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Zainwestujmy razem w środowisko
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Zainwestujmy razem w środowisko

I Nabór 
wniosków

I Nabór 
wniosków

II Nabór 
wniosków
II Nabór 

wniosków

Tryb konkursowy- I nabór na I typ projektów 
– 01.03.2017 zakończony 

Tryb konkursowy- I nabór na I typ projektów 
– 01.03.2017 zakończony 

Tryb konkursowy- II nabór na I typ projektów 
PLANOWANY – 29.09.2017 – 27.11.2017 

Tryb konkursowy- II nabór na I typ projektów 
PLANOWANY – 29.09.2017 – 27.11.2017 

Budżet 
500 mln zł

Budżet 
500 mln zł

Budżet 
300 mln zł

Budżet 
300 mln zł

Źródła finansowania: POIiŚ

Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z 
odnawialnych źródeł energii  wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej

Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z 
odnawialnych źródeł energii  wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej



Zainwestujmy razem w środowisko

Alokacja   Alokacja   150 mln Euro (661,5 mln zł)

Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii 
                    z odnawialnych źródeł energii  wraz z podłączeniem tych                     

        źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii 
                    z odnawialnych źródeł energii  wraz z podłączeniem tych                     

        źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

BeneficjenciBeneficjenci

Typ projektuTyp projektu

Przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
wystarczy prowadzić działalność gospodarczą – bez 
względu na formę prawną  

Źródła finansowania: POIiŚ 2014-2020

Projekty inwestycyjne dotyczące: budowy lub przebudowy jednostek 
wytwórczych skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii 
z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej – klastry 
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Zainwestujmy razem w środowisko

POIiŚ 2014-2020 a RPO
Linia demarkacyjna

Priorytet inwestycyjny 
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz  z podłączeniem źródła 
do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. 

Podział  w oparciu o moc instalowanej elektrowni/jednostki.

Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz  z podłączeniem źródła 
do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. 

Podział  w oparciu o moc instalowanej elektrowni/jednostki.

 energia wodna > 5 MWe ≤5 MWe
 energia słoneczna > 2 MWe / MWth ≤ 2 MWe / MWth
 energia geotermalna > 2 MWth ≤ 2 MWth
 energia biogazu > 1 MWe ≤ 1 MWe
 energia biomasy > 5 MWth / MWe ≤ 5 MWth / Mwe

 energia wodna > 5 MWe ≤5 MWe
 energia słoneczna > 2 MWe / MWth ≤ 2 MWe / MWth
 energia geotermalna > 2 MWth ≤ 2 MWth
 energia biogazu > 1 MWe ≤ 1 MWe
 energia biomasy > 5 MWth / MWe ≤ 5 MWth / Mwe

POIiŚ 2014 - 2020 RPO 2014 - 2020



Zainwestujmy razem w środowisko

I Nabór 
wniosków

I Nabór 
wniosków

II Nabór 
wniosków
II Nabór 

wniosków

Tryb konkursowy - I nabór – zakończony 
10 wniosków – 22 mln zł

Tryb konkursowy - I nabór – zakończony 
10 wniosków – 22 mln zł

II nabór wniosków 
Od 31.03.2017 r. – 29.05.2017 r.

II nabór wniosków 
Od 31.03.2017 r. – 29.05.2017 r.

Budżet 
500 mln zł

Budżet 
500 mln zł

Budżet 
300 mln zł

Budżet 
300 mln zł

Źródła finansowania: POIiŚ
Działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania 
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach  
Działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania 
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach  



Zainwestujmy razem w środowisko

Alokacja  Alokacja  150,3 mln EUR

  Forma 
finansowania

  Forma 
finansowania

BeneficjenciBeneficjenci

 

Przedsiębiorcy – duże przedsiębiorstwa

Forma prawna – kod 019; 023; 115; 116; 117; 118; 120; 121; 124;140
Zatrudnienie ≥ 250 osób lub
[Przychody netto > 50 mln EURO i suma bilansowa > 43 mln EURO]
Dane dotyczące zatrudnienia, przychodów netto i sumy bilansowej przyjmuje się z zamkniętego roku obrotowego

