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Wstęp/ Úvod 

Celem projektu i-AIR REGION jest wzmocnienie współpracy kluczowych instytucji w ramach 

opracowywania działań, mających na celu poprawę jakości powietrza i jego ochronę we wspólnej 

części Śląska. Współpraca podejmowana w ramach projektu pokazuje, jak ważna dla obu regionów 

jest wymiana doświadczeń i informacji, dzięki czemu mogą one poznać dobrze funkcjonujące 

rozwiązania w sąsiednim regionie i przenieść je w całości lub części na swój grunt. Wyniki tej 

współpracy będą również przeniesione do działań edukacyjnych zaplanowanych w ramach 

projektu, dzięki czemu również strona społeczna będzie mogła się z nimi zapoznać.  

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego. (CZ), Instytut 

Chemicznej Przeróbki Węgla (PL), Kraj Morawsko-Śląski (CZ), Województwo Śląskie (PL), 

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza (PL), Wyższa Szkoła Górnicza–

Uniwersytet Techniczny Ostrava (CZ), Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Śląska 

Cieszyńskiego (CZ).  

Materiał ten stanowi opracowanie materiałów i tematów przedstawionych podczas seminarium 

warsztatowego 3.4. "Wnioski dotyczące wspólnej polityki dotacji Kraju Morawsko-Śląskiego 

i Województwa Śląskiego lub innych instrumentów finansowych mających na celu poprawę jakości 

powietrza po obu stronach granicy" (Działanie kluczowe 3), zorganizowanego w ramach projektu 

i-AIR REGION. Seminarium warsztatowe odbyło się 23 kwietnia 2019 roku w Ustroniu i dotyczyło 

działań w zakresie finansowania działań w Republice Czeskiej i Polsce, mających na celu poprawę 

jakości powietrza i redukcję emisji zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego oraz ocenę 

możliwości opracowania wspólnych zasad polityki dotacji. Na seminarium zaproszono ekspertów 

z Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej. 

Cílem projektu i-AIR REGION je posílení spolupráce klíčových institucí v oblasti vytváření aktivit, 

jejichž cílem je zlepšení kvality ovzduší a jeho ochrana ve společné části Slezska. Spolupráce 

realizovaná v rámci projektu ukazuje, jak je pro oba regiony důležitá výměna zkušeností 

a informací, díky kterým mohou poznat dobře fungující řešení v sousedním regionu a přenést je 

v celku nebo částečně na své území. Výsledky této spolupráce budou také přeneseny do 

vzdělávacích akcí, plánovaných v rámci projektu, díky čemuž se s nimi bude moci seznámit také 

druhá strana.  

Partnery projektu jsou: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (CZ); Institut chemického 

zpracování uhlí (PL); Moravskoslezský kraj (CZ); Slezské vojvodství (PL); Sdružení rozvoje 

a regionální spolupráce Olza (PL); Vysoká škola báňská – TUO (CZ); Regionální sdružení 

Slezského Těšínska (CZ). 

Tento dokument představuje zpracování materiálů a témat přednesených během pracovního 

semináře 3.4. „Závěry týkající se společné dotační politiky Moravskoslezského kraje a  Slezského 

vojvodství a jiných finančních nástrojů, které slouží ke zlepšení kvality ovzduší po obou stranách 

hranice” (Klíčová aktivita 3), zorganizovaného v rámci projektu i-AIR REGION. Pracovní seminář, 

uspořádaný 23. dubna 2019 v Ustroni, se týkal činností souvisejících s financováním aktivit v České 

republice a Polsku, které směřují ke zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí znečistění z 

komunálního  a bytového sektoru a současně k posouzení možností zpracování společných 

pravidel dotační politiky. Na seminář byli pozváni experti z Polska i České republiky. 
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Dofinansowanie na poziomie ogólnokrajowym/ Spolufinancování na celostátní 
úrovni 

Rzeczpospolita Polska / Polská republika 

Na terenie Polski wdrażane są różnego rodzaju programy finansowe, które mają służyć poprawie 

jakości powietrza, ale również poprawie efektywności energetycznej. Ze wsparcia mogą skorzystać 

zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy czy jednostki samorządowe. Pomiędzy programami 

finansowanymi ze środków Unii Europejskiej zachowana jest linia demarkacyjna.  

Na území Polska jsou implementovány různé druhy finančních programů, které mají sloužit ke 

zlepšení kvality ovzduší, ale také ke zvýšení energetické efektivity. Podpora je určena jak pro 

fyzické osoby, tak i pro podnikatelé a jednotky místní samosprávy. Programy financované z 

prostředků EU jsou odděleny vymezující linií. 

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" / 

Projekt Energetického poradenství v rámci operačního programu Infrastruktura a prostředí 

2014-2020 AKTIVITA 1.3.3 „Polský celostátní systém podpory poradenství pro veřejný, 

občanský a podnikatelský sektor v oblasti energetické efektivity a OZE" 

Realizowany jest na terenie całej Polski i jest to tzw. projekt „miękki”, czyli wsparcie można uzyskać 

poprzez świadczone usługi doradcze. Na terenie Polski zostało wyszkolonych 76 Doradców 

Energetycznych, pracujących w strukturach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej, którzy służą wsparciem m.in. przy inwestycjach z obszaru likwidacji niskiej 

emisji i poprawie efektywności energetycznej. Doradcy pomagają zarówno od strony technicznej, 

ale do ich zadań należy również wyszukanie najkorzystniejszego finansowania dla danej inwestycji. 

Z usług Doradców Energetycznych mogą skorzystać: osoby fizyczne, jednostki samorządu 

terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, wspólnoty, spółdzielnie, oraz przedsiębiorcy. Na 

terenie województwa śląskiego działa 5 Doradców Energetycznych.  

Probíhá na území celého Polska a jedná se o tzv. „měkký” projekt, to znamená, że podporu lze 

získat, pokud subjekt poskytuje poradenské služby. Na území Polska bylo proškoleno 76 

kvalifikovaných energetických poradců, kteří pomáhají mj. při investicích z oblasti likvidace 

přízemních emisí a zlepšení energetické efektivity a pracují ve vojvodských strukturách ochrany 

životního prostředí a vodního hospodářství. Poradci poskytují informace technického charakteru, 

ale k jejich úkolům také patří vyhledání nejvýhodnějšího financování dané investice. Služeb 

Energetických poradců mohou využívat fyzické osoby, jednotky územní samosprávy, státní 

rozpočtové jednotky , komunity, družstva a podnikatelé. Na území Slezského vojvodství pracuje 

pět energetických poradců. 
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Program rządowy „Czyste Powietrze” / Vládní program „Čisté ovzduší“ 

Dedykowany jest dla osób fizycznych zamieszkujących w jednorodzinnych gospodarstwach 

domowych. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz 

zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza. Budżet Programu to 103 mld zł 

(23 944 578 761,3 €), które wydatkowane będą do czerwca 2029 roku. W ramach Programu można 

złożyć wniosek zarówno na wymianę źródła ciepła, ale również termoizolację budynku 

tj. docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Dodatkowo można zabudować 

wentylację mechaniczną i odnawialne źródła energii czyli instalację fotowoltaiczną i kolektory 

słoneczne. Środki przeznaczone na finansowanie Programu są udzielane w formie dotacji, 

jak i pożyczki. Wysokość dotacji uzależniona jest od dochodu na członka w gospodarstwie 

domowym. Na dzień 29.03.2019 roku zostało złożonych w całej Polsce 40 114 wniosków,  

w tym na terenie województwa śląskiego 5 200 wniosków. 

W ramach projektu Czyste powietrze została wprowadzona ulga termomodernizacyjna, dzięki 

której podatnik, będący właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ma prawo odliczyć 

od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na zakup materiałów i urządzeń oraz usług 

związanych z realizacją zadania termomodernizacyjnego. Czas realizacji przedsięwzięcia nie 

może przekroczyć 3 lat, a łączna kwota wydatków nie może być wyższa niż 53 000 zł (12 321 €).  

Jeżeli kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega odliczeniu 

w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.  

Je určen fyzickým osobám, bydlícím v rodinných domech. Program si klade za cíl zlepšení 

energetické efektivity domů a snížení nebo zamezení emisí znečisťujících ovzduší. Rozpočet 

programu činí 103 mld PLN (23 944 578 761,3 €), které budou investovány do června 2029.  

V rámci programu mohou žadatelé předložit žádost o výměnu tepelného zdroje, ale také  

o termoizolaci stavby, tj. zateplení stěn, výměnu okenních a dveřních rámů. Dodatečně lze vestavět 

mechanickou ventilaci a obnovitelné zdroje energie čili fotovoltaiku a sluneční kolektory. 

Prostředky, určené pro financování programu jsou udělovány ve formě dotací a půjček. Velikost 

dotace závisí na příjmu na člena v domácnosti. Ke dni 29.03.2019 bylo v celém Polsku podáno 40 

114 žádostí a na území Slezského vojvodství 5 200 žádostí. 

V rámci projektu „Čisté ovzduší” byla zavedena termomodernizační úleva, díky níž má daňový 

poplatník, bydlící ve vlastním obytném rodinném domě, právo si odpočítat od základu daně náklady 

na nákup materiálu, zařízení nebo služeb, souvisejících s realizací termomodernizace. Čas 

realizace projektu nesmí překročit 3 roky, celkové výdaje nemohou být vyšší než 53 000 PLN (12 

321 €). Pokud je částka k odečtení příliš vysoká, než aby ji bylo možné odečíst od ročního příjmu 

plátce, lze ji uplatňovat postupně v následujících létech, ne však déle než 6 let. 

 

Całkowity budżet/ Celkový 
rozpočet 

103 mld zł (23 944 578 761,3 €), 

Dotacje/ Dotace - 63,3 mld zł, 

Pożyczki/ Půjčky - 39,7 mld zł. 

Forma wsparcia/ Forma 
podpory 

Dotacja/pożyczka 
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Dotace/půjčka 

Terminy/ Termíny 

Realizacja programu/ Realizace programu: 2018-2029 r. 
Podpisywanie umów do/ Podpisování smluv do: 31.12.2027 r. 
Zakończenie wszystkich prac objętych umową do/ Zakončení všech 
prací, vztažených ke smlouvě: 30.06.2029 r. 

