Krajowe Programy Priorytetowe finansowane ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnych
Programów Operacyjnych , WFOŚiGW oraz
banków

Opracowanie sporządzone przez
Pomorską Grupę Konsultingową S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
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Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej
kogeneracji
Cześć 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i
montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
Celem programu jest ograniczenie lub unikniecie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii
cieplnej ze źródeł odnawialnych. Instytucją wdrażającą program jest Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dotacje przyznawane w ramach programu są przyznawane na częściową spłatę kapitału
komercyjnego kredytu bankowego zaciągniętego na realizację inwestycji polegającej na montażu
kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody w banku posiadającym umowę podpisaną
(16 z 29) z NFOŚiGW. Możliwe do wsparcia finansowego projekty inwestycyjne obejmują zakup i
montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej
i wspomagania zasilania w energie innych odbiorników ciepła w budynkach przeznaczonych lub
wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być
wykorzystywane w działalności gospodarczej.
Potencjalnymi podmiotami mogącymi uzyskać dofinansowanie na planowane projekty inwestycyjne
mogą być:
• osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do
dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie;
• wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych
(wielorodzinnych), którym to budynkom służyć maja zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem
odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Dotacja jest przyznawana w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na
sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Część 3) Program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do
tego, aby od końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym
zużyciu energii”. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów,
producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił
impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi
dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy
ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.
Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących
dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).
Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na
budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe
beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego
standardu energetycznego przez budynek.
Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego
zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie
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ze wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności
instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.
Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:
o

o
o
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dopłaty do kredytu (17 z 29 banków), pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych
oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu
energetycznego,
niższych kosztów eksploatacji budynku,
podniesienia wartości budynku. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego
wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energie użytkową do celów
ogrzewania i wentylacji (EUco). Wysokość dofinansowania wynosi:
 w przypadku domów jednorodzinnych:
a) standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
b) standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;
 w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
a) standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;
b) standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