Źródła finansowania: POIiŚ
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Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach 
kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie 
z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 75% 
z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej 
wysokości dofinansowania ze środków UE

Działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania 
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach  
Działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania 
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach  



Zainwestujmy razem w środowisko

Typ projektuTyp projektu

Przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego 
przedsiębiorstwa mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także 
zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, 
instalacjach i urządzeniach technicznych:

• przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; 
• głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w 

przedsiębiorstwach (poniżej 25% (w przeliczeniu na EK) nie będą 
kwalifikowały się do dofinansowania) 

• zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, 
poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i 
instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii 
produkcyjnych; 

• budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na 
instalację OZE); 

• zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania 
energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa. 

Źródła finansowania: POIiŚ
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Działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania 
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach  
Działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania 
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach  



Zainwestujmy razem w środowisko

LINIA DEMARKACYJNA

Linia demarkacyjna – Wielkość przedsiębiorstwa Linia demarkacyjna – Wielkość przedsiębiorstwa 

Duże przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa 
Mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa , duże 
przedsiębiorstwa*

Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa , duże 

przedsiębiorstwa*

POIiŚ 2014 - 2020 RPO 2014 – 2020
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Zainwestujmy razem w środowisko

I Nabór 
wniosków

I Nabór 
wniosków

Tryb konkursowy- I nabór – zakończony 
183 wniosków –  837 mln zł

Tryb pozakonkursowy – zakończony
(wybrane państwowe placówki 

szkolnictwa artystycznego – 303 mln zł)

Tryb konkursowy- I nabór – zakończony 
183 wniosków –  837 mln zł

Tryb pozakonkursowy – zakończony
(wybrane państwowe placówki 

szkolnictwa artystycznego – 303 mln zł)

Budżet 
690 mln zł

Budżet 
690 mln zł

Źródła finansowania: POIiŚ
Poddziałanie 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej
Poddziałanie 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej

Harmonogram naborów na rok 2017 – nie przewiduje naboru wnioskówHarmonogram naborów na rok 2017 – nie przewiduje naboru wniosków



Zainwestujmy razem w środowisko

Alokacja  Alokacja  165,7 mln EUR

Poddziałanie 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 
użyteczności publicznej

Poddziałanie 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 
użyteczności publicznej

  Forma 
finansowania

  Forma 
finansowania

BeneficjenciBeneficjenci

Typ projektuTyp projektu

• państwowe jednostki budżetowe
• szkoły wyższe
• administracja rządowa oraz nadzorowane i podległe jej organy i jednostki 

organizacyjne 

Projekty inwestycyjne dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynków użyteczności publicznej

Źródła finansowania: POIiŚ

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach 
kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach 
konkursu: 85% z zastosowaniem luki w 
finansowaniu jako warunku uwzględniania 
dochodu w projekcie.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach 
kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach 
konkursu: 85% z zastosowaniem luki w 
finansowaniu jako warunku uwzględniania 
dochodu w projekcie.
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Zainwestujmy razem w środowisko

Linia demarkacyjna - Beneficjent Linia demarkacyjna - Beneficjent 

• państwowe jednostki 
budżetowe

• szkoły wyższe
• administracja rządowa oraz 

nadzorowane i podległe jej 
organy i jednostki organizacyjne 

• państwowe jednostki 
budżetowe

• szkoły wyższe
• administracja rządowa oraz 

nadzorowane i podległe jej 
organy i jednostki organizacyjne 

POIiŚ 2014 - 2020

• JST, ich związki i stowarzyszenia
• jednostki organizacyjne JST
• osoby prawne JST

• JST, ich związki i stowarzyszenia
• jednostki organizacyjne JST
• osoby prawne JST

RPO 2014 - 2020

12

LINIA DEMARKACYJNA



Zainwestujmy razem w środowisko

I Nabór 
wniosków

I Nabór 
wniosków

II Nabór 
wniosków
II Nabór 

wniosków

Tryb konkursowy - I nabór – zakończony 
39 wniosków – 229 mln zł

Tryb konkursowy - I nabór – zakończony 
39 wniosków – 229 mln zł

II nabór wniosków 
Od 31.03.2017 r. – 29.05.2017 r.