Beneficjenci/ Příjemci 
Osoby fizyczne zamieszkujące w jednorodzinnych gospodarstwach 
domowych/ Fyzické osoby, bydlící v rodinných domech 

Instytucja Zarządzająca/ 
Řídící instituce 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/ Národní 
fond ochrany životního prostředí a vodního hospodářství 

Instytucja Pośrednicząca/ 
Zprostředkující instituce 

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej/ 
Vojvodský fond ochrany životního prostředí a vodního hospodářství 

Warunki dofinansowania/ 
Podmínky spolufinancování  

Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość 
dotacji/ Maximální uznatelné náklady, z nichž je počítána výše dotace – 
53 tys. zł / 12 321,00 euro 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia/ Minimální 
hodnota uznatelných nákladů projektu – 7 tys. zł /      1 627,30 euro 
Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 12M +70 
punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie/ Úroková sazba 
proměnné půjčky – ne více než WIBOR 12M +70 základních bodů, ale 
ne méně než 2% ročně 
Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat/ Plánovaný termín 
splatnosti půjčky do 15 let 

 

Energia Plus/ Energie Plus 

 

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, 
w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.  

Cílem programu je snížení negativního vlivu podniků na prostředí, vč. zlepšení kvality ovzduší, 
pomocí podpory investičních záměrů. 

 

Całkowity budżet 
Celkový rozpočet 

4mld zł (929 886 553,84 €), 

Forma wsparcia 
Forma podpory 

Pożyczka/ Půjčka 

Okres finansowania 
Doba financování 

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od 
daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej 
spłaty ostatniej raty kapitałowej lub nie dłuższy niż 20 lat  
 
Půjčka může být udělena na dobu do 15 let počítáno od data plánované 
výplaty první tranše půjčky do data plánované poslední splátky nebo 
maximálně do 20 let. 
 

Beneficjenci 
Příjemci 

Beneficjenci - Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą. 
 
Příjemci – podnikatelé ve smyslu zákona ze dne 6. března 2018 „Právo 
podnikatelů vykonávajících hospodářskou činnost.“ 

Instytucja Zarządzająca 
Řídící instituce 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Národní fond ochrany životního prostředí a vodního hospodářství 
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Warunki dofinansowania 
Podmínky spolufinancování 

Dofinansowanie w formie pożyczki: od 1 mln zł do 300 mln zł. 
 
Pożyczka preferencyjna może być częściowo umorzona na warunkach 
określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. 
Umorzenia do 10% 
 
Spolufinancování ve formě půjčky: od 1 mln PLN do 300 mln PLN. 
 
Preferenční půjčka může být částečně prominuta dle podmínek 
uvedených v „Pravidlech poskytování spolufinancování z prostředků 
Národního fondu ochrany životního prostředí a vodního hospodářství”. 
Prominutí do 10%. 
 
 

 
Rodzaje przedsięwzięć: 
Typy záměrů: 
 
 

- zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, 
- ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery, 
- przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 
listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu 
poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu 
zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i 
urządzeniach technicznych, 
- nowe źródła ciepła i energii elektrycznej. 
 
- snížení využití primárních surovin; 
- omezení nebo zamezení úniku škodlivých emisí do atmosféry; 
- záměr v souladu s „Vyhláškou ministra pro energetiku ze dne 23. 
listopadu 2016 ve věci podrobného výkazu projektů sloužících ke 
zlepšení energetické efektivity“, mající za cíl zlepšení energetické 
efektivity, a také směřující k tématu technologických změn v existujících 
objektech, instalacích a technických zařízeních; 
- nové zdroje tepla a elektrické energie. 
 

 

Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż / Okresní teplárenství - pilotní program 

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw 
ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie 
przedsięwzięć inwestycyjnych.  

Cílem programu je snížení negativního vlivu teplárenských podniků na prostředí včetně zlepšení 
kvality ovzduší pomocí investičních záměrů.  

 

Całkowity budżet 

Celkový rozpočet 
 500 mln zł (116 235 819,23 €), 

Forma wsparcia 

Forma podpory 

Dotacja/pożyczka 

Dotace/Půjčka 

Okres finansowania 

Období financování 

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od 
daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej 
spłaty ostatniej raty kapitałowej lub nie dłuższy niż 20 lat 
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Půjčka může být udělena na dobu do 15 let počítáno od data plánované 
výplaty první tranše půjčky do data plánované poslední splátky půjčky 
maximálně do 20 let. 

 

Beneficjenci 

Příjemci 

Spółki kapitałowe których przedmiotem działalności jest produkcja 
energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w kapitale 
zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku 
jednostek samorządu terytorialnego, jest nie mniejszy niż 70 %. 

Kapitálové společnosti, jejichž předmětem činnosti je výroba tepelné 
energie pro komunálně-bytové účely a podíl územního samosprávy, 
včetně svazku samosprávných územních celků) je minimálně 70 %. 

Instytucja Zarządzająca 

Řídící instituce 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Národní fond ochrany životního prostředí a vodního hospodářství 

Warunki dofinansowania 

Podmínky spolufinancování 

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych. 

Obligo łączenia dotacji z pożyczką.  

Pożyczka preferencyjna (obligatoryjne uzupełnienie do 100%) w 
wysokości 1-300 mln zł z okresem spłaty do 20 lat. Pożyczka ta może 
być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach 
udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Umorzenia do 10% (max. 5 mln zł) 

Spolufinancování ve formě dotací do 30% uznatelných nákladů.  

Povinnost spojení dotace s půjčkou  

Preferenční půjčka (povinné doplnění do 100%) ve výši 1-300mln PLN 
s dobou splatnosti do 20 let. Preferenční půjčka může být částečně 
umořena dle podmínek uvedených v „Pravidlech poskytování 
spolufinancování z prostředků Národního fondu ochrany životního 
prostředí a vodního hospodářství”. Promínutí do 10%  (max. 5 mln PLN) 

 

Rodzaje przedsięwzięć: 
Typy projektů: 

 

 

- zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, 

- ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery, 

- przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 
listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu 
poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu 
zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i 
urządzeniach technicznych, 

- nowe źródła ciepła i energii elektrycznej, 

- modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych. 

 
 snížení využití primárních surovin; 
 omezení nebo zamezení úniku škodlivých emisí do atmosféry; 
 projekt odpovídající vyhlášce ministra pro energii ze dne 23. 

listopadu 2016 ve věci podrobného výkazu projektů sloužících 
ke zlepšení energetické efektivnosti“, mající za cíl zlepšení 
energetické efektivnosti, a také směřující k tématu 
technologických změn v existujících objektech, instalacích a 
technických zařízeních; 

 nové zdroje tepla a elektrické energie; 

 modernizace/ rozšíření sítě tepláren. 

 



 
 

8 

 

Wsparcie dla gmin w ramach programu STOP SMOG termomodernizacja budynków 

jednorodzinnych / Podpora obcí v rámci programu STOP SMOG termomodernizace 

rodinných domů 

"Stop Smog" to pilotażowy projekt termomodernizacji budynków oraz wymiany źródeł ciepła 
w kilkudziesięciu polskich miastach, które znalazły się na stworzonej przez WHO liście 50. miast  
z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie. 6 grudnia 2018 r. została uchwalona przez 
Sejm ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych 
(Dz U. z 2019 r., poz. 51), która adresuje problem ubóstwa energetycznego1 i jest podstawą 
pilotażu. Ustawa obowiązuje od 2019 do 2024 r2. Program jest przeznaczony dla najmniej 
zamożnych gospodarstw domowych, w najbardziej zanieczyszczonych regionach i ma być 
realizowany w ścisłej współpracy z gminami. Środki na działania w ramach pilotażu pochodzą w 
70% z budżetu państwa i w 30 % ze środków gminy ( w tym ewentualnie wkład własny 
mieszkańców). Na program "Stop Smog" przeznaczono z budżetu państwa ok. 880 mln zł, które 
zasiliły Fundusz Termomodernizacji i Remontów prowadzony przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Ponadto 700 mln zł ma pochodzić z opłaty recyklingowej, czyli opłaty ponoszonej przez 
sieci handlowe za wydawanie toreb foliowych. W latach 2019-2020 na pilotaż zostanie 
przeznaczone 180 mln zł, a w latach 2021-2024 dodatkowo 703,20 mln zł 

Planowanie i realizacja termomodernizacji oraz wymiany pieców w ramach programu "Stop Smog" 
będzie zadaniem gminy. Pieniądze w pierwszej kolejności trafią do miast liczących mniej niż 100 
tys. mieszkańców, a beneficjenci mogą liczyć na 90, a nawet 100 proc. dofinansowania ociepleń 
budynków. 

"Stop Smog" je pilotní projekt termomodernizace budovy stejně jako výměna zdrojů tepla v několika 
desítkách polských měst, které se nacházejí na listině 50. míst s nejvíce znečistěným ovzduším v 
Evropě, vytvořené organizací WHO. 

 6 prosince 2018 byl v Sejmu schválen zákon o změně Zákona o podpoře termomodernizace a 
oprav a některých jiných (Dz U. z 2019 r., poz. 51), která adresuje problém energetické chudoby  
je základem pilotní program. Zákon ukládá od 2019 do 2024 r . Program je určený pro nejchudší 
domácnosti, v nejvíce znečistěných regionech a má být realizován v úzké spolupráci s obcemi. 
Prostředky na aktivity v oblasti pilotáže pochází ze 70% z rozpočtu státu a 30 % z prostředků obce 
(v tom je eventuálně vlastní vklad obyvatel). Na program "Stop Smog" je určeno ze státního 
rozpočtu kolem 880 mln PLN., které podpořil Fond Termomodernizace a oprav, provozovaný 
Bankou státního hospodářství. Také 700 mln PLN má pocházet z poplatků recyklace, čili poplatků 
placených obchodními řetězci za bezplatné rozdávání plastových tašek. V letech 2019-2020 bude 
na pilotní program určeno 180 mln PLN a v letech 2021-2024 dodatečně 703,20 mln PLN. 

Plánování a realizace termomodernizace a výměna kotlů v rámci programu "Stop Smog" bude 
úkolem obce. Peníze půjdou v první řadě do míst s méně než 100 000 obyvateli a příjemci mohou 
počítat s 90 až 100% spolufinancováním zateplení domů. 

