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1.

SOWA- Energooszczędne
oświetlenie uliczne

fotowoltaika

jednostki samorządu
terytorialnego

01.04-31.04.2013

http://www.nfosigw.gov.pl/systemzielonych-inwestycji---gis/konkursy/ikonkurs-sowa/

2.

działanie 7.2 Poprawa jakości
powietrza i zwiększenie
wykorzystania OZE

m.in.. pozyskanie energii
słonecznej zwłaszcza dla
budynków użyteczności
publicznej (szkoły, szpitale,
ośrodki zdrowia, itp.),

jednostki
użyteczności
publicznej

22.02-16.04 2013

http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/Si
tePages/DisplayApplication.aspx?List=03a5
dd6c-b6d3-4ff0-a1748ebebfc313c6&ID=60&Source=http%3a%2
f%2fwww.fundusze.malopolska.pl%2fmrpo
%2fSitePages%2fListApplications.aspx

3.

System Zielonych Inwestycji
(GIS) cz.1 Zarządzanie energią
w budynkach użyteczności
publicznej

termomodernizacja oraz
równolegle wymiana
oświetlenia wewnętrznego na
energooszczędne
/fotowoltaika/

jednostki samorządu
terytorialnego,
kościoły organizacje
pozarządowe itp.

planowane: 15.04.15.05. 2013

http://www.nfosigw.gov.pl/systemzielonych-inwestycji---gis/dofinansowanieuzupelniajace-dla-beneficjentow-gis-cz1/

4.

System Zielonych Inwestycji
(GIS) cz.4 Budowa, rozbudowa
i przebudowa sieci
elektroenergetycznych w celu
umożliwenia przyłaczenia
źródeł wytwórczych energetyki

Wytwórcy energii elektrycznej
oraz operatorzy sieci i inne
podmioty, takie jak inwestorzy
w farmy wiatrowe

szeroko pojęte
inwestycje w farmy
wiatrowe

planowane: 04.1115.11.2013

http://www.nfosigw.gov.pl/systemzielonych-inwestycji---gis/programypriorytetowe/

System Zielonych Inwestycji
(GIS) cz.5 Zarządzanie energią
w budynkach wybranych
podmiotów sektora finansów
publicznych

termomodernizacja. Wymiana
oświetlenia wewnętrznego na
energooszczędne

Polska Akademia
Nauk oraz utworzone
przez nia instytuty
naukowe;komendy
powiatowe i miejskie
panstwowej straży
pożarnej.

6.

„Efektywne
wykorzystanie energii Cz. 3
Dopłaty do kredytów na
budowe domów
energooszczednych.”

1) budowa domu
jednorodzinnego;
2) zakup nowego domu
3) zakup lokalu mieszkalnego
w nowym budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.
Przedsiewziecie musi spełniac
standard energetyczny
okreslony w ust. 7.2.

osoby fizyczne
posiadające prawo do
dysponowania
nieruchomością

7.

Efektywne wykorzystanie
energii cz.1 Dofinansowanie
audytów energetycznych i
elektroenergetycznych w
przedsiębiorstwach

Audyty energetyczne i
elektroenergetyczne

przedsiębiorcy
podejmujący
realizację
przdsięwzięć
mającychna celu
oszczędność energii

01.04-30.04.2013

http://www.nfosigw.gov.pl/srodkikrajowe/programy-priorytetowe/efektywnewykorzystanie-energii/

8.

Efektywne wykorzystanie
energii cz.2 Dofinansowanie
zadań inwestycyjnych
prowadzących energii lub
wzrostu efektywności
energetycznej przedsiębiorstw

wdrażanie systemów w zakresie
inwestycji, modernizacji i
ulepszeń. Racjonalizacja
zużycia energii elektrycznej,
energii cieplnej, i gazu

przedsiębiorcy
podejmujący
realizację
przdsięwzięć
mających na celu
oszczędność energii

03.06-28.06.2013

http://www.nfosigw.gov.pl/srodkikrajowe/programy-priorytetowe/efektywnewykorzystanie-energii/

5.

16.04-07.05.2013

http://www.nfosigw.gov.pl/systemzielonych-inwestycji---gis/programypriorytetowe/

http://www.nfosigw.gov.pl/srodkikrajowe/programy-priorytetowe/efektywnewykorzystanie-energii/

9.

Efektywne wykorzystanie
energii cz.4 LEMURenergooszczędne Budynki
Użyteczności Publicznej

Wsparciem finansowaym objęte
są inwestycje polegajace na
projektowaniu i budowie
nowych budynków: budynki
użyteczności publicznej,
budynki zamieszkania
zbiorowego (internat DS., dom
dziecka, itd.)

jednostki samorządu
terytorialnego,
kościoły organizacje
pozarządowe itp.

02.04-06.05.2013

http://www.nfosigw.gov.pl/srodkikrajowe/programy-priorytetowe/efektywnewykorzystanie-energii/lemur/

10.

Likwidacja niskiej emisji
wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i
rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii.
Cz.1 Program pilotażowy
KAWKA

likwidacja lokalncyh źródeł
ciepła, termomodernizacje
zmniejszenie zanieczyszczeń

indywidualnie
wskazani zostaną
przez WFOŚiGW

26.02-21.08.2013

http://www.nfosigw.gov.pl/srodkikrajowe/programy-priorytetowe/kawka/

11.

Priorytet IX.9

12.

Program PL04- Energia
(norweskie)

http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9priorytet/ogloszenie-o-naborzewnioskow/w-ramach-dzialania-93/

termomodernizacja, instalacje
energooszczędne

instytucje pubiczne

zostanie ogłoszone

http://www.nfosigw.gov.pl/srodkinorweskie/programy/program-pl04-energia/

