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W ZGODZIE Z NATURĄ

Ubieganie się o dofinansowanie 
zielonego dachu przez rolnika 
w polskich uwarunkowaniach 
z pewnością będzie przecieraniem 
szlaków, ale jak to mówią 
– do odważnych świat należy. 
Warto zastanowić się nad 
takim rozwiązaniem przy okazji 
termomodernizacji i usuwania 
azbestu z powierzchni dachowych.
ALEKSANDRA URSZULA KOŁODZIEJ 
ZODR Oddział w Koszalinie

Roślinne dachy posiadają mnóstwo za-
let, do których zaliczyć można zmniej-

szenie emisji CO2 i zwiększenie efektyw-
ności energetycznej, czyli ograniczanie 
zużycia energii na ogrzewanie zimą i kli-
matyzację latem. Dodatkowym walorem 
tego ekologicznego pokrycia dachowego 
jest poprawa mikroklimatu w budynkach 
i w ich otoczeniu, a tym samym warun-
ków bytowych ludzi i zwierząt, a także 
możliwość zastosowania innowacyjnych 
rozwiązań, takich jak systemy zielonych 
dachów i ogniw fotowoltaicznych czy sys-
temy zielonych dachów z odzyskiem wód 
opadowych.

W wielu krajach dąży się do rozwoju 
technologii zielonych dachów poprzez ich 
popularyzowanie i wsparcie finansowe, gdyż 
rozwiązania te idealnie wpisują się w idee 
zielonego, zrównoważonego budownictwa. 
A jak to wygląda w Polsce? Na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Energii dostępny 
jest dokument „Analiza dostępnych dotacji 
unijnych oraz krajowych dla inwestycji 
w odnawialne źródła energii i energetykę 
niskoemisyjną na 2016 r.”, w którym zesta-
wione zostały dotacje w ramach programów 
takich jak: Regionalne Programy Operacyjne 

EKOLOGICZNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO

Gdzie szukać dofinansowania 
do zielonych dachów?

na lata 2014-2020, Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020, Programy Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz PROW 2014-2020. W zdecydowanej 
większości beneficjentami tych programów 
są duże przedsiębiorstwa, jst, wspólnoty 
mieszkaniowe, spółdzielnie, stowarzyszenia. 
Znacznie więcej możliwości dofinansowania 
inwestycji związanych z tematyką tej analizy 
jest w województwach o większym poziomie 
zanieczyszczenia środowiska. 

RPO dla grup producentów 
rolnych
Przy okazji wspomnę, że beneficjentami 
RPO województwa zachodniopomorskie-
go w zakresie gospodarki niskoemisyjnej: 
Oś Priorytetowa II Gospodarka nisko-
emisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie od-
nawialnych źródeł mogą być m.in. grupy 
producentów rolnych. Działanie to doty-
czy budowy, rozbudowy, modernizacji 
jednostek wytwarzających energię elek-
tryczną lub cieplną z odnawialnych źródeł 
energii, w tym niezbędną infrastrukturę 
przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych. 

Jest to dotacja bezzwrotna, do 85% kosz-
tów kwalifikowanych inwestycji.

Pieniądze z PROW 
2014-2020
Innym źródłem dofinansowania roślin-
nych dachów na obszarach wiejskich 
może być PROW 2014-2020:
§ Działanie 4.1 Modernizacja gospoda-
rstw rolnych, poddziałanie 4.1.3 Wspar-
cie inwestycji w gospodarstwach rolnych 
w ramach projektów dotyczących: budo-
wy, przebudowy, remontu połączonego 
z modernizacją budynków lub budowli 
wykorzystywanych do produkcji rolnej.
§ Działanie 4.2 Przetwórstwo i marketing 
produktów rolnych, poddziałanie Wspar-
cie inwestycji w przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój z przez-
naczeniem na: budowę, modernizację, 
przebudowę budynków produkcyjnych lub 
magazynowych i budowli stanowiących 
infrastrukturę zakładów przetwórstwa nie-
zbędnej do wdrożenia inwestycji w zakresie 
zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruk-
tury służącej ochronie środowiska (w tym 
instalacje odnawialnych źródeł energii). n