 

 

 

                                                                    
1 Gospodarstwo domowe jest ubogie energetycznie, jeżeli ma trudności w zaspokojeniu swoich 
potrzeb energetycznych z powodu niskiego dochodu lub charakterystyk mieszkania/ Domácnost 
je chudá, pokud má těžkosti v uspokojování svých energetických potřeb z důvodu nízkých příjmů 
nebo charakteru bydlení. 
2 Termin na zawieranie porozumień z gminami i przekazywanie środków z budżetu. / Termín na 
uzavírání dohod s obcemi předávání prostředků z rozpočtu. 
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Republika Czeska, Česká republika 

Program nowe zielone oszczędności / Program Nová zelená sporám 

Program Ministerstwa Środowiska zarządzany przez Państwowy Fundusz Ochrony Środowiska 
Republiki Czeskiej koncentruje się na oszczędnościach energii w budynkach jednorodzinnych  
i wielorodzinnych. Budżet programu wynosi do 0,8 mld EUR do 2021 r. Program zachęca właścicieli 
domów do termomodernizacji budynków i inwestycji w OZE. W ramach programu można również 
pozyskać środki na wybudowanie domu o standardzie „pasywnym”. Dotacje obejmują: izolację 
ścian zewnętrznych, dachów, sufitów i podłóg, wymianę okien i drzwi, ekspertyzę i nadzór 
techniczny, odzysk ciepła ze ścieków oraz regulacje przepływu światła. Program umożliwia 
otrzymanie dotacji na budowę nowego budynku o bardzo niskiej energochłonności, ekspertyzę  
i pomiar przepuszczalności powietrza przez przegrodę budynku, zieloną infrastrukturę, odzysk 
ciepła ze ścieków. W przypadku budynków mieszkalnych możliwe jest uzyskanie dotacji (na terenie 
miasta Praga) na izolację termiczną ścian zewnętrznych, dachu, sufitu, podłóg, wymianę okien  
i drzwi, wymianę źródeł ciepła na stałe paliwa kopalne na wydajne źródła ciepła przyjazne dla 
środowiska, instalacje z pompą ciepła, zamianę gazowego ogrzewania na pompy ciepła zasilane 
gazem lub agregat kogeneracyjny na gaz ziemny, instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne, 
sterowaną wentylację z odzyskiem ciepła. W przypadku budynków wielorodzinnych (cała 
Republika Czeska), dotacje można otrzymać na budowę nowych budynków pasywnych oraz tych 
które będą przebudowane na domy o niskiej energochłonności.   

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR 
zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech. Rozpočet programu je až 0,8 mld. 
EUR do roku 2021. Program je určen pro vlastníky rodinných domů na rekonstrukci a instalaci 
OZE, a pro stavebníky rodinných domů v „pasivním „standardu. Z programu Nová zelená úsporám 
lze získat u rodinných domů dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, 
výměnu oken a dveří, odborný posudek a technický dozor, zelené střechy, využití tepla z odpadních 
vod, venkovní stínicí techniku. Pro stavebníky rodinných domů lze získat dotaci na výstavbu 
nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, odborný posudek a měření 
průvzdušnosti obálky budovy, stavbu zelené střechy, využití tepla z odpadních vod. U bytových 
domů je možno získat dotaci (na území hl. Města Prahy) na zateplení obvodových stěn, střechy, 
stropu, podlah, výměnu oken a dveří, výměnu zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva za 
efektivní ekologicky šetrné zdroje, výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným 
čerpadlem, výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za 
jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn, solární termické 
systémy, fotovoltaické systémy, řízené větrání s rekuperací tepla. U bytových domů (celá ČR) lze 
dále žádat o výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností, změnu již 
dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu 
nesplňoval.  

Całkowity budżet 

Celkový rozpočet 

Oczekuje się kwoty 0,8 miliarda euro (kwota uzależniona jest od 
sprzedaży uprawnień do emisji)  

předpoklad 0,8 mld. € (v závislosti na prodeji emisních povolenek) 

Forma wsparcia 

Forma podpory 

Dotacja  

Dotace  

Okres finansowania 

Rozsah financování 

Obszar A: 
Wspierane są działania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w 
istniejących domach, takie jak izolacja termiczna ścian zewnętrznych, 
konstrukcji wewnętrznych, dachów, sufitów oraz wymiana okien i drzwi. 
Dotacja jest ustalana na podstawie wymiarów zmodernizowanych 
instalacji i konstrukcji. Kwota subwencji jest klasyfikowana według 
wielkości oszczędności i osiągniętych parametrów energetycznych 
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budynku. Konieczne jest zastąpienie nieekologicznego źródła ciepła. 
Bonus do 777 € w połączeniu z wnioskiem o „dotację do puli”. Bonus 
10% (więcej) dla regionu morawsko-śląskiego. 

Oblast A:  

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 

Podporována jsou opatření, která vedou ke snížení energetické 
náročnosti např. zateplení obvodových zdí, vnitřních konstrukcí, střech, 
stropů a výměna oken a dveří. Dotace je určená dle výměr zateplovaných 
či měněných konstrukcí. Výše dotace je odstupňována dle výše úspory a 
dosažených energetických parametrů budovy po realizaci opatření. Je 
zde povinná výměna nevyhovujícího zdroje tepla na vytápění. Bonus až 
777 € při kombinaci se žádostí z „kotlíkových dotací“. Bonifikace 10 % 
(navýšení) pro Moravskoslezský kraj. 

 

Dotacje na osłony przeciwsłoneczne 

Dotacja w wysokości 19,4 lub 38,8 EUR / m2 osłonionej powierzchni wg. 
sposobu sterowania, możliwe jest złożenie wniosku tylko w tym samym 
czasie, co wniosek o dotację na izolację termiczną. 
 
Możliwość otrzymania wsparcia na przygotowanie i wdrożenie projektu 
(dotacja projektu, ocena, nadzór techniczny): 
- izolacja (strefa wsparcia A)… 971 € (25 000 CZK) 

 

Dotace na stínící techniku: 

Dotace 19,4 nebo 38,8 EUR/m2 stíněné plochy dle způsobu ovládání, 
žádat je možné pouze současně s dotací na zateplení. 

 

Možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu (dotace na 
projekt, energetické hodnocení, technický dozor): 

- zateplování (oblast podpory A) … 971 € (25 000 Kč) 

 

Obszar B: 
Budowa domów o bardzo niskim zużyciu energii. 
 

W tym obszarze dotacji jest budowa nowych domów jednorodzinnych  
o bardzo niskiej energochłonności (tzw. Domy pasywne  
i niskoenergetyczne). Dotacja jest udzielana na cały dom, maksymalna 
wielkość domu rodzinnego jest ograniczona do 350 m2. Kwota dotacji 
wynosi od 5825-17475 EUR. Obowiązkowa jest instalacja wentylacji 
sterowanej z odzyskiem ciepła. Obowiązkowy jest pomiar szczelności 
powietrznej budynku: Blower-Door-Test.  

Możliwość wsparcia dla „zielonego dachu” lub dodatkowo wykorzystania 
ciepła ze ścieków. Bonus 10% (więcej) dla regionu morawsko-
śląskiego. 

Możliwość uzyskania dotacji na przygotowanie i wdrożenie projektu 
(granty) projekt, ocena, nadzór techniczny): 
- budowa domu pasywnego (obszar dotacji B) 1 359 € (35 000 CZK) 

 

Oblast B: 

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností  
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V této oblasti je podporována výstavba nových rodinných domů s velmi 
nízkou energetickou náročností (tzv. pasivní a nízkoenergetické domy). 
Dotace je poskytována na celý dům, maximální velikost rodinného domu 
je omezena na 350 m2. Výše dotace je od 5825 -17475 €. Je zde povinná 
instalace řízeného větrání se zpětným ziskem tepla. Povinné měření 
průvzdušnosti obálky budovy: blower-door test. Možnost podpory na 
„zelenou střechu“ či využití tepla z odpadní vody navíc. Bonifikace 10 % 
(navýšení) pro Moravskoslezský kraj.  

 

Možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu (dotace  
na projekt, energetické hodnocení, technický dozor): 

- stavba pasivního domu (oblast podpory B) …  1 359 € (35 000 Kč) 

 

Obszar C: 

Wymiana źródeł ciepła: 

Program uzupełniają tak zwane „dopłaty do kotłów”. Wspierana jest 
wymiana kotłów, wymiana źródeł ciepła na pompy ciepła również dla 
osób prawnych.  

Parametry nowych źródeł ciepła muszą spełniać wymogi przepisów 
dotyczących ekodesingu.  

 

Oblast C: 

Výměna zdrojů tepla: 

Program doplňuje tzv. „kotlíkové dotace“. Podporuje se výměna lokálních 
topidel, výměna elektrických zdrojů tepla za tepelná čerpadla, a výměna 
zdroje pro právnické osoby. Parametry nově podporovaných zdrojů jsou 
nastaveny na úroveň předpisů o ekodesignu.  

 

Systemy solarne: 
System musi znajdować się w budynku. Możliwa opcja bonusowa 388 € 
dla systemów podgrzewania wody z jednoczesnym zastosowaniem  
„dotacji do kotłów”.  

Dotacja 1 359 - 1 942 € (na przygotowanie C.W. i przygotowanie C.W.). 

Dotacje 1 359 - 5 825 € (preferowane są systemy z akumulacją energii 
elektrycznej w akumulatorach). Zainstalowana moc nie może 
przekraczać 10 kWp. Wytworzona energia musi służyć głównie do 
pokrycia zużycia energii wewnątrz wspieranego budynku (min. 70% 
wytwarzanej energii elektrycznej). 

 

Solární systémy: 

Systém musí být umístěn na stavbě. Možnost bonusu 388 €  
pro systémy s ohřevem vody při současné žádosti o „kotlíkové dotace“. 
Dotace 1 359 – 1 942 € (pro přípravu TV a přípravu TV a přitápění). 

