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Działanie 9.1 Wysokosprawne 
wytwarzanie energii

Cel działania
Zwiększenie sprawności wytwarzania ener-
gii elektrycznej i ciepła.

Beneficjenci 
•  Przedsiębiorcy.
•  Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy 

– związki, stowarzyszenia i porozumienia JST.
•  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji obowiązków własnych jednostek samo-
rządu terytorialnego.

Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja 
energii

Cel działania
Zmniejszenie strat energii powstających w pro-
cesie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.

Beneficjenci
•  Przedsiębiorcy.
•  Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy 

– związki, stowarzyszenia i porozumienia JST.
•  Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji obowiązków własnych jednostek samo-
rządu terytorialnego.

Priorytet I
Gospodarka 
wodno-ściekowa
2784 mln euro
55%

Priorytet IX
Infrastruktura energetyczna  
przyjazna środowisku  
i efektywność energetyczna  
(działania 9.1, 9.2, 9.3)
278 mln euro
6%

Priorytet IV
Przedsięwzięcia dostosowujące 

przedsiębiorstwa 
do wymogów ochrony środowiska

200 mln euro
4%

Odpowiedzialność NFOŚiGW za absorpcję środków 
Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego  

Infrastruktura i Środowisko 



Działanie 9.3 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej

Cel działania 
Zmniejszenie zużycia energii w sektorze 
publicznym.

Beneficjenci 
º   Jed nostki sektora finansów publicznych:
 •  jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy 

– związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
 •  podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji obowiązków własnych jednostek samo-
rządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami,

 •  organy władzy publicznej, w tym organy admi-
nistracji rządowej, organy kontroli państwowej 
i ochrony prawa, sądy i trybunały,

 •  organy policji, straży pożarnej (w tym również 
OSP), straży miejskiej,

 •  państwowe szkoły wyższe,
 •  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
º   Organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne oso-

by prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki 
wyznaniowe.

Instytucją Wdrażającą pozostałe działania Priory-
tetu IX (9.4 – Wytwarzanie energii ze źródeł odna-
wialnych, 9.5 – Wytwarzanie biopaliw ze źródeł od-
nawialnych, 9.6 – Sieci ułatwiające odbiór energii ze 
źródeł odnawialnych) jest Ministerstwo Gospodarki 
– www.mg.gov.pl.

Priorytet II
Gospodarka odpadami i ochrona 

powierzchni zielonej
1216 mln euro

24%

Priorytet III
Zarządzanie zasobami 

i przeciwdziałanie 
zagrożeniom środowiska

557 mln euro
11%

Priorytet IV
Przedsięwzięcia dostosowujące 

przedsiębiorstwa 
do wymogów ochrony środowiska

200 mln euro
4%



Dofinansowano przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.
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