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FISZKA INFORMACYJNA 
Perspektywa UE 2014 – 2020. Nowe możliwości dofinansowania 

 
 

Konkurs 

Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

 

Przedmiot konkursu 

 

Przedmiotem Konkursu jest wybór projektów do dofinansowania, spośród zgłoszonych do 

udziału w naborze w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 

Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020. 

 

Typ projektów 

podlegających 

dofinansowaniu 

 

1. Budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych budynków 

użyteczności publicznej polegające na projektach pilotażowych lub demonstracyjnych. 

 

2. 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. Zakresem wsparcia nie są objęte inwestycje dotyczące sieci 

ciepłowniczych realizowane na terenie ZIT oraz przedsięwzięcia w zakresie ogrzewania 

węglowego (piece i kotły węglowe). 

 

3. Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego 

z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Wsparcie inwestycji 

dotyczącej oświetlenia publicznego możliwe będzie jedynie, jako element innego, 

szerszego projektu infrastrukturalnego. 

 

Typ Beneficjenta 

(kto może składać wniosek) 

 

−   jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia JST, 

−    jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 

−    przedsiębiorcy, 

−    organizacje pozarządowe, 

−    jednostki naukowe, placówki oświatowe, szkoły wyższe, 

−    spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS. 

 

Kwota przeznaczona 

na dofinansowanie 

projektów w konkursie 

 

109 850 000,00 PLN 

 

Maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania 

projektu 

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 

- 89 % - w przypadku projektów rewitalizacyjnych, 

- 85 % - w przypadku pozostałych projektów, 

kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis poziom 

dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych jednak nie może być 

wyższy niż 85%. 

 

W ramach przedmiotowego konkursu nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej na 

inwestycje w zakresie budowy (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) 

pasywnych budynków użyteczności publicznej polegającej na projektach pilotażowych 

lub demonstracyjnych. 

 

Termin składania wniosku 

o dofinansowanie projektu 

 

od 16 września 2016r. do 30 września 2016r. 

 

Dodatkowe informacje 

 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt: 

http://www.etl.com.pl/dotacje-0  

Skontaktuj się z nami  opcja „Dotacje i szkolenia” 
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