Dotace 1 359 – 5 825 € (zvýhodněny jsou systémy s akumulací elektřiny 
do akumulátorů). Instalovaný výkon nesmí být vyšší než  
10 kWp. Vyrobená energie musí sloužit zejména k pokrytí spotřeby 
energie uvnitř podpořené budovy (min. 70% vyrobené elektřiny). 
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Wentylacja sterowana „rekuperacja” 

Wraz ze środkiem wsparcia z obszaru A lub osobno: 

Systemy centralne (C.4.1) - dotacja 3 883 EUR; 

Systemy lokalne (C.4.2) - dotacja 2 913 €. 

Zapewnienie jakości wewnętrznej bez interwencji użytkownika. 

 

Řízené větrání „rekuperace“ 

Současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně: 

Centrální systémy (C.4.1) - dotace 3 883 €; 

Decentrální systémy (C.4.2) - dotace 2 913 €. 

Zajištění kvality vnitřního prostředí bez zásahu uživatele. 

 

Odzysk ciepła ze ścieków 
 

Wyłącznie w połączeniu z innymi obszarami wsparcia A, B lub C,  
aż 194 € na jeden podłączony punkt odbioru, maks. 583 €  
Możliwość otrzymania wsparcia na przygotowanie i wdrożenie projektu 
(dotacja projektu, audyt energetyczny, nadzór techniczny): 
- Instalacja OZE (obszar wsparcia C)… 194 € (5 000 CZK) 

 

Využití tepla z odpadní vody 

Pouze v kombinaci s jinou oblastí podpory A, B nebo C, až 194 € 
 na jedno napojené odběrné místo, max. 583 € 

Možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu (dotace na 
projekt, energetické hodnocení, technický dozor): 

- instalace OZE (oblast podpory C) …  194 €  (5 000 Kč) 

 

Beneficjenci 

Příjemci 

Właściciele lub deweloperzy domów, zarówno osoby fizyczne, jak  
i prawne. Właściciele lub deweloperzy budynków mieszkalnych 

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak  
i právnické osoby. Vlastníci nebo stavebníci bytových domů.  

 

Instytucja Zarządzająca 

Řídící instituce 

Ministerstwo Środowiska, Państwowy Fundusz Ochrony Środowiska 
Republiki Czeskiej 

Ministerstvo životního prostředí , Státní fond životního prostředí ČR 

Warunki dofinansowania 

Podmínky 
spolufinancování 

Dotacja jest ograniczona do maksymalnie 50% wydatków 
kwalifikowalnych. Warunki uzyskania dotacji są określone w wiążących 
instrukcjach dla wnioskodawców i beneficjentów, 
https://www.novazelenausporam.cz/. 

Dotace je omezena na maximálně 50 % způsobilých výdajů. Podmínky 
pro získání dotace jsou uvedeny v závazných pokynech pro žadatele a 
příjemce podpory, https://www.novazelenausporam.cz/. 

Rodzaje przedsięwzięć: 
Typy projektů: 

 

 

 Remont domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych 
(termoizolacja fasady, dachu, sufitu, wymiana okien i drzwi) 

 Budowa domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych o 
tzw. standardzie pasywnym i niskoenergetycznym 

 Systemy solarne oraz fotowoltaika 
 Zielone dachy, zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne 
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 Odzysk ciepła ze ścieków 
 Rekuperacja – sterowany system wentylacji z odzyskiem ciepła 

(ZZT) 
 wymiana źródeł ciepła na pompy ciepła i kotły na biomasę – 

uzupełniają dotację kraju (wojewódzką)  
 Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, 

stropů, výměna oken a dveří) 
 Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním a 

nízkoenergetickém standardu  
 Solární termické a fotovoltaické systémy 
 Zelené střechy, venkovní stínicí techniku 
 Využívání tepla z odpadní vody 
 Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním 

tepla (ZZT) 
 Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu-

doplňují dotaci z kraje. 

 

 

Program Operacyjny Środowisko (OPŚ) /Program Operační program životní prostředí 
(OPŽP) 
 

OPŚ to popularny program, który pozwala korzystać ze środków funduszy europejskich 
przeznaczonych na ochronę i poprawę środowiska. Celem programu jest ochrona i zapewnienie 
wysokiej jakości środowiska Republiki Czeskiej, promowanie efektywnego wykorzystania 
zasobów, ograniczenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko oraz 
łagodzenie skutków zmian klimatu. Oś priorytetowa 2 obejmuje Poprawę jakości powietrza  
w miastach. Środki zostaną wykorzystane głównie przez gminy, administrację państwową, 
organizacje samorządowe, instytuty badawcze, naukowe, obiekty szkolne, a także osoby prawne  
i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

OPŽP je úspěšný dotační program, který umožňuje čerpat finanční prostředky z evropských fondů  
na ochranu a zlepšování životního prostředí. Cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního 
prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, snížení negativních dopadů 
lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Prioritní osa 2 zahrnuje 
Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Prostředky využijí zejména obce, kraje, organizace 
státní správy a samosprávy, výzkumné a vědecké ústavy, školská zařízení, ale i právnické a fyzické 
osoby podnikající.  

 

Całkowity budżet 

Celkový rozpočet 
 2,506 miliard € 

Forma wsparcia 

Forma podpory 

Dotacja 

Dotace 

Okres finansowania 

Rozsah financování 

Wsparcie może wynosić do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. 
W ramach niektórych celów szczegółowych, wsparcie będzie udzielane 
w postaci połączenia części bezzwrotnej (dotacji) oraz innego 
instrumentu finansowego o charakterze zwrotnym. Warunkiem dla 
wszystkich projektów jest współfinansowanie ze środków beneficjenta. 
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Beneficjenci mogą korzystać ze wsparcia finansowego już w trakcie 
realizacji projektu na podstawie wystawionych i niezapłaconych faktur. 
Dotację można też uzyskać na przygotowanie projektu oraz wniosku. 
Projekty mogą być ograniczone progiem kosztów minimalnych, który 
uzależniony jest od rodzaju projektu. Dotacja w czeskich koronach 
odbywa się bezgotówkowo. Wnioskodawcy nie są uprawnieni do 
otrzymania gotówkowego wsparcia. Wnioskodawca jest właścicielem lub 
współwłaścicielem przedmiotu dotacji a jednocześnie musi mieć 
uregulowane prawo własnościowe do gruntu, na którym projekt jest 
realizowany. Należy to zapewnić co najmniej na okres trwałości projektu. 
 
 
Podpora může dosahovat až 85 % z celkových způsobilých výdajů  
na projekt. V rámci některých specifických cílů bude podpora 
poskytována formou kombinace nenávratné části (dotace) a jiného 
finančního nástroje návratného charakteru. U všech projektů je 
podmínkou spolufinancování ze zdrojů příjemce podpory. Příjemci 
mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na 
vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury. Podporu získáte rovněž 
na přípravu projektu i žádosti. Projekty mohou být omezeny minimální 
hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu. Podpora se poskytuje 
v českých korunách, a to bezhotovostně. Žadatelé nemají na podporu 
právní nárok. Žadatel je vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu 
podpory a zároveň musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemkům, 
na kterých je projekt realizován. Toto musí být zajištěno minimálně po 
dobu udržitelnosti projektu. 

 

Beneficjenci 

Příjemci 

Czeskie kraje (województwa), gminy, związki gmin, państwowe 
jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa państwowe, publiczne 
instytucje naukowe i organizacje naukowe zgodnie z ustawą nr 
130/2002., o wsparciu badań, rozwoju eksperymentalnego i innowacji  
z funduszy publicznych i zmiany niektórych powiązanych aktów, jeżeli 
są to podmioty publiczne, instytucje publiczne, dzielnice miasta Pragi, 
gminy, organizacje wspierające, uniwersytety, szkoły i instytucje 
edukacyjne, pozarządowe organizacje non-profit (organizacje 
charytatywne, fundacje, fundusze, instytucje, stowarzyszenia), kościoły  
i związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze, firmy i spółdzielnie. 
 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní 
podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle 
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací  
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů pokud 
jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce,  městské části hl. 
města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská 
zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, 
nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),  církve a náboženské společnosti 
a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva,  
fyzické osoby podnikající. 

 

Instytucja Zarządzająca 

Řídící instituce 

Ministerstwo Środowiska, Państwowy Fundusz Ochrony Środowiska 
Republiki Czeskiej, odpowiada za przyjmowanie i ocenę wniosków oraz 
administrację zatwierdzonych projektów we wszystkich osiach 
priorytetowych. 
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Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR 
odpovídá za příjem a hodnocení žádostí a administraci schválených 
projektů ve všech prioritních osách.  

Warunki dofinansowania 

Podmínky 
spolufinancování 

Wsparcie jest udzielane w formie dotacji o maksymalnej wysokości 85% 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych. W przypadku wymiany źródła 
ciepła w budynkach niepodłączonych do sieci ciepłowniczej limit to 60% 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. W przypadku gdy 
finansowanie projektu jest objęte pomocą państwa lub podlega zasadom 
de minimis, kwota lub intensywność pomocy będą podlegać 
odpowiednim przepisom dotyczącym konkretnego projektu. Warunki 
uzyskania dotacji są określone w wiążących instrukcjach dla 
wnioskodawców i beneficjentów, www.opzp.cz 
Podpora bude poskytována formou dotace s maximální hranicí 85 % 
celkových způsobilých výdajů projektů, v případě výměny lokálního 
zdroje tepla v objektech nenapojených na centrálu s max. hranicí 60 % 
celkových způsobilých výdajů projektu. V případě, kdy bude financování 
projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude 
se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro 
konkrétní projekt. 
Podmínky pro získání dotace jsou uvedeny v závazných pokynech  
pro žadatele a příjemce podpory, www.opzp.cz 

Rodzaje przedsięwzięć: 
Typy projektů: 

 

 

Środki można uzyskać na projekty mające na celu poprawę jakości 
powietrza oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,  
z naciskiem na stosowanie nowych, oszczędnych sposobów produkcji 
energii oraz na poprawę systemu monitorowania jakości powietrza. 

Wspierane obszary, oś 2: 
 
2.1 - Zmniejszenie emisji z gospodarstw domowych, przyczyniających 
się do narażenia ludności na stężenia zanieczyszczeń 
2.2 - Zmniejszenie emisji stacjonarnych źródeł przemysłowych 
przyczyniających się do narażenia ludności na ponadprzeciętne 
stężenia zanieczyszczeń 
2.3 - Poprawa systemu monitorowania, oceny i prognozowania jakości 
powietrza i powiązanych aspektach meteorologicznych 
2.4 - Zmniejszenie emisji ze stacjonarnych źródeł przemysłowych 
przyczyniających się do narażenia ludności na ponadprzeciętne 
stężenia zanieczyszczeń w okręgach przemysłowych.  

