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Roman Papiór 

Doradca Energetyczny,  

Kierownik zespołu DE 

przy WFOŚiGW we Wrocławiu 

53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24  

tel.: 71 333 09 79 

mail: rpapior@fos.wroc.pl 

Wsparcie doradcze i finansowe dla inicjatyw  
i inwestycji klastrowych 

Konferencja, Wrocław 23.05.2018 r. 
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Projekt Doradztwa Energetycznego PO IiŚ 2014-2020 
I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Poddziałanie 1.3.3. 

Ministerstwo Rozwoju 
(Instytucja Zarządzająca) 

Ministerstwo Energii 
(Instytucja Pośrednicząca) 

NFOŚiGW - Beneficjent Projektu 
(Partner Wiodący z zespołem DE woj. 

mazowieckiego) 

14 WFOŚiGW i UMWL 
(Partnerzy wraz z zespołami DE) 

Energetycy w JST 

Wskaźnik realizacji projektu DE 
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Ramy Projektu Doradztwa Energetycznego 

 

 

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura 
i Środowisko na 
lata 2014-2020 

 
 

I Oś priorytetowa 
„Zmniejszenie 

emisyjności 
gospodarki” 

Działanie 1.3 
„Wspieranie 
efektywności 
energetycznej 
w budynkach” 

 

 

Poddziałanie 1.3.3 
„Ogólnopolski system 
wsparcia doradczego  

dla sektora 
publicznego, 

mieszkaniowego oraz 
przedsiębiorstw  

w zakresie 
efektywności 

energetycznej oraz 
OZE” 
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Ramy Projektu Doradztwa Energetycznego 

Zasięgiem obejmuje  cały kraj 

Poziom ogólnokrajowy – 
NFOŚiGW 

Jednostka Realizująca 
Projekt Doradztwa 
(JRP) 

 
Poziom regionalny  

14 WFOŚiGW 
Województwo Lubelskie 
Zespół Doradców 

Mazowieckich 
 

 
Łącznie docelowo 76 
Doradców 
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PDE na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu 
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PDE na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu 
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PDE na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu 
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Odbiorcy projektu DE 

GMINY 

SPÓŁDZIELNIE i WSPÓLNOTY 

MIESZKANIOWE  

PRZEDSIĘBIORSTWA 

OSOBY 

FIZYCZNE 

PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI 

CIEPLNEJ 

SPÓŁKI 

KOMUNALNE 

KOŚCIOŁY i ZWIĄZKI WYZNANIOWE 

PJB 
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Zadania Doradców Energetycznych 

 

• doradztwo w zakresie przygotowania, weryfikacji, wdrożenia, 

monitorowania PGN/SECAP 

• doradztwo dotyczące przygotowania i wdrożenia inwestycji w 

obszarze efektywności energetycznej, OZE oraz gospodarki 

niskoemisyjnej, w tym w zakresie poprawy jakości powietrza 

na obszarach gdzie występują przekroczenia stężeń 

zanieczyszczeń (Programy Ochrony Powietrza)  

• działania informacyjno /edukacyjne 

• przeprowadzanie spotkań w JST, spółdzielniach i wspólnotach 

mieszkaniowych, szkołach i dla lokalnych przedsiębiorców  

• informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze 

EE oraz OZE 

• doradztwo przy wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej 
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Działania energetyka gminnego przyniosą gminie 

korzyści w postaci:  

 

 wykorzystania potencjału energetycznego 

gminy z uwzględnieniem OZE 

 

 obniżenia zużycia i kosztów energii 

 

 modernizacji infrastruktury energetycznej 

 

 zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 

 

 poprawy atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

 

 

SZKOLENIA 

ENERGETYKÓW 

GMINNYCH  

w 

2018 r. 