Program Priorytetowy – Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów
działania
Celem programu jest opracowanie programów ochrony powietrza i planów działania zgodnie z
obowiązkiem nałożonym przez:
1) Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE),
2) Ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z późn. zm.).
Program umożliwia pozyskanie przez jednostki samorządu terytorialnego: województwa dotacji na
przedsięwzięcia opracowanie programów ochrony powietrza i planów działania związane z tym
zakresem.
Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 50% wydatków kwalifikowanych projektu.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/opracowanieprogramowochrony-powietrza/
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Program Priorytetowy – Efektywne wykorzystanie energii
Program KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój
rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na
oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia
dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane
programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.
Program jest realizowany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w
poszczególnych regionach, które są dysponentem środków NFOŚiGW.
Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących, na dzień ogłoszenia
przez WFOŚiGW konkursu, programach ochrony powietrza, w szczególności:
1) przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem
efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i
odnawialnych źródeł energii, w szczególności:
a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych,
kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów
do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas
sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne określone przez
właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia
może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji
gazowej;
b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych
ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła
wraz z podłączeniem obiektu do sieci;
c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła
opalanym paliwem stałym;
d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z
wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie
lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.
2) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej w
szczególności:
a) wdrażanie systemów zarzadzania ruchem w miastach;
b) budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu
zbiorowego;
c) wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu
powodowanych przez komunikacje w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru lub
silników, przebudowy lub budowy nowych tras komunikacyjnych dla ruchu
samochodowego i szynowego).
3) kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z
eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym wprowadzenia
ograniczeń stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących
utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych.
4) utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez nie
wskazanych) pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji.
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Maksymalny poziom dofinansowania projektów realizowanych w ramach niniejszego zadania to
90% kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
Beneficjentem programu są podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które planują
realizację albo realizują przedsięwzięcia odpowiadające swoim zakresem przedstawionej powyżej
liście.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/kawka/
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Program LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych
energooszczędnych budynków użyteczności publicznej.
Wsparciem finansowym objęte są inwestycje polegające na projektowaniu i budowie nowych
budynków:
1) budynki użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na
potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, turystyki, sportu,
2) budynki zamieszkania zbiorowego - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do
okresowego pobytu ludzi, w szczególności internat, dom studencki, a także budynek do
stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów.
Potencjalni wnioskodawcy, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie planowanych projektów z
zakresu efektywności energetycznej to:
1) jednostki sektora finansów publicznych,
2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i spółki,
3) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek
samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, w tym samorządowe osoby prawne,
4) uczelnie w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze,
5) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55l Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych,
6) organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i
innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne realizujące zadania publiczne.
Finansowanie projektów realizowanych ze wsparciem niniejszego programu może przyjąć postać
dotacji i pożyczki preferencyjnej. Maksymalna intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi
do 30%, 50% albo 70% kosztów wykonania dokumentacji projektowej w zależności od klasy
energooszczędności projektowanego budynku.
Wyróżnia się trzy klasy energooszczędności A, B i C, w zależności od stopnia redukcji
zapotrzebowania budynku na energię użytkową i energię pierwotną.
Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat z wysokością oprocentowania na
poziomie WIBOR 3M+50 pkt bazowych, lecz nie mniej niż 4,5%. Pożyczka podlega umorzeniu
odpowiednio w wysokości do 70% dla klasy A, do 50% dla klasy B albo do 30% dla klasy C.
Warunkiem ubiegania się Wnioskodawcy o refundację poniesionych wydatków na wykonanie
dokumentacji projektowej jest uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, z
zastrzeżeniem rozpoczęcia budowy w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty uprawomocnienia się tej
decyzji. W przypadku nie rozpoczęcia budowy w ww. terminie dotowany zobowiązany jest zwrócić
otrzymaną dotację.
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 1 mln zł ustalony na podstawie kosztorysu
inwestorskiego.
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywnewykorzystanieenergii/lemur/
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System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
Protokół z Kioto1 do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu określa
dla państw uprzemysłowionych – stron tego Protokołu zobowiązania dotyczące redukcji emisji gazów
cieplarnianych (GHG). Zobowiązania określone dla państw uprzemysłowionych są rozliczane w tzw.
jednostkach przyznanej emisji (ang. Assigned Amount Units, AAU).
Idea i cel GIS sprowadzają się do stworzenia i wzmacniania proekologicznego efektu wynikającego ze
zbywania nadwyżek jednostek AAU (jednostki przyznanej emisji - ang. Assigned Amount Units).
Krajowy system zielonych inwestycji jest związany ze „znakowaniem środków finansowych
pozyskanych ze zbycia nadwyżki jednostek emisji w celu zagwarantowania przeznaczenia ich na
realizację ściśle określonych celów związanych z ochroną środowiska w państwie zbywcy jednostek”.
Krajowy system zielonych inwestycji gwarantuje zatem z jednej strony, że państwo z niedoborem
uprawnień będzie mogło poprzez zakup jednostek zwiększyć emisję gazów cieplarnianych, i
jednocześnie, że przekazane w związku z tym środki zostaną przeznaczone przez sprzedającego na
cele związane z szeroko pojętą ochroną klimatu i środowiska.
http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis/programy-priorytetowe/
Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w
budynkach będących w użytkowaniu samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych,
organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych oraz kościelnych osób prawnych.
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie
przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności
publicznej.
Potencjalni wnioskodawcy, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie planowanych projektów z
zakresu efektywności energetycznej to:
1) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego niebędące przedsiębiorcami;
3) Ochotnicza Straż Pożarna;
4) uczelnie w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze;
5) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551
6) organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i
innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne; Kodeksu cywilnego w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych;
7) podmiot lub jednostka określona w pkt 1-6 będąca stroną umowy pożyczki w projekcie
grupowym.
Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności
publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji:
administracji samorządowej, ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez OSP, kultury, kultu 21 z
29 religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynkach
zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem
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zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie), a także budynkach do stałego pobytu
ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, domy opieki, domy zakonne,
klasztory). Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia
obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności
energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w
szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ocieplenie obiektu,
wymiana okien,
wymiana drzwi zewnętrznych,
przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,
zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii;