Nacisk kładziony jest na stosowanie zaawansowanych i najlepszych 
dostępnych technik (BAT) we wszystkich przypadkach w celu 
osiągnięcia najlepszych parametrów emisji w odniesieniu do 
technicznych możliwości źródeł. 

Prostředky lze získat na projekty zlepšující kvalitu ovzduší a omezující 
emise znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, 
šetrných způsobů výroby energie a zlepšení systému sledování kvality 
ovzduší. 

Podporované oblasti, osa 2: 

2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na 
expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek 
2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici 

https://www.sfzp.cz/
http://www.opzp.cz/
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obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 
2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality 
ovzduší a souvislých meteorologických aspektů 
2.4 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných 
regionech 

Důraz je kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik 
(BAT) a nově vznikajících technik ve všech relevantních případech s 
cílem dosažení nejlepších emisních parametrů s ohledem na technické 
možnosti zdrojů. 

 
 

Dofinansowanie na poziomie regionalnym / Spolufinancování na regionální úrovni 

Województwo Śląskie / Slezské vojvodství 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach / 

Vojvodský fond ochrany životního prostředí a vodního hospodářství v Katovicích 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udziela dotacji, 
dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, kredytów i dotacji ze środków Funduszu 
w bankowych liniach kredytowych na zadania, w zakresie poprawy jakości powietrza, związane z:  

 termoizolacją budynków,  
 budową lub modernizacją instalacji wewnętrznej c.o., 
 budową lub modernizacją źródła ciepła w oparciu o: kotły gazowe, olejowe, węglowe, 

wymiennikownie, odnawialne źródła energii, 
 wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
 zabudową instalacji solarnych i fotowoltaicznych, pomp ciepła.  

Vojvodský fond ochrany životního prostředí a vodního hospodářství v Katovicích poskytuje dotaci 

na pokrytí úrokové sazby, bankovních kreditů, a dotací z prostředků Fondu v bankovních 

kreditních linkách na úkoly, v oblasti zlepšování kvality ovzduší související s:  

 termoizolací domů; 
 stavba nebo modernizace vnitřní instalace j ústředního topení; 
 stavba nebo modernizace zdrojů tepla s využitím plynových, olejových a uhelných 

kotlů, výměníků a obnovitelných zdrojů energie; 
 provedení instalace mechanického ventilátoru se zpětným získáním ( s recirkulací) 

tepla; 
 nádstavba instalace solárních i fotowoltaických panelů, tepelných čerpadel. 

Warunki dofinansowania dla zadań: / Podmínky spolufinancování podle zadání: 

 pożyczka do 90% kosztów kwalifikowanych, oprocentowanej  w wysokości 0,95 stopy 
redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki nie 
może być krótszy niż 4 lata i dłuższy niż 12 lat od wynikającej z umowy daty zakończenia 
zadania, w tym okres karencji. 

 umorzenie: 
o 10% - lecz nie więcej niż 0,5 mln złotych, bez warunku przeznaczenia umorzonej 

kwoty na nowe zadanie ekologiczne, 
o 35% - lecz nie więcej niż 3 mln złotych wykorzystanej pożyczki pod warunkiem 

przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego, 
zgodnego z celami określonymi  w ustawie Prawo ochrony środowiska,  
z zastrzeżeniem jednostek samorządu terytorialnego, dla których możliwe jest 
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umorzenie do 45% wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 3 mln złotych, pod 
warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty w całości na realizację gminnych 
programów ograniczenia niskiej emisji, 

o 45% - lecz nie więcej niż 3 mln złotych wykorzystanej pożyczki, pod warunkiem 
przeznaczenia umorzonej kwoty w całości na fizyczną likwidację źródła ciepła 
zasilanego paliwem stałym i zastąpienie go źródłem energii odnawialnej, zasilanym 
energią elektryczną, paliwem gazowym lub podłączeniem do sieci cieplnej. 
 

 Půjčka umořitelná až v 90% způsobilých výdajů, s úrokovou sazbou ve výši 0,95 sazby 
diskontní sazby, ne však méně než 3% v ročně. Období splácení půjčky nesmí být kratší 
než 4 roky a delší než 12 let od data realizace záměru, vyplývajícího ze smlouvy, vč. 
bezúročného období; 

 Promínutí: 
o 10% - ale ne více než 0,5 mln zlotých, bez podmínky určení umořené kvóty na nový 

ekologický zadání; 
o 35% - ne všakvíce než 3 mln zlotých získané půjčky pod podmínkou určení 

umořené kvóty na realizaci nového ekologického úkolu, odpovídajícímu záměrům 
daným v zákonu Zákon ochrany životního prostředí, s vyjímkou jednotek územní 
samosprávy, pro které je možné promínutí do 45% získané půjčky, ne však více 
než 3 mln zlotých, pod podmínkou určení celé kvóty na realizaci obecních 
programů omezení přízemních emisí; 

o 45% - ne všakvíce než 3 mln zlotých získané půjčky pod podmínkou určení celé 
umořené kvóty na fyzickou likvidaci zdroje tepla na pevná paliva a jeho nahrazení 
obnovitelným energetickým zdrojem, elektřinou, plynem, nebo připojením se do 
teplárenské sítě. 

Działanie 1.7 POIiŚ na lata 2014-2020 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie 

województwa śląskiego / Aktivita 1.7 POIiŚ na léta 2014- 2020 - Komplexní likvidace 

přízemních emisí na území Slezského vojvodství 

Działanie 
Aktivita (činnost) 

Działanie 1.7 POIiŚ na lata 2014-2020 Kompleksowa likwidacja niskiej 
emisji na terenie województwa śląskiego 
Aktivita1.7 POIiŚ na léta 2014-2020 Komplexní likvidace přízemních emisí 
na území Slezského vojvodství 

Poddziałanie 
Aktivita 

1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych 
na terenie województwa śląskiego 
1.7.1 Podpora energetické efektivity v obytných domech na území 
Slezského vojvodství 

Forma wsparcia 
Forma podpory 

Dotacja/pożyczka 
Dotacja – dotyczy wyłącznie jednostek samorządu terytorialnego, ich 
związków oraz samorządowych jednostek organizacyjnych. 
Pomoc zwrotna z możliwością uzyskania pomocy bezzwrotnej w formie 
premii inwestycyjnej. 
Dotace/Půjčka 
Dotace – se týká výlučně jednotek územních samosprávy, a souvisejících 
samosprávných organizačních jednotek. 
Vratná záloha s možností získat zálohu nevratnou ve formě investiční 
prémie. 

Terminy 
Termíny 

Nabór ciągły 
Nábor průběžný 

Beneficjenci 
Příjemci 

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki 
samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki 
organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek 
samorządu terytorialnego, podmioty będące dostawcami usług 
energetycznych, działające na rzecz spółdzielni i wspólnot 
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mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie 
województwa śląskiego,  
Bytová družstva, bytová společenství, územní jednotky samosprávy a 
související, samosprávné organizační jednotky a podniky realizující vlastní 
úkoly územních jednotek samosprávy, subjekty dodavatelů energetických 
služeb, pracující pro dobro družstev a společenství obytných a územních 
jednotek samosprávy na území Slezského vojvodství,  

Warunki dofinansowania 
Podmínky financování 

Kwalifikowalne mogą być jedynie koszty związane z modernizacją 
energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. budynków 
przeznaczonych na cele mieszkalne zajętych tylko przez lokale 
mieszkalne. 
Ogólne warunki pożyczki: 
wartość pożyczki dla projektu przyjmuje stałą wartość determinowaną 
przez ewentualną premię inwestycyjną; 
 okres finansowania: do 20 lat; 
 oprocentowanie: WIBOR 3M minus 200 pkt. bazowych (nie mniej niż 2%); 
 okres karencji: maksymalnie do 12 miesięcy (od daty zakończenia 
realizacji projektu); 
 tryb spłaty odsetek: kwartalnie, na bieżąco (pierwsza spłata: koniec 
kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym 
wypłacono pierwszą transzę środków. 
Ogólne warunki premii inwestycyjnej: 
forma premii inwestycyjnej: częściowe umorzenie udzielonej pożyczki; 
 możliwa wysokość premii:  25% - 45% kosztów kwalifikowanych;  
w zależności od wielkości osiągniętego w wyniku realizacji projektu 
standardu energetycznego modernizowanego budynku, umorzeniu 
podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pożyczki. 
wysokość premii inwestycyjnej uzależniona od wielkości osiągniętej  
w wyniku realizacji inwestycji oszczędności energii. 
 
Způsobilé mohou být jedině náklady spojené s energetickou modernizací 
obytných domů pro více rodin, tj. domů určených k obývání, výhradně s 
bytovými prostory. 
Obecné podmínky půjčky: 
Hodnota půjčky dla projektu přijímá konstantní hodnotu determinovanou 
eventuální investiční prémii; 
Období financování: do 20 let; 
Úroková sazba: WIBOR 3M mínus 200 bodů základních (ne méně než 
2%); 
Ochranná lhůta: maximálně do 12 měsíců (od data ukončení realizace 
projektu); 
režim splácení úroků: čtvrtletní, průběžné (první splátka: konec 
kalendářního čtvrtletí, následující ho po čtvrtletí, v němž byla vyplacena 
první tranže prostředků. 
Obecné podmínky investiční prémie: 

 forma investiční prémie: částečné promínutí udělené půjčky; 
 možná výše prémie: 25% - 45% způsobilých výdajů; závisí na 

velikosti dosaženého výsledku realizace projektu energetického standardu 
modernizované stavby (domu); 

 promínutí podléhá splátka posledních kapitálových splátek půjčky; 
 výše investiční prémie závisí na velikosti dosaženého výsledku 

realizace investice, energetické úspory. 
 