 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla energetyków gminnych   
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WFOŚiGW we Wrocławiu 

Priorytety:  

Ochrona atmosfery 

Ochrona wód i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi  

Ochrona różnorodności biologicznej 

Edukacja ekologiczna 
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WFOŚiGW we Wrocławiu 

1.1.  Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem 
redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego 
spalania paliw i procesów technologicznych. 
1.2.  Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych, 
turystycznych oraz przyrodniczo chronionych, w szczególności poprzez realizację 
zadań wynikających z przyjętych programów ochrony powietrza. 
1.3.  Ograniczenie emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i 
życiu ludności. 
1.4.  Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii 
odnawialnej. 
1.5.  Realizacja kompleksowych programów termomodernizacji obiektów 
jednostek samorządu terytorialnego oraz użyteczności publicznej. 
1.6.  Podniesienie efektywności gospodarowania energią m.in. poprzez 
ograniczanie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa 
systemów ciepłowniczych. 
1.7.  Realizacja innych zadań inwestycyjnych wynikających z „Programu 
ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego” przyjętego uchwałą nr 
XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r.  
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WFOŚiGW we Wrocławiu 

Warunki: 

Pożyczka do 100% 
kosztów 

kwalifikowanych 

Oprocentowanie:  

1. Stałe 2,75% 

2. Zmienne WIBOR 3M + 25-
100 pb, nie mniej niż 1,9% 

3. Na zasadach rynkowych 

Karencja do 18 
miesięcy 

Do 15 lat finansowania 
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WFOŚiGW we Wrocławiu 

Pożyczka: 
 

 może być przeznaczona na wkład własny przy ubieganiu się o 
sfinansowanie działań ze środków UE (RPO WD) 

 rodzaj oprocentowania ustala Zarząd WFOŚiGW na wniosek 
Wnioskodawcy 

 oprocentowanie pożyczki na zasadach rynkowych (stopa 
referencyjna, marża) ustalane zgodnie z Komunikatem KE w 
sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i 
dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z dnia 19.01.2008) 

 oprocentowanie tylko zmienne dla pożyczek, których okres spłaty 
jest dłuższy niż 10 lat) 

 możliwość umorzenia pożyczki po 5 latach spłaty kapitału 
 wysokość umorzenia do 15% kwoty wypłaconej pożyczki (nie 

dotyczy pożyczki udzielonej na zasadach rynkowych) 



15 

WFOŚiGW we Wrocławiu 

Pożyczka i dotacja: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związków i ich stowarzyszeń 
oraz ich jednostek organizacyjnych, 

 przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz. U. z 2017 r. ,poz. 
2168, z poźn. zm.), 

 osoby prawne w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego posiadających 
zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, 

 wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu przepisu art. 6 ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( t. j. Dz. U. z  2015 r. poz. 1892,  z 
późn. zm.), 

 rolnicy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 o 
kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 z późn, 
zm.) 
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WFOŚiGW we Wrocławiu 

Dotacja jest udzielana na: 
 

 zadania z zakresu edukacji ekologicznej w wysokości do 90% kosztów 
kwalifikowanych, przy czym dotacje z zakresu edukacji ekologicznej 
mogą być udzielane wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność 
statutową w dziedzinie: edukacji, ochrony środowiska lub ochrony 
przyrody. 

 zadania z zakresu monitoringu środowiska w wysokości do 60% kosztów 
kwalifikowanych, 

 zadania z zakresu prac badawczych i ekspertyz w wysokości do 60% 
kosztów kwalifikowanych, 

 wymianę lub modernizację źródła ciepła w obiektach użyteczności 
publicznej, tj. budynkach przeznaczonych  na potrzeby administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, 
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 
społecznej lub socjalnej, w wysokości do 25% kosztów kwalifikowanych, 



Program Priorytetowy 

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI 

 na obszarze województwa 

dolnośląskiego   

(PPONE_DS) 
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Założenia: 

•Budżet -50 mln zł 

•Okres realizacji -28.04.2017r. – 28.04.2019r. 

