALNA KONSULTACJA

U KLIENTA

PROMOCJA FE

SPOTKANIA INFORMACYJNE

UDZIAŁ W IMPREZACH

I EVENTACH

MOBILNY PUNKT

INFORMACYJNY

SZKOLENIA

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH

DOFINANSOWANIA Z ODPOWIEDNIEGO

PROGRAMU (NSS, UP)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Z EFMR ORAZ EFFROW

KONSULTACJE NA ETAPIE

PRZYGOTOWANIA PROJEKTU

KONSULTACJE NA ETAPIE

REALIZACJI PROJEKTU

INFORMOWANIE NT. MOŻLIWOŚCI

UCZESTNICTWA W PROJEKTACH

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FE 



Źródła informacji o Funduszach Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.rpo.lodzkie.pl

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 
FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE)
w województwie łódzkim



Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy 

Europejskich (PIFE)



Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy 

Europejskich (PIFE)

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 

w województwie łódzkim

LPI ŁOWICZLPI ŁOWICZ

LPI BRZEZINYLPI BRZEZINY

LPI BEŁCHATÓWLPI BEŁCHATÓW

GPI ŁÓDŹGPI ŁÓDŹ

LPI SIERADZLPI SIERADZ

GODZINY OTWARCIAGODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK

800 - 1800

WTOREK - PIĄTEK

800 - 1600



Aplikacja mobilna



Aplikacja mobilna



Katarzyna Włodarczyk

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1

Tel.: (46)  837 52 67,  837 72 29

e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Dziękuję za uwagę

mailto:LPILowicz@lodzkie.pl