Typy projektów 
Typy projektů 

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych obejmująca m.in.: 
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 ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian 
zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, 
drzwi zewnętrznych; 

 wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych 
budynków); 

 przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej 
efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła; 

 instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również 
z zastosowaniem OZE; 

 budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;  
 
Komplexní energetická modernizace bytových domů obejmująca mj.: 

 zateplení vnějších přepážek (příček) objektu, vč. vnějších stěn, 
podlah, střech (vč plochých), výměna oken, vnějších dveří; 

 výměna osvětlení na energeticky úsporné ve společných 
prostorech domů 

 přestavba topných systémů nebo připojení mnohem efektivnějšího 
zdroje tepla; 

 instalace/přestavba chladících systémů, včetně využívajících  
OZE; 

 stavba nebo přestavba ventilačních systémů a klimatizace. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/  Regionální 

Operační Program Slezského vojvodství na léta 2014-2020 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Slaskiego na lata 2014-2020 

istnieje mozliwość finansowania zadań związanych z poprawą efektywnosci energetycznej 

budynków i wymiany starych, niskosprawnych urządzeń grzewczych w ramach IV Osi Priorytetowej 

Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna, której alokacja wynosi  

834 376 955 €, co stanowi 23,84% wszystkich środków z RPO WŚl. W lipcu 2018 roku 

Województwo Śląskie wynegocjowało z Komisją Europejską możliwość dofinansowania wymiany 

kotłów w ramach RPO WŚl, na co przeznaczono środki w wysokości 43 182 821 euro.  

V rámci Regionálního Operačního Programu Slezského vojvodství na léta 2014-2020 existuje 

možnost financování úkolů, souvisejících se zlepšením energetické efektivity domů a výměny 

starých, málo efektivních topných zařízení v rámci 4 prioritní osy Energetická efektivita, OZE i 

nízkoemisní hospodářství, jejíž příděl činí 834 376 955 €, to je 23,84% všech prostředků z 

Regionálního operačního programu Slezského vojvodství. V červenci 2018 Slezské vojvodství 

vyjednalo s Evropskou komisí spolufinancování výměny kotlů v rámci RPO WŚl, a byly určeny 

prostředky ve výši 43 182 821 euro. 
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Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna - 834 376 

955 € / Prioritní osa IV. Energetická efektivita, OZE nízkoemisní hospodářství - 834 376 955€ 

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii - 62 913 372 euro / Aktivita 4.1. Obnovitelné zdroje 

energie - 62 913 372 euro 

 

Działanie 

Aktivita 

Odnawialne źródła energii 

Obnovitelné zdroje energie 

Alokacja 

Alokace 

62 913 372 € 

Typy przedsięwzięć 

Typy projektů 

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji 
i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 

Stavba a přestavba infrastruktury slouřící k výrobě a distribuci 
energie z obnovitelných zdrojů 

Warunki wsparcia 

Podmínky podpory 

 

1) Wsparcie dla instalacji o mocy: 

 energia wodna do 5 MWe, 

 energia wiatru do 5 MWe, 

 energia słoneczna do 2 MWe/MWth, 

 energia geotermalna do 2 MWth, 

 energia biogazu do 1 MWe, 

 energia biomasy do 5 MWth/Mwe, 

 kogeneracja do 1 MW 

2) Brak wsparcia dla projektów dot. współspalania biomasy 

3) Projekty „grantowe” 

1) Podpora pro instalaci o síle: 

 vodní energie do 5 MWe; 

 větrná energie do 5 MWe; 

 sluneční energie do 2 MWe/MWth; 

 geotermální energie do 2 MWth; 

 energie z bioplynu do 1 MWe, 

 energie z biomasy do 5 MWth/Mwe, 

 kogenerace do 1 MWe 

2)  Chybí podpora pro dotační projekty spoluspalování biomasy 

3) „Grantové” projekty 

 

 



 
 

21 

 

Działanie 4.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstwach- 33 000 000 euro / Aktivita 4.2. Energetická efektivita a 

obnovitelné zdroje energie v mikro, malých a středních podnicích -  

33 000 000 euro 

 

Działanie 

Aktivita 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstwach 

Energetická efektivita a obnovitelné zdroje energie v mikro, malých 
a středních podnicích 

Alokacja 

Alokace 

33 000 000 € 

Typy przedsięwzięć 

Typy projektů 

Zmniejszenie strat energii oraz zwiększenie udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w MŚP 

Poprawa konkurencyjności sektora MŚP i obniżenie kosztów jego 
działalności 

Snížení energetických ztrát a zvýšení podílu energie z 
obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie brutto u MSP 

Zlepšení konkurenceschopnosti sektoru MSP a snížení nákladů 
jeho činnosti 

Warunki wsparcia 

Podmínky podpory 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu - 85%  

Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa. 

Maximální % úroveň spolufinancování EU způsobilých výdajů na 
úrovni projektu - 85%. 

Nepředpokládá se spolufinancování ze státního rozpočtu. 

 

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej - 234 672 997 euro / Aktivita 4.3. Energetická efektivita a 

obnovitelné zdroje energie v infrastruktuře veřejné a obyvatelské 234 672 997 euro 

 

Działanie 

Aktivita 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 

Energetická efektivita a obnovitelné zdroje energie v infrastruktuře 
veřejné a obytné 

Alokacja 

Alokace 

234 672 997 € 

Typy przedsięwzięć 

Typy projektů 

 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych; 

 Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację 
indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do 
sieciowych nośników ciepła; 
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 Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie 
budynkach 

 

 Energetická modernizace veřejných budov a obytných 
domů; 

 Likvidace „emise z lokálních topenišť” výměnou/modernizací 
individuálních zdrojů tepla nebo napojením budov na 
teplárenskou síť; 

 Výstavba zařízení OZE v energeticky modernizovaných 
domech 

Warunki wsparcia 

Podmínky podpory 

 

 

Projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie 
będą kwalifikowały się do dofinansowania (dot. 1 typu projektu – 
kompleksowa modernizacja energetyczna), 

Wspierane będą tylko projekty ograniczające emisję CO2 
przynajmniej o 30% w porównaniu do istniejących urządzeń 
(dotyczy 2. typu projektu, za wyjątkiem przyłączania do sieci 
cieplnej lub ogrzewania elektrycznego), 

Wsparcie dla mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 
chronionego oraz mieszkalnictwa komunalnego udostępnianego na 
szczególnych warunkach określonych w regulaminie naboru, 

Projekty „grantowe”, 

Tylko wymiana urządzenia na paliwa gazowe, biomasę, elektryczne 
lub podłączenie do sieci. 

Projekty zvyšující energetickou efektivitu méně než o 25% nebudou 
způsobilé ke spolufinancování (dot. 1 typu projektu – komplexní 
energetická modernizace, 

Podporované budou jen projekty omezující emise CO2 alespoň o 
30% ve srovnání se stávajícími zařízeními (vztahuje se na 2. typ 
projektu, s výjimkou napojení na teplárenskou síť nebo elektrického 
ohřevu),  

Podpora sociálního, podporovaného a chráněného bydlení i   
komunálního bydlení užívaného dle speciálních podmínek 
popsaných v pravidlech výzvy,   

„Grantové” projekty,  

Pouze výměna zařízení na plyn, biomasu, elektřinu nebo napojení 
na síť. 

 

Działanie 4.4  Wysokosprawna kogeneracja - 9 000 000 euro / Aktivita 4.4 Vysoce efektivní 

kogenerace - 9 000 000 euro 

 

Działanie 

Aktivita 

Wysokosprawna kogeneracja 

Vysoce efektivní kogenerace 

Alokacja 9 000 000 € 
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Alokace 

Typy przedsięwzięć 

Typy projektů 

Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii 
w wysokosprawnej kogeneracji  

Výstavba i modernizace zařízení pro výrobu energie ve vysoce 
efektivní kogeneraci 

Warunki wsparcia 

Podmínky podpory 

 

Wsparcie dla instalacji o mocy do 1 MW 

Brak wsparcia dla projektów w których nie zostanie  osiągnięte 
co najmniej 10% efektywności energetycznej w porównaniu 
do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy 
zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. 

Podpora zařízení o výkonu do 1 MW 

Chybí podpora projektů, které nedosahují nejméně 10% 
energetické efektivity ve srovnání se samostatnou výrobou tepelné 
a elektrické energie s využitím nejlepších dostupných technologií. 

 

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - 451 607 765 

euro / Aktivita 4.5 Nízkoemisní městská doprava a efektivní osvětlení - 451 607 765 euro 

Działanie 

Aktivita 

Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 

Nízkoemisní městská doprava a efektivní osvětlení 

Alokacja 

Alokace 

451 607 765 € 

Typy przedsięwzięć 

Typy projektů 

1) Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury 
transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi 
rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa 
systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem 
rowerów). 

2) Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS). 

3) Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego. 

4) Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia. 

5) Budowa i przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej. 

6) Zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego. 

7) Rozwój sieci Regionalnych Tras Rowerowych 

 

1) Výstavba, přestavba linkové i bodové infrastruktury hromadné 
dopravy (např. integrované přestupní uzly, cyklostezky, parkoviště 
Park&Ride i Bike&Ride, autobusové jízdní pruhy, systémy 
městských půjčoven kol včetně jejich nákupu). 

2) Realizace inteligentních dopravních systemů (ITS). 

3) Nákup autobusového parku pro veřejnou dopravu. 

4) Zlepšení energetické efektivnosti osvětlení. 

5) Stavba a přestavba infrastruktury tramvajových linek. 
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6) Nákup tramvajového parku pro veřejnou dopravu. 

7) Rozvoj sítě Regionálních cyklistických tras. 

Warunki wsparcia 

Podmínky podpory 

 

 

 Przedsięwzięcia związane z niskoemisyjnym transportem 
miejskim muszą wynikać z przygotowanych przez 
samorządy planów, zawierających odniesienia do kwestii 
przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone 
systemy transportowe w miastach. 

 Maksymalny poziom wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na infrastrukturę drogową nie może 
przekroczyć 20% wartości całkowitej wydatków 
kwalifikowalnych projektu 

 Inwestycje w trasy rowerowe muszą być zgodne z 
koncepcją spójnej sieci regionalnych tras rowerowych o 
zasięgu wojewódzkim realizowaną według jednolitych 
standardów 

 Projekty, související s nízkoemisní městskou dopravou, 
musí vyplývat z plánů připravených samosprávou, které 
zohledňují přechod na mnohem ekologičtější a vyváženější 
dopravní systémy ve městech. 