II nabór wniosków 
Od 31.03.2017 r. – 29.05.2017 r.

Budżet 
821,3 mln zł

Budżet 
821,3 mln zł

Budżet 
300 mln zł

Budżet 
300 mln zł

Źródła finansowania: POIiŚ
Poddziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej 

              w sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej 

              w sektorze mieszkaniowym



Zainwestujmy razem w środowisko

Źródła finansowania: POIiŚ 2014-2020

Beneficjent:Beneficjent:

• Spółdzielnie mieszkaniowe 
• Wspólnoty mieszkaniowe 
ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich oraz miast 
subregionalnych  oraz miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 
podmioty będące dostawcami usług energetycznych 

• Spółdzielnie mieszkaniowe 
• Wspólnoty mieszkaniowe 
ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich oraz miast 
subregionalnych  oraz miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 
podmioty będące dostawcami usług energetycznych 

Forma 
dofinansowania:

Forma 
dofinansowania:

Pomoc zwrotna do 75% w tym:
• nie podlegająca spłacie do 25% 
• umorzenie (premia inwestycyjna) części 

pożyczkowej do 20%
• Minimalna wartość  Projektu - 3 mln zł   
 Zasady pomocy publicznej, Luka w finansowaniu 

Pomoc zwrotna do 75% w tym:
• nie podlegająca spłacie do 25% 
• umorzenie (premia inwestycyjna) części 

pożyczkowej do 20%
• Minimalna wartość  Projektu - 3 mln zł   
 Zasady pomocy publicznej, Luka w finansowaniu 

Poddziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej 
              w sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej 
              w sektorze mieszkaniowym
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Alokacja  Alokacja  225,6 mln EUR225,6 mln EUR

PGNPGN



Zainwestujmy razem w środowisko

Źródła finansowania: POIiŚ 2014-2020

Wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu 
głębokiej, kompleksowej modernizacji 
energetycznej wielorodzinnych budynków 
mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane 
w SzOOP wersja 1.14 (Działanie 1.3 pkt 5 
określający typy projektów dla Poddziałania 1.3.2) 

Wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu 
głębokiej, kompleksowej modernizacji 
energetycznej wielorodzinnych budynków 
mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane 
w SzOOP wersja 1.14 (Działanie 1.3 pkt 5 
określający typy projektów dla Poddziałania 1.3.2) 

Poddziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej 
              w sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej 
              w sektorze mieszkaniowym

15

Typ 
projektu

Typ 
projektu

!!! Wymiana źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji 
CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). 



Zainwestujmy razem w środowisko

ZIT miast wojewódzkich oraz 
miasta subregionalne

oraz z miast tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze

ZIT miast wojewódzkich oraz 
miasta subregionalne

oraz z miast tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze

POIiŚ 2014 - 2020

Pozostali poza ZIT miast 
wojewódzkich oraz miasta 

subregionalne 

Pozostali poza ZIT miast 
wojewódzkich oraz miasta 

subregionalne 

RPO 2014 - 2020
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LINIA DEMARKACYJNA



Zainwestujmy razem w środowisko

Źródła finansowania: POIiŚ 2014-2020 

I Nabór 
wniosków

I Nabór 
wniosków

II Nabór 
wniosków
II Nabór 

wniosków

Tryb konkursowy – II nabór wniosków 
Zgodnie z harmonogramem

naboru wniosków na rok 2017
III kwartał 2017   

Tryb konkursowy – II nabór wniosków 
Zgodnie z harmonogramem

naboru wniosków na rok 2017
III kwartał 2017   

Budżet 
 ??? mln zł

Budżet 
 ??? mln zł

Tryb konkursowy – zakończony 
48 wniosków – 701,5 mln zł

 

Tryb konkursowy – zakończony 
48 wniosków – 701,5 mln zł

 

Budżet 
300  mln zł

Budżet 
300  mln zł

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 



Zainwestujmy razem w środowisko

Alokacja środków: 
100,2 mln EUR

Źródła finansowania: POIiŚ 2014-2020 

Instytucja 
wdrażająca

NFOŚiGW 

Instytucja 
wdrażająca

NFOŚiGW 

Instytucja 
pośrednicząca 

Ministerstwo 
Energii

Instytucja 
pośrednicząca 

Ministerstwo 
Energii

Cel 
działania 

Cel 
działania 

Celem Poddziałania 1.6.1 jest budowa nowych lub zwiększenie 
mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii 
wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o 
całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW. 