Możliwa jest również wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe
zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów). Finansowanie projektów
realizowanych ze wsparciem niniejszego programu może przyjąć postać dotacji i pożyczki
preferencyjnej. Maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji ze środków GIS wynosi 50%
kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalny poziom dofinansowania w formie pożyczki wynosi
do 60% kosztów kwalifikowanych, przy czym łączne dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki nie
może być wyższe niż 95% kosztów kwalifikowanych.
Część 4) - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia
przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)
Ten program umożliwia uzyskanie dofinansowania dla przedsięwzięć ukierunkowanych na budowę
lub modernizację sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej.
Celem programu jest umożliwienie przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i
wprowadzenia do tej sieci wyprodukowanej energii elektrycznej przez nowe źródła wytwórcze
energetyki wiatrowej (OZE).
W ramach niniejszego programu możliwe jest uzyskanie finansowania dla projektów obejmujących
przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej w celu
umożliwienia przyłączenia do KSE źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną z
energetyki wiatrowej (OZE), w tym realizacja następujących zadań:
a) zapewnienie przyłączy dla źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) (transformator,
odcinek linii od źródła energii do punktu przyłączeniowego do KSE);
b) rozbudowa jednostek rozdzielnicy mocy 110 kV/SN poprzez dodatkowe pola (pola liniowe,
pola transformatorowe, pola łączników szyn, pola sprzęgła, pola pomiarowe, pola potrzeb 22
z 29 własnych, pola odgromnikowe i inne) z przyłączami, ogólna poprawa systemu nadzoru i
sterowania (w tym monitoring);
c) rozbudowa sieci 110 kV/SN – linie napowietrzne/kablowe lub zwiększenie przepustowości
istniejących linii poprzez zmianę przekrojów przewodów roboczych i dodanie dodatkowego
obwodu;
d) połączenie między stacjami transformatorowo-rozdzielczymi 110 kV/SN oraz pomiędzy nimi,
a siecią przesyłową (220 kV lub 400 kV);
e) budowa nowych odcinków sieci napowietrznej i sieci kablowych;
9

f) budowa nowej w pełni wyposażonej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV/SN;
g) budowa rezerwowych źródeł energii elektrycznej celem ustabilizowania sieci zasilanych
okresowo z odnawialnych źródeł energii;
h) modernizacja sieci polegająca na zwiększeniu dopuszczalnej temperatury pracy linii
przesyłowej
Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie planowanych projektów są wytwórcy energii
elektrycznej oraz operatorzy sieci i inne podmioty, takie jak inwestorzy farm wiatrowych,
podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie efektywnego przesyłu i dystrybucji energii
elektrycznej umożliwiającej przyłączenie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z
energetyki wiatrowej (OZE) do KSE.
Dofinansowanie inwestycji jest przyznawane w formie dotacji. Wysokość dotacji to 200 zł za każdy
kW przyłączonej mocy elektrycznej ze źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE), lecz nie więcej
niż 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 8 mln zł.
Część 5) - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych
Celem niniejszego programu jest ograniczenie lub unikniecie emisji dwutlenku węgla poprzez
dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w budynkach
wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.
Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w
budynkach będących w użytkowaniu administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i utworzonych
przez nią instytutów naukowych, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki
budżetowej.
W ramach niniejszego programu możliwe jest uzyskanie finansowania dla projektów obejmujących
przedsięwzięcia dotyczące termomodernizacji budynków, w tym zmiany wyposażenia obiektów w
urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej
związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ocieplenie obiektu,
wymiana okien,
wymiana drzwi zewnętrznych,
przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymiana źródła ciepła),
wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,
zastosowanie systemów zarzadzania energią w budynkach,
wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii;

Maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych.
Wymagany, minimalny, koszt całkowity przedsięwzięcia to 1-2 mln zł (w zależności od konkursu).
Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne
Celem programu jest ograniczanie emisji dwutlenku węgla poprzez wspieranie realizacji
przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia ulicznego.
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Podmiotami mogącymi pozyskać finansowanie w ramach tego działania na planowane projekty z
zakresu efektywności energetycznej są jednostki samorządu terytorialnego posiadające tytuł do
dysponowania infrastrukturą oświetlenia ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.
Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć polegających na:
1) modernizacji oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli
zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych
ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201),
2) montażu urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem,
3) montażu sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.
Finansowanie dostępne w ramach niniejszego programu może przyjąć formę:
1) dofinansowanie w formie dotacji: do 45 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
2) dofinansowanie w formie pożyczki: do 55% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Maksymalna wartość dotacji to 15 mln PLN. Maksymalna wartość pożyczki to 18,3 mln PLN.
Warunkami uzyskania dofinansowania jest:
1) minimalne ograniczenie emisji CO2 o 40% w wyniku realizacji przedsięwzięcia;
2) minimalne ograniczenie emisji CO2 o 250 Mg/rok w wyniku realizacji przedsięwzięcia.
Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski
Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i
paliw w transporcie miejskim.
Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia
energii i paliw w komunikacji miejskiej.
Program obejmuje następujące działania:
1) dotyczące taboru polegające na:
a) zakupie nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG,
b) szkoleniu kierowców pojazdów transportu miejskiego z obsługi niskoemisyjnego taboru,
2) dotyczące infrastruktury i zarządzania polegające na:
a) modernizacji lub budowie stacji obsługi tankowania pojazdów transportu zbiorowego w
zakresie dostosowania do autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG,
b) modernizacji lub budowie tras rowerowych,
c) modernizacji lub budowie bus pasów,
d) modernizacji lub budowie parkingów „Parkuj i Jedź”,
e) wdrażaniu systemów zarządzania transportem miejskim,
f) wdrożeniu systemu roweru miejskiego.
Potencjalnymi beneficjentami programu, którzy mogą uzyskać dofinansowanie na realizację
planowanych projektów w zakresie efektywności energetycznej mogą być:
1) gminy miejskie;
2) spółki komunalne które działają w celu wykonania zadań gmin miejskich związanych z
lokalnym transportem zbiorowym;
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3) inne podmioty świadczące usługi w zakresie lokalnego transportu miejskiego na podstawie
umowy zawartej z gminą miejską.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów realizowanych ze wsparciem w ramach niniejszego
działania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Koszt całkowity przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 8 mln zł.
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PROSUMENT Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji
odnawialnych źródeł energii
1. Cel programu
Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych
źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do
produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni
mieszkaniowych.
2. Wskaźniki osiągnięcia celu
Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.
o

ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2;

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 118 tys. Mg/rok,
o

produkcja energii z odnawialnych źródeł;

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 218 tys. MWh/rok.
3. Budżet
Budżet na realizację celu programu wynosi do 714 700 tys. zł., w tym:
1. dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 251 400 tys. zł.,
2. dla zwrotnych form dofinansowania – do 463 300 tys. zł.
Część 2a) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji
odnawialnych źródeł energii dla samorządów
4. Okres wdrażania
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2022, przy czym:
1. zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r,
2. środki wydatkowane będą do 2022 r.
5. Terminy i sposób składania wniosków
1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
2. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w
ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie
internetowej NFOŚiGW.
6. Koszty kwalifikowane
1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 31.12.2022 r., w którym to poniesione
koszty mogą być uznane za kwalifikowane.
2. Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z
zastrzeżeniem, że:
2.1. koszty kwalifikowane obejmują projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania
pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych
przedsięwzięciem, spełniających kryteria udziału w programie określone w załączniku do
programu „Wymagania techniczne”;
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2.2. szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowanych dla każdego rodzaju instalacji znajduje się
w załączniku do programu „Wymagania techniczne”;
2.3. wymaganym elementem instalacji są liczniki niezbędne do prawidłowego prezentowania
danych o wielkości produkcji ciepła lub energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, o ile
konieczność ich instalacji wynika z załącznika do programu „Wymagania techniczne”;
2.4. maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji, o której
mowa w ust.7.5 pkt. 1, na potrzeby jednego budynku mieszkalnego wynosi:
a) 100 tys. zł - z zastrzeżeniem pkt. b i c,
b) 300 tys. zł - w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego zarządzanego przez
wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową (z zastrzeżeniem pkt. c),
c) 500 tys. zł - w przypadku instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz;
2.5. maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji, o której
mowa w ust. 7.5 pkt 2, na potrzeby jednego budynku mieszkalnego wynosi:
a) 150 tys. zł - z zastrzeżeniem pkt. b i c,
b)