 Maximální míra způsobilých výdajů, určených na dopravní 
infrastrukturu nemůže překročit 20% hodnoty celkových 
způsobilých výdajů projektu 

 Investice do cyklistických tras musí být v souladu s koncepcí 
souvislé sítě regionálních cyklistických tras ve vojvodském 
rozsahu a realizované podle jednotných standardů 

 

Działanie 4.6 Czyste powietrze - 43 182 821 euro. / Aktivita 4.6 Čisté ovzduší – 43 182 821 

euro. 

Działanie wynegocjowane z Komisją Europejską w lipcu 2018 roku. Działanie koncentruje się na 
wymianie starych i nieekologicznych indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne kotły w tym 
opalane paliwem stałym (za wyjątkiem węgla brunatnego) - możliwe jest wsparcie na poprawę 
efektywności energetycznej budynków, które nie spełniają minimalnych standardów efektywności 
energetycznej. Wymagane jest przeprowadzenie modernizacji instalacji CO i CWU, jako elementu 
wymiany źródła ciepła. 

Aktivita byla vyjednána s Evropskou komisí v červenci 2018. Aktivita se soustředí na výměnu 
starých neekologických individuálních zdrojů tepla na vysoce efektivní kotle, vč. na tuhá paliva  
(s výjimkou hnědého uhlí) - je možná podpora na zlepšení energetické efektivity budov, které 
nesplňují minimální standardy energetické efektivnosti. Je požadována modernizace zařízení ÚT 
i TUV jako součást výměny zdroje tepla. 
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Dofinansowanie na poziomie lokalnym / Spolufinancování na místní úrovni 

Województwo Śląskie / Slezské vojvodství 

Większość gmin województwa śląskiego tworzy własne systemy dofinansowań do wymiany 

urządzeń grzewczych. Najczęściej w ramach tych systemów gminy łączą własne środki budżetowe 

z środkami pozyskanymi z innych instytucji, najczęściej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) w ramach realizacji programów 

ograniczania niskiej emisji lub planów gospodarki niskoemisyjnej. Znacznie częściej większe  

i bogatsze gminy tworzą systemy wsparcia w oparciu wyłącznie o środki własne gminy. Od kilku 

lat, niektóre instytucje jak WFOŚiGW wymagają, aby w trakcie procedury pozyskiwania środków 

finansowych, gmina przedstawiła program ograniczania niskiej emisji lub plan gospodarki 

niskoemisyjnej, które mają na celu diagnozę obecnego stanu jakości powietrza w gminie oraz 

wyznaczają kierunki działań, czy też konkretne działania jakie należy podjąć w gminie, aby uzyskać 

możliwie największy efekt ekologiczny przy poniesionych/ zaplanowanych nakładach finansowych. 

Programy/plany tworzone w gminach województwa śląskiego muszą być zgodne z zapisami 

uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego oraz z Programem ochrony powietrza dla 

województwa śląskiego.  

Většina obcí vojvodství vytváří vlastní systémy spolufinancování výměny topných zařízení. 

Nejčastěji v rámci těchto systémů obce slučují vlastní rozpočtové prostředky s prostředky 

získanými od jiných institucí, nejčastěji z vojvodského Fondu ochrany životního prostředí a vodního 

hospodářství  

v Katovicích (WFOŚiGW) v rámci realizace programů omezení emisí z lokálních zdrojů nebo plánů 

nízkoemisního hospodářství. Mnohem častěji větší a bohatší obce vytváří systémy dotaci výhradně 

s prostředky vlastní obce. V posledních létech některé instituce, jako např.WFOŚiGW, požadují, 

aby v rámci řízení o přidělení dotace předložila obec program omezení emisí z lokálních zdrojů 

nebo plán nízkoemisního hospodářství, jehož cílem je diagnóza současného stavu kvality ovzduší 

v obci a určuje směr aktivit nebo také konkrétní kroky které nutno udělat v obci za účelem dosažení 

největšího ekologického efektu při vynaložených finančních nákladech. Programy/plány vytvořené 

v obcích Slezského vojvodství musí být totožné s rezolucí proti smogu pro Śląskie vojvodství a s 

program ochrany ovzduší. 

 

Kraj Morawsko-Śląski / Moravskoslezský kraj 

W ramach Programu ochrony środowiska na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 2. Poprawa jakości 
powietrza w miejscowościach, Cel 2.1 Zmniejszenie emisji z lokalnego ogrzewania gospodarstw 
domowych, przyczyniających się do narażenia ludności na stężenia zanieczyszczeń obejmuję 
wymianę co najmniej 80 000 starych, kotłów. Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać 
wkład finansowy na wymianę starych, nieekologicznych indywidualnych źródeł ciepła na paliwo 
stałe. Wydatki kwalifikowalne obejmują: prace budowlane, dostawy i usługi związane z instalacją 
kotła (w tym koszt kanałów spalin) lub prace budowlane pompy ciepła, dostawy i usługi związane 
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z instalacją nowego systemu grzewczego lub modyfikacją istniejącego systemu grzewczego, 
zasobnik lub kocioł kombinowany, koszty badań lub testów związanych z doprowadzeniem 
nieruchomości do stanu gotowego do zamieszkania i wykazaniem zgodności z parametrami 
technicznymi, ale tylko w okresie do momentu uruchomienia nowego źródła ciepła. Koszty  
w przypadku dokumentacji projektowej - nie obejmują kosztów rozpatrzenia wniosku. 
Kwalifikowalność wydatków na czas: od 15.7.2015. 

Program životní prostředí v letech 2014 – 2020, prioritní osa 2 2. Zlepšování kvality ovzduší v 
lidských sídlech, cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici 
obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek (indikátor: výměna min. 80 tisíc starých kotlů). 
Majitelé rodinných domů v něm mohou získat finanční příspěvek na výměnu starých, 
neekologických kotlů  
na pevná paliva. Mezi způsobilé výdaje se zahrnují: stavební práce, dodávky a služby spojené 
s realizací kotle (včetně nákladů na úpravu spalinových cest) nebo tepelného čerpadla, stavební 
práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající 
otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, 
náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a 
k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do uvedení nového zdroje tepla 
do trvalého provozu, náklady na projektovou dokumentaci – tyto náklady nezahrnují náklady na 
zpracování žádosti. Časová způsobilost výdajů: od 15. 7. 2015. 

 

Całkowity budżet 

Celkový rozpočet 

  
ok. 350 milionów euro 

cca 350 mil eur 

 

Forma wsparcia 

Forma podpory 

Dotacja 

Dotace 

Okres finansowania 

Rozsah financování 

KOCIOŁ GAZOWY  
75% wydatków kwalifikowalnych, maks. 3 689 EUR 
KOCIOŁ NA BIOMASĘ (Z ZASYPEM RĘCZNYM) 
80% wydatków kwalifikowalnych, maks. 3 883 EUR 
KOCIOŁ NA BIOMASĘ (automatyczny)  
80% wydatków kwalifikowalnych, maks. 4 660 EUR 
POMPA CIEPŁA  
80% wydatków kwalifikowalnych, maks. 4 660 EUR 
 
Dodatkowe 290 EUR dla obszarów o gorszej jakości powietrza, 
dodatkowe z kraju 290 € i z gminy  od 0 do 380 €. Możliwość łączenia 
dotacji z tej formy wsparcia z programem Nowe zielone oszczędności 
(izolacja termiczna). 

 

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  

75 % ze způsobilých výdajů, max. 3 689 € 

KOTEL NA BIOMASU (ruční přikládání) 

80 % ze způsobilých výdajů, max. 3 883 € 

KOTEL NA BIOMASU (automatický) 

80 %  ze způsobilých výdajů, max. 4 660 € 

TEPELNÉ ČERPADLO  

80 %  ze způsobilých výdajů, max. 4 660 € 
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Navýšení 290 € pro území se zhoršenou kvalitou ovzduší, navýšení  
od kraje 290 € a od obce navýšení od 0 až 380 €. Možnost bonifikace  
v Nové zelené úsporám (zateplení). 

 

Beneficjenci 

Příjemci 

Osoby fizyczne nieposiadające domu rodzinnego na terenie Kraju 
Morawsko-Śląskiego 

Fyzické osoby nepodnikající vlastnící rodinný dům na území 
Moravskoslezského kraje 

 

Instytucja Zarządzająca 

Řídící instituce 

Organ zarządzający: Ministerstwo Środowiska. 
Instytucja pośrednicząca: Państwowy Fundusz ds. Środowiska 
Republiki Czeskiej 
Instytucja wdrożeniowa: Kraj Morawsko-Śląski 

Řídící instituce: Ministerstvo životního prostředí.   

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR 

Přidělující subjekt: Moravskoslezský kraj 

Warunki dofinansowania 

Podmínky 
spolufinancování 

Wnioskodawca sam zapłaci za wymianę i otrzyma dotację ex post w 
odpowiedniej wysokości. 
Dokładne warunki opisane są pod linkiem https://kotliky.msk.cz/ lub na 
https://lokalni-topeniste.msk.cz/ 

Žadatel si výměnu uhradí sám a ex-post obdrží dotaci v příslušné výši. 

Přesné podmínky pro čerpání jsou uvedeny na https://kotliky.msk.cz/, 
nebo na https://lokalni-topeniste.msk.cz/ 

Rodzaje przedsięwzięć: 
Typy projektů: 

 

 

wymiana kotłów klasy 3 i 4 na paliwo stałe na kotły spełniające 
wymogi jakościowe zgodnie z normą EN 303-5 t.j.: 

• kocioł na biomasę - automatyczny, z zasypem ręcznym   
- tylko kotły spełniające wymogi rozporządzenia Komisji 2015/1189 
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy EP i R 
2009/125 / WE w odniesieniu do wymagań dotyczących ekoprojektu 
dla kotłów na paliwo stałe 
• kocioł gazowy kondensacyjny 
- tylko kotły gazowe kondensacyjne spełniające parametry 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 813/2013 w sprawie wykonania 
dyrektywy EP i R 2009/125 / WE w odniesieniu do wymagań 
dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy wewnętrznych i 
wielofunkcyjnych 
• pompa ciepła 
- spełniające parametry rozporządzenia Komisji (UE) nr 813/2013 w 
sprawie wykonania dyrektywy EP i R 2009/125 / WE w odniesieniu 
do wymagań dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń 
i ogrzewaczy wielofunkcyjnych. 