Celem Poddziałania 1.6.1 jest budowa nowych lub zwiększenie 
mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii 
wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o 
całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW. 

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 



Zainwestujmy razem w środowisko

Źródła finansowania: POIiŚ 2014-2020 

 Wysokosprawna kogeneracja spełnia następujące warunki:
a) Produkcja kogeneracyjna w jednostkach kogeneracyjnych zapewnia oszczędność energii 
pierwotnej (obliczoną wg wzoru lit.b) załacznika do dyrektywy) w wysokości nie mniejszej niż 
10 % w porównaniu z wartościami referencyjnymi dla rozdzielczej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej

b) Produkcja w małoskalowych jednostkach kogeneracyjnych i jednostkach 
mikrokogeneracyjnych zapewniająca oszczędność energii pierwotnej może kwalifikować się 
jako wysokosprawna kogeneracja (RPO)

 Wysokosprawna kogeneracja spełnia następujące warunki:
a) Produkcja kogeneracyjna w jednostkach kogeneracyjnych zapewnia oszczędność energii 
pierwotnej (obliczoną wg wzoru lit.b) załacznika do dyrektywy) w wysokości nie mniejszej niż 
10 % w porównaniu z wartościami referencyjnymi dla rozdzielczej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej

b) Produkcja w małoskalowych jednostkach kogeneracyjnych i jednostkach 
mikrokogeneracyjnych zapewniająca oszczędność energii pierwotnej może kwalifikować się 
jako wysokosprawna kogeneracja (RPO)

Art. 2 pkt 34) załącznik II
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2012/27/UE 
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności 

energetycznej (…) 

Art. 2 pkt 34) załącznik II
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2012/27/UE 
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności 

energetycznej (…) 

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 



Zainwestujmy razem w środowisko

• Budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub 
przebudowy) w istniejących jednostkach wysokosprawnej kogeneracji 
o nominalnej mocy elektrycznej > 1MWe w tym na paliwa kopalne. 
Instalacje spalania o mocy cieplnej > 20 MWt  tylko w przypadku gdy 
paliwem jest w 100% biomasa;

• Realizacja kompleksowych projektów  (budowa przebudowa 
istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami 
ciepłowniczymi lub chłodu).

• Budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub 
przebudowy) w istniejących jednostkach wysokosprawnej kogeneracji 
o nominalnej mocy elektrycznej > 1MWe w tym na paliwa kopalne. 
Instalacje spalania o mocy cieplnej > 20 MWt  tylko w przypadku gdy 
paliwem jest w 100% biomasa;

• Realizacja kompleksowych projektów  (budowa przebudowa 
istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami 
ciepłowniczymi lub chłodu).

Typ 
projektu

Typ 
projektu

Źródła finansowania: POIiŚ 2014-2020 
Poddziałanie 1.6.1. 

Źródła wysokosprawnej kogeneracji 
Poddziałanie 1.6.1. 

Źródła wysokosprawnej kogeneracji 
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• Przedsiębiorcy (forma prawna – kod: 019, 023, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 
124);

• JST oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma 
prawna – kod: 403, 429, 430, 431);

• Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków 
własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące 
przedsiębiorstwami (forma prawna - kod 115) 

• Przedsiębiorcy (forma prawna – kod: 019, 023, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 
124);

• JST oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma 
prawna – kod: 403, 429, 430, 431);

• Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków 
własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące 
przedsiębiorstwami (forma prawna - kod 115) 

Beneficjent Beneficjent 
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Źródła finansowania: POIiŚ 2014-2020 

Wysokość dofinansowania i warunki udzielenia pomocyWysokość dofinansowania i warunki udzielenia pomocy

Max. poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy 

publicznej, nie więcej niż 85%
luka finansowa

Max. poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy 

publicznej, nie więcej niż 85%
luka finansowa

DOTACJADOTACJA

Warunki udzielania pomocy publicznej są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 
dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne 

w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, będące częścią 
efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach POIiŚ 2014-2020 (Dz.U. z 