•Beneficjent- wszystkie gminy Dolnego Śląska dla    

swoich mieszkańców 

•Kierunek działań -likwidacja kotłów stałopalnych 

starej generacji 

http://res-league.eu/pl/images/stories/articles/InsideGallery/Poland/dzierzgon1.jpg
http://res-league.eu/pl/images/stories/articles/InsideGallery/Poland/wntrze kota-n.dba.jpg
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www.wfosigw.wroclaw.pl 

Uruchomienie przyjaznych źródeł ciepła: 
 

•Kotły gazowe, 

•Kotły na olej lekki opałowy, 

•Piece zasilane prądem elektrycznym, 

•Kotły na biomasę i kotły stałopalne (co najmniej 5 klasy), 

•Włączenie do sieci cieplnej, 

•OZE- pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa 

fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe- tylko służące 

zasileniu źródła ciepła  
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Forma pomocy  

POŻYCZKA do 50% kosztów kwalifikowanych z górnymi 

limitami kosztów: 
•   Dom jednorodzinny 20 tys zł, 

•   Mieszkanie – 14 tys zł, 

•   Wspólnota mieszkaniowa -8,0 tys zł * ilość mieszkań 

 

OPROCENTOWANIE – 2,75 % w skali roku  

 

UMORZENIE – 

•50% udzielonej pożyczki dla zwykłych terenów 

•70 % dla terenów uzdrowiskowych 
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www.wfosigw.wroclaw.pl 

Wymogi dla wniosków gminy : 
 

•Opracowanie Regulaminu (zasady naboru, rozliczania  

i przekazywania środków beneficjentom końcowym), 

•Zebranie co najmniej 10 chętnych (10 nieruchomości) 

•Złożenie wniosku wraz z załącznikami: m.in. wykaz 

nieruchomości, zaplanowane wymiany, wyliczony efekt 

ekologiczny,  

•Podpisanie umowy (określenie kosztu całkowitego i terminów 

realizacji całego zadania, w tym również raty wypłat) 

•Rozliczenie zadania i wypłata środków. 
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KOSZTY KWALIFIKOWANE: 
 

 

Poniesione od 01.01.2017r. 

Dokumentacja, 

Koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła wraz z niezbędną 

instalacją c.o. (szczegóły w regulaminie programu), 

Koszt przyłączy gazowych i energetycznych, 

Koszt węzła cieplnego wraz z przyłączem, 

Wkłady kominowe, zbiornik c.w.u, niezbędna aparatura 

kontrolno-pomiarowa, instalacja elektryczna, itp., 

oraz podatek VAT, jeśli nie ma prawnej możliwości jego 

odliczenia 
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Podstawa umorzenia : 
 

• Terminowe zakończenie zadania, 

 

• Udokumentowanie uzyskania zaplanowanych efektów   

rzeczowych i ekologicznych , 

 

•Dokonanie spłaty 50% (30%) kapitału pożyczki 

  

•Złożenie formalnego wniosku o umorzenie 
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – DOM + 

 

Cel programu  

5 mld zł Budżet 

Forma 

dofinansowania 

 

 

 

 

 

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenia 

 emisji zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych, 

należących do osób fizycznych, posiadających prawo 

własności lub będących współwłaścicielem budynku. 

 

 Dotacja z pożyczką; 

 Pożyczka z ulgą podatkową  

 Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym.  
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – DOM + 

 
Intensywność dofinansowania  

Grupa 
Kwota dochodu / osoba 

[zł] 
Forma dofinansowania Intensywność wsparcia 

I do 600 Dotacja 90% 

II 601 - 800 Dotacja do 80% 

III 801 - 1000 Dotacja do 70% 

IV 1001 - 1200 Dotacja do 60% 

V 1201 - 1400 Dotacja do 50% 

VI 1401 - 1600 Dotacja do 40% 

VII powyżej 1600 

Pożyczka do 100% 

Ulga podatkowa   
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – DOM + 

 
Warunki dofinansowania 

 

 Minimalna wartość przedsięwzięcia wynosi 10 tys. zł 

 Limity finansowania dotacyjnego: maksymalna kwota dotacji – do 53 tys. zł 

 Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej WIBOR 3M + 70 pkt bazowych nie 

mniej niż 2% w skali roku 

  Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat 

 Planowana karencja w spłacie: do 6 miesięcy 

 Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy 

o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2023 r. 
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – DOM + 
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email: doradztwo@fos.wroc.pl 

 

 

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl 

 

http://wfosigw.wroclaw.pl/doradztwo-energetyczne 
 


