
 

 

 MAMY DLA CIEBIE 

MILIARDY EURO 
Zrównoważony rozwój w Małopolsce to połączenie 

nowoczesnego sektora energetycznego, ekologicznego 

transportu miejskiego i równowagi przyrodniczej. Na 

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i poprawę 

jakości życia mieszkańców małopolski zarezerwowano 420 

mln euro. 

NOWE ROZDANIE, NOWE PIENIĄDZE 

Prawie 3 mld euro na rozwój regionu to efekt kilkumiesięcznych negocjacji Zarządu Województwa 
Małopolskiego z Komisją Europejską, daje nam to drugie – po województwie śląskim – miejsce pod 
względem wysokości unijnego wsparcia. Oznacza to także kwotę o niemal 1 mld euro wyższą od tej, 
którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013.  

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Wytwarzanie energii przyjaznej środowisku, z punktu widzenia ekologii i ekonomii, jest jednym 
z czynników wzrostu gospodarczego. Zmiany klimatyczne, używanie i stopniowe wyczerpywanie 
paliw kopalnych, przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na energię, sprawia, że poszukujemy 
nowych źródeł i technologii przetwarzania energii. Dzięki dotacjom możliwe będzie zastosowanie 
nowoczesnych systemów i urządzeń, m.in. fotowoltaicznych, małych elektrowni wodnych 
i wiatrowych, przekształcających naturalną energię w energię użytkową. 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

Mniejsze zużycie wody i energii cieplnej oraz równoczesne wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii w budynkach usługowych przedsiębiorstw, budownictwie mieszkaniowym czy obiektach 
użyteczności publicznej, będzie możliwe dzięki wymianie źródeł i instalacji ciepła, termomodernizacji 
oraz zastosowaniu energooszczędnych technologii. Prace modernizacyjne budynków, zapewniające 
efektywne gospodarowanie energią cieplną i elektryczną, będą miały charakter kompleksowych 
i będą oparte m.in. na ociepleniu obiektów, wymianie okien i drzwi zewnętrznych czy zastosowaniu 
oświetlenia energooszczędnego. 

REDUKCJA NISKIEJ EMISJI  

Obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnego ogrzewania mieszkań oraz 
ekologiczny transport publiczny, jako alternatywa dla motoryzacji indywidualnej, to najważniejsze 
czynniki wpływające na poprawę jakości powietrza w Małopolsce. Dla osiągnięcia tego efektu 



 

 

konieczna będzie stopniowa wymiana starych kotłów i pieców na nowoczesne urządzenia grzewcze, 
wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub stałe. Wsparcie otrzymają również przedsięwzięcia 
sprzyjające wykorzystaniu niskoemisyjnego transportu zbiorowego, projekty integrujące różne formy 
przewozu oraz systemy obsługi podróżnych. 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? 

Projekty mogą składać m.in.: 

 jednostki samorządu terytorialnego 
 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 
 przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne w transporcie zbiorowym 
 instytucje kultury 
 kościoły i związki wyznaniowe  

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: 

Kraków, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 0 616, e-mail: fem@umwm.pl;  
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 627 23 10;  
Nowy Sącz, ul. Wazów 3, tel. (18) 442 25 78;  
Nowy Targ, al. 1000-lecia 35, tel. (18) 540 90 32;  
Tarnów, ul. Wałowa 37, tel. (14) 628 88 12  

Pytaj o: priorytet IV. „Regionalna polityka energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

Bądź na bieżąco: www.fundusze.malopolska.pl 

Funpage na Facebooku: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI 
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