05.11.2015 poz. 1802)  

Warunki udzielania pomocy publicznej są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 
dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne 

w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, będące częścią 
efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach POIiŚ 2014-2020 (Dz.U. z 

05.11.2015 poz. 1802)  

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 
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POIiŚ 2014 - 2020
• Jednostka kogeneracji 

o mocy źródła > 1 MWe

• Jednostka kogeneracji 
o mocy źródła > 1 MWe

• Jednostka kogeneracji 
o mocy źródła ≤ 1 MWe

• Jednostka kogeneracji 
o mocy źródła ≤ 1 MWe

RPO 2014 - 2020
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LINIA DEMARKACYJNA
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Udostępnione środki POIiŚ 2014-2020

Działanie 1.2  Działanie 1.2  Efektywność energetyczna dla przedsiębiorstwa 

Działanie 1.5  Działanie 1.5  Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 66,8 mln zł dotacja

Poddział. 1.6.1  Poddział. 1.6.1  Źródła wysokosprawnej kogeneracji dotacja

Poddział. 1.6.2  Poddział. 1.6.2  Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł 
wysokosprawnej kogeneracji 65 mln zł dotacja

Poddział. 1.1.1  Poddział. 1.1.1  Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
energii z OZE 

dotacja

Poddział. 1.3.1  Poddział. 1.3.1  Wspieranie efektywności energetycznej 
w budynkach użyteczności publicznej

Poddział. 1.3.2  Poddział. 1.3.2  Wspieranie efektywności energetycznej 
w budynkach mieszkalnych

147 mln zł 

125 mln zł 

300 mln zł planowany

821 mln zł 

210 mln zł planowany

500 mln zł 300 ml zł

690 mln zł 

300 mln zł 

I Konkurs II Konkurs 

 

pomoc 
zwrotna 

dotacja

pomoc 
zwrotna 
+dotacja 



Zainwestujmy razem w środowisko

Wsparcie finansowe realizacji przedsięwzięć

Środki krajoweŚrodki krajowe
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NFOŚiGW

 Ujednolicenie oferty NFOŚiGW (w zakresie EE i OZE)
 Wyznaczenie nowych kierunków finansowania

• OZE 
• termomodernizacja obiektów niekomercyjnych
• dostosowanie polskich firm do norm unijnych 
• wsparcie polskiej innowacyjności
• umożliwienie skorzystania ze środków UE 

(ciepłownictwo/ współfinansowanie)

 Nowe programy – budżet 4,5 mld zł 
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Środki własne NFOŚiGW
Wdrażane programy priorytetowe

3.1. Poprawa jakości powietrza 

Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych:
 Nabór wniosków: 18.07.2016 r. – 30.06.2017 r.
 Budżet konkursu: 500 mln zł
 Forma dofinansowania: pożyczka; inwestycja Kapitałowa
 Beneficjent – Przedsiębiorcy
 Typ projektów budowa, rozbudowa ciepłowni geotermalnych; 

budowa rozbudowa istniejących źródeł
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Część 3) Bocian – Rozproszone, odnawialne źródła energii – wypłaty z umów

Ogłoszenie nowego naboru pod warunkiem aktualizacji programu i dostosowania do 
nowelizacji ustawy o OZE, oraz po określeniu warunków wsparcia dla naborów dla 
poddziałania 1.1.1 ze środków POIiŚ

Planowany nabór: IV kwartał 2017 – I kwartał 2018
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3.1. Poprawa jakości powietrza 

Środki własne NFOŚiGW
Wdrażane programy priorytetowe
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Część 5) Samowystarczalność energetyczna 
– w trakcie przygotowywania !!!