 
Wsparciem objęte zostaną wyłącznie źródła ciepła wpisane na listę 
produktów i technologii prowadzoną przez PFŚ w ramach trzeciego 
naboru składania wniosków o dofinansowanie kotłów. 

 

výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 
třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:  

• kotel na biomasu – automatický, s ručním přikládáním 

- jen kotle splňující požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze 
dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice EP a R 

https://www.sfzp.cz/
https://kotliky.msk.cz/


 
 

28 

 

2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá 
paliva 

• plynový kondenzační kotel 

- jen plynové kondenzační kotle plnící parametry nařízení Komise 
(EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice EP a R 
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro 
vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů  

• tepelné čerpadlo 

- jen tepelná čerpadla plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 
813/2013, kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, 
pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění 
vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů 

Předmětem podpory budou pouze zdroje tepla zapsané v Seznamu 
výrobků a technologií vedeném SFŽP pro 3. výzvu  kotlíkových dotací. 
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Podsumowanie / Shrnutí 

Zarówno na terenie województwa śląskiego, jak i kraju Morawsko-Śląskiego wdrażane są liczne 

instrumenty finansowe mające służyć poprawie jakości powietrza. Ze wsparcia po obu stronach 

granicy mogą skorzystać osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz jednostki samorządowe. 

Zainteresowane podmioty mogą korzystać z dofinansowań na poziomie ogólnokrajowym  

i lokalnym.  

Kraj / Stát Rzeczypospolita Polska 
Polská republika 

Repuiblika Czeska 
Česká republika 

Instrumenty 
ogólnokrajowe 

Národní nástroje 

1. Projekt w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 / Projekt 
v rámci Operačního programu 
Infrastruktura a životní prostředí 
Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski 
system wsparcia doradczego dla 
sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz 
przedsiębiorstw w zakresie 
efektywności energetycznej oraz 
OZE" (tzw. projekt „miękki”, czyli 
wsparcie można uzyskać poprzez 
świadczone usługi doradcze) Cała 
Polska:128 974 901,28 zł/30 455 
960.44 €, województwo śląskie: 7 
255 912,70 zł/ 1 713 401,51 € / 
Podopatření 1.3.3 „Celostátní 
poradenský podpůrný systém 
podpory pro veřejný sektor a sektor 
bydlení a podniky v oblasti 
energetické účinnosti a OZE“ (tzv. 
„Měkký“ projekt, tj. podporu lze získat 
prostřednictvím poskytovaných 
poradenských služeb) Celé Polsko: 
128 974 901,28 PLN / 30 455 960,44 
€, Slezské vojvodství: 7 255 912,70 
PLN / 1 713 401,51 € 

 

2. Program rządowy „Czyste 
Powietrze” /  Vládní program „ 
Čisté ovzduší”(103 mld zł, 23 944 
578 761,3 €), 

3. Energia Plus (4mld zł, 929 886 
553,84 €), 

4. Ciepłownictwo powiatowe – 
pilotaż/ Okresní teplárenství - 
pilotní (500 mln zł,116 235 819,23 €) 

1. Program nowe zielone 
oszczędności / Program Nová 
zelená sporám   
(do 0,8 miliarda € - prognoza) 

2. Program Operacyjny 
Środowisko (OPŚ) (Program 
Operacyjny Republiki Czeskiej, 
(łącznie 2,506 miliard €) / Operační 
program životní prostředí (OPŽP, 
celkem 2,506 mld €) 
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5. Wsparcie dla gmin w ramach 
programu STOP SMOG / Podpora 
obcím v rámci programu STOP 
SMOG 

termomodernizacja budynków 
jednorodzinnych (dotychczasowe 
środki 180 mln zł/42 504 958,91 €,  
a w latach 2021-2024 dodatkowo 
703,20 mln zł/166 052 706,15 €) / 
termomoderizace rodinných domů 
(dosavadní prostředky 180 milionů 
PLN / 42 504 958,91 €, a v létech 
2021–2024 dalších 703,20 milionu 
PLN / 166 052 706,15 EUR) 

6. Programy Operacyjne 
Rzeczypospolitej Polskiej / 
Operační programy Polské 
repuliky (łącznie 31 276 897 550 €) 

Instrumenty 
lokalne/regionalne 

Místní/regionální 
nástroje  

1. Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 / Regionální operační 
program Slezského vojvodství 
2014-2020 (791 194 134 €) 

 

 
1. Program ochrony środowiska 
na lata 2014-2020 / Program 
ochrany životního prostředí 2014-
2020 (93 miliony €) 

 

Celem ww. Programów jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń powietrza. Mocną stroną tych instrumentów finansowych jest szeroki 

wachlarz przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie lub pożyczkę, np. na wymianę 

źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, zastosowanie odnawialnych źródeł energii - instalacje 

fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, termoizolację/termomodernizację budynku  (m.in. docieplenie 

ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej). Środki finansowe można uzyskać zarówno dla 

instniejących domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, budynków użyteczności 

publicznej, jak i nowopowstającego budownictwa.  

Po obu stronach granicy przeznaczono na ten cel liczne środki finansowe. Atutem także jest 

dedykacja Programów różnym beneficjentom, dzięki czemu działania te prowadzone są na 

szerszej płaszczyźnie z dofinansowań korzystać mogą liczne podmioty nie tylko osoby fizyczne. 

Na obszarze województwa śląskiego i kraju Morawsko-Śląskiego prowadzone są tzw. projekty 

„miękkie“ dzięki, którym można uzyskać wsparcie poprzez świadczenie usług doradczych.  
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Na terenie Polski zostało wyszkolonych 76 Doradców Energetycznych, pracujących w strukturach 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, którzy służą wsparciem m.in. 

przy inwestycjach z obszaru likwidacji niskiej emisji i poprawie efektywności energetycznej. 

Doradcy pomagają zarówno od strony technicznej, ale do ich zadań należy również wyszukanie 

najkorzystniejszego finansowania dla danej inwestycji. Z usług Doradców Energetycznych mogą 

skorzystać: osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, 

wspólnoty, spółdzielnie, oraz przedsiębiorcy. Na terenie województwa śląskiego działa 5 Doradców 

Energetycznych.  

Zarówno Województwo Śląskie, jak i Kraj Morawsko-Śląski prowadzą aktywną edukację 

ekologiczną. W tym zakresie prowadzonych jest wiele kampanii, których celem jest budowanie 

świadomości na temat niskiej emisji oraz motywowanie do przeciwdziałania problemowi poprzez 

wdrażanie, utrzymywanie i propagowanie właściwych postaw. Działania edukacyjne nie tylko 

podnoszą świadomość społeczeństwa, informują też o dostępnych instrumentach finansowych,  

z których można skorzystać podczas realizacji danej inwestycji i wskazują, w jaki sposób je 

pozyskać. 

Analizując Programy polskie i czeskie można stwierdzić, że wyznaczają one ten sam cel – poprawę 

jakości powietrza, poprzez udzielanie wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć  

w podobnym zakresie. Realizacja ww. Programów winna przyczynić się do poprawy jakości 

powietrza, zarówno w województwie śląskim, jak i w kraju morawsko-śląskim. 

 

V Slezském vojvodství i v Moravskoslezském kraji se zavádí řada finančních nástrojů ke zlepšení 

kvality ovzduší. Fyzická osoba, podnikatelé a jednotky místní správy mohou využívat podpory na 

obou stranách hranice. Zúčastněné strany mohou využít spolufinancování na celorepublikové i 

místní úrovni. 

Cílem výše uvedených Programů je zlepšit energetickou účinnost budov a snížit znečištění 

ovzduší. Silnou stránkou těchto finančních nástrojů je široká škála projektů, na které lze získat 

dotaci nebo půjčku, např. na výměnu zdrojů tepla za ekologičtější, využití obnovitelných zdrojů 

energie - solární instalace a solární kolektory, tepelná izolace / tepelná modernizace budovy (např. 

izolace stěn), výměna oken a dveří. Finanční prostředky lze získat na stávající rodinné domy, 

rodinné domy, veřejné budovy i nově postavené budovy.  

Na obou stranách hranice bylo za tímto účelem určeno mnoho finančních prostředků. Další 

výhodou je věnování programů různým příjemcům, díky tomu jsou tyto činnosti realizovány na širší 

úrovni, ze spolufinancování může těžit mnoho subjektů, nejen fyzických osob. Ve Slezském 

vojvodství a v Moravskoslezském kraji existují tzv „měkké“ projekty, díky kterým lze získat podporu 

poskytováním poradenských služeb. V Polsku bylo vyškoleno 76 energetických poradců 

pracujících v rámci vojvodských fondů ochrany životního prostředí a vodní hospodářství, kteří 

mimo jiné podporují pro investice v oblasti likvidace nízkých emisí a zlepšení energetické účinnosti. 

Poradci pomáhají po technické stránce, ale jejich úkoly zahrnují také nalezení nejlepšího 

financování dané investice. Služby energetických poradců mohou využívat: jednotlivci, jednotky 

místní správy, jednotky státního rozpočtu, komunity, družstva a podnikatelé. Ve Slezském 

vojvodství působí 5 energetických poradců.  

Aktivní ekologickou výchovu realizuje jak Slezské vojvodství, tak i Moravskoslezský kraj. V této 

oblasti probíhá mnoho kampaní, jejichž cílem je zvýšit povědomí o nízkých emisích a motivovat k 
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řešení problému prováděním, udržováním a podporou správných postojů. Vzdělávací aktivity nejen 

zvyšují informovanost veřejnosti, ale také informují o dostupných finančních nástrojích, které lze 

použít při realizaci dané investice, a napovídají, jak je lze získat. 

Po provedené analýze polských a českých programů lze konstatovat, že si stanovily stejný cíl - 

zlepšit kvalitu ovzduší poskytnutím finanční podpory na realizaci projektů v obdobném rozsahu. 

Realizace výše uvedených Programů by mělo přispět ke zlepšení kvality ovzduší jak ve Slezkém 

vojvodství, tak v Moravskoslezském kraji. 


