
Nabory ciągłe planowane w ramach inwestycji KPO 

nr i nazwa inwestycji Instytucja 
odpowiedzialna 
za realizację 
inwestycji 

Odbiorcy wsparcia Kontakt 

A1.4.1 Wymiana słupów nośnych 
impregnowanych kreozotem na 
plantacjach chmielu 

Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

Osoba fizyczna 
wykonująca działalność 
w zakresie produkcji 
chmielu oraz osoba 
prawna lub jednostka 
organizacyjna 
nieposiadająca 
osobowości prawnej, 
która posiada status 
mikro, małego lub 
średniego 
przedsiębiorstwa, która 
wykonuje działalność w 
zakresie produkcji 
chmielu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-
planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci 

B1.1.1 Inwestycje w źródła ciepła 
(chłodu) w systemach ciepłowniczych 

Ministerstwo 
Klimatu i 
Środowiska  

podmioty, których 
przedmiotem 
działalności jest 
produkcja energii 
cieplnej na cele 
komunalno-bytowe 

https://www.gov.pl/web/klimat 



B1.1.2. Wymiana źródeł ciepła i 
poprawa efektywności energetycznej 
w budynkach mieszkalnych  

Ministerstwo 
Klimatu i 
Środowiska 

osoby fizyczne będące 
właścicielami/współwłaś
cicielami budynków 
mieszkalnych 
jednorodzinnych  

https://www.gov.pl/web/klimat 

B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i 
poprawa efektywności energetycznej 
szkół 

Ministerstwo 
Klimatu i 
Środowiska 

instytucje prowadzące 
publiczne placówki 
oświatowe 

https://www.gov.pl/web/klimat 

B.2.1.1 Inwestycje w technologie 
wodorowe, wytwarzanie, 
magazynowanie i transport wodoru  

Ministerstwo 
Klimatu i 
Środowiska 

przedsiębiorcy, jednostki 
samorządu 
terytorialnego, instytucje 

badawcze, inne 
podmioty 
zainteresowane 
wykorzystaniem 
technologii wodorowych, 
w tym podmioty, które w 
wyniku rozstrzygnięcia 
naboru w mechanizmie 
IPCEI w obszarze 
Technologie i systemy 
wodorowe uzyskały 

https://www.gov.pl/web/klimat 



pozytywną decyzję 
Komisji Europejskiej) 

B3.3.1 Inwestycje w zwiększanie 
potencjału zrównoważonej gospodarki 
wodnej na obszarach wiejskich 

Ministerstwo 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

PGW WP/ RZWG https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-
planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci 

B3.4.1 Inwestycje na rzecz zielonej 
transformacji miast 

Ministerstwo 
Funduszy i 
Polityki 
Regionalnej 

JST (miasta i obszary 
funkcjonalne, 
porozumienia 
międzygminne, 
stowarzyszenia gmin, 
powiatów oraz gmin i 
powiatów), związki 
komunalne, 
przedsiębiorcy, jednostki 
naukowo-badawcze, 
wspólnoty 
mieszkaniowe, 
spółdzielnie 
mieszkaniowe, TBS/SIM, 
podmioty z udziałem JST 
posiadające osobowość 
prawną, instytucje 
kultury, szkoły wyższe, 
państwowe osoby 
prawne, w tym jednostki 
od nich zależne, 
podmioty spoza 
administracji publicznej 
(m.in. organizacje 
społeczne, pozarządowe, 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony 



gospodarcze) i inne 
podmioty zaangażowane 
w realizację projektów.  
 

B3.5.1 Inwestycje w budowę mieszkań 
przeznaczonych dla gospodarstw 
domowych o niskich i umiarkowanych 
dochodach, z uwzględnieniem 
efektywności energetycznej  

Ministerstwo 
Rozwoju i 
Technologii 

JST https://www.gov.pl/web/rozwoj-
technologia/krajowy-plan-odbudowy5 

E1.1.2-1/2 Zero i niskoemisyjny 
transport zbiorowy (autobusy) 

Ministerstwo 
Klimatu i 
Środowiska 

JST oraz podległe im 
podmioty, w tym 
operatorzy publicznego 
transportu zbiorowego 

https://www.gov.pl/web/klimat 

 