Planowany nabór: IV kwartał 2017 – I kwartał 2018

Część 4) LEMUR 
– Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej  

Planowany nabór: 01.06.2017 – 29.12.2017
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3.1. Poprawa jakości powietrza 

Środki własne NFOŚiGW
Wdrażane programy priorytetowe
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5.7. SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
realizowanych przez partnerów zewnętrznych 

Część 2) REGION – w trakcie nabóru wniosków z WFOŚiGW

 Beneficjentami programu są WFOŚiGW  a Beneficjentami końcowymi programu 
są podmioty realizujące przedsięwzięcia na rzecz intensyfikacji regionalnych 
działań ochrony środowiska lub gospodarki wodnej

 Pożyczki dla WFOŚiGW
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Środki własne NFOŚiGW
Wdrażane programy priorytetowe

  Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
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5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej  i zasobooszczędnej 
gospodarki 

5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej  i zasobooszczędnej 
gospodarki 

Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

 Nabór wniosków: od 20.02.2017 r. do 20.12.2017 r.
 Budżet naboru: 280 mln zł 
 Pożyczka
 Typ Beneficjenta: Przedsiębiorcy 
 Przedsięwzięcia – ograniczenie zużycia surowców i ograniczenie/uniknięcie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł spalania i z wyłączeniem źródeł 
spalania

Środki własne NFOŚiGW
Wdrażane programy priorytetowe
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Część 2) Współfinansowanie projektów POIiŚ w ramach I osi priorytetowej 
POIiŚ

 Nabór wniosków: jest skorelowany z poszczególnymi naborami / konkursami 
POIiŚ 2014-2020 i trwa: 26.01.2017 r. – 20.12.2017 r. 

 Budżet: 500 mln zł
 Pożyczka

Środki własne NFOŚiGW
Wdrażane programy priorytetowe

5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej  i zasobooszczędnej 
gospodarki 

5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej  i zasobooszczędnej 
gospodarki 
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Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

 Nabór wniosków: 16.08.2016 r. – 30.06.2017 r 
 Budżet: 1 000 mln zł
 Pożyczka 1-90 mln zł /85% Kosztu kwalifikowanego

Przedsięwzięcia (źródła wytwórcze i podłączenie ich do sieci) mające na celu 
doprowadzenie do efektywnego systemu ciepłowniczego. 
Wyłączenie dla energii ze źródeł geotermalnych 

Środki własne NFOŚiGW
Wdrażane programy priorytetowe

5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej  i zasobooszczędnej 
gospodarki 

5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej  i zasobooszczędnej 
gospodarki 
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Część 4) WRUM – Wsparcie rozwoju nieskoemisyjnych
usług transportowych - w trakcie przygotowywania !!!

Planowany nabór: II kwartał 2017 r. – III kwartał 2017 r.

Środki własne NFOŚiGW
Wdrażane programy priorytetowe

5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej  i zasobooszczędnej 
gospodarki 

5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej  i zasobooszczędnej 
gospodarki 
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Część 5) Efektywne energetycznie systemy oświetleniowe
- w trakcie przygotowywania !!!

Planowany nabór: IV kwartał 2017 r. – II kwartał 2018 r.

Środki własne NFOŚiGW
Wdrażane programy priorytetowe

5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej  i zasobooszczędnej 
gospodarki 

5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej  i zasobooszczędnej 
gospodarki 
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5.11. Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej 
i niskoemisyjnej gospodarce 

Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu 
Technologii Środowiskowych (ETV)

 Nabór wniosków: 03.04.2016 r. – 29.12.2017 r.
 Budżet konkursu : 200 000 zł 
 Dotacja do 50% kosztu kwalifikowanego, ale nie więcej niż 50 tys. zł  
 Beneficjent: Przedsiębiorcy

Świadectwo Weryfikacji ETV wystawione przez Jednostkę Weryfikującą akredytowaną na 
zgodność z normą ISO 17020 dla jednostki inspekcyjnej typu A do przeprowadzania weryfikacji 
ETV wydane nie później niż 12 m-cy przed datą złożenia wniosku.
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Środki własne NFOŚiGW
Wdrażane programy priorytetowe
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5.11. Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej 
i niskoemisyjnej gospodarce 

Część 3) GREEN-upy – projekty typu start-up w obszarze innowacyjnych 
technologii środowiskowych – w trakcie przygotowywania !!!

Planowany nabór: 01.11.2017 r. – 31.01.2018 r.
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Środki własne NFOŚiGW
Wdrażane programy priorytetowe
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Dziękuję za uwagę 

www.nfosigw.gov.pl

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/
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