450 tys. zł - w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego zarządzanego
przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową (z zastrzeżeniem pkt. c),

c) 500 tys. zł - w przypadku instalacji, w skład której wchodzi układ mikrokogeneracyjny
na biogaz;
2.6. maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane dla każdego rodzaju instalacji wynoszą:
Lp.

Instalacja

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany instalacji

1.

Źródła
ciepła
opalane biomasą

2.

Pompy ciepła

3.

Kolektory
słoneczne
Systemy
fotowoltaiczne

 kotły o załadunku ręcznym – 1000 zł/kW
 kotły o załadunku automatycznym – 1600 zł/kW
Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż zasobnika buforowego wody grzewczej –
maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 200 zł/kW
 dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u. – 3000 zł/kW
 dla pomp ciepła typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u.:
 z zasobnikami c.w.u. zintegrowanymi lub osobnymi o pojemności
czynnej od 150 do 250 l – 5000 zł,
 z zasobnikami c.w.u. zintegrowanymi lub osobnymi o pojemności
czynnej > 250 l –
8 000 zł,
 dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. – 5500 zł/kW
2000 zł/kW (moc określona zgodnie z normą PN-EN 12795-1 lub równoważną, przy różnicy
temperatury (Tm – Ta) = 50K i natężeniu promieniowania słonecznego G = 1000 W/m2)
 dla instalacji o mocy do 5 kW – 7000 zł/kWp
 dla instalacji o mocy powyżej 5 kW do 40 kW –
6000 zł/kWp
Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii
elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5000 zł/kWh
pojemności akumulatora
 dla instalacji o mocy do 10 kW – 11000 zł/kW
 dla instalacji o mocy powyżej 10 kW do 40 kW –
6500 zł/kW
Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii
elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5000 zł/kWh
pojemności akumulatora
 dla instalacji na biogaz, o mocy poniżej 20 kWe –
40 000 zł/ kWe
 dla instalacji na biogaz, o mocy od 20 kWe do 40 kWe – 30 000 zł/ kWe
 dla instalacji na biopłyny lub biomasę, o mocy poniżej 20 kWe – 9000 zł/ kWe
 dla instalacji na biopłyny lub biomasę, o mocy od
20 kWe do 20 kWe – 700 0
zł/ kWe

4.

5.

Małe elektrownie
wiatrowe

6.

Mikrokogeneracja

2.7. koszty przekraczające limity określone w pkt. 4 – 6 stanowią koszt niekwalifikowany.
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7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania
Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków
NFOŚIGW”.
7.1 Formy dofinansowania
1. pożyczka;
2. dotacja.
7.2 Intensywność dofinansowania
1) dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych
instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji:
a) do 15% dofinansowania dla instalacji do produkcji ciepła, o których mowa w ust. 7.5 pkt
1 lit. a, b, c, a w okresie lat 2015 – 2016 do 20% dofinansowania,
b) do 30% dofinansowania dla instalacji do produkcji energii elektrycznej, o których mowa
w ust. 7.5 pkt 1 lit. d, e, f, a w okresie lat 2015 – 2016 do 40% dofinansowania;
2) w przypadku instalacji, o których mowa w ust. 7.5 pkt 2, udział procentowy dofinansowania
w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych w
pkt 1 lit. a) - b), odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy
znamionowej;
7.3 Warunki dofinansowania
1) kwota pożyczki wraz z dotacją: od 200 tys. zł;
2) pożyczka udzielana jest łącznie z dotacją;
3) oprocentowanie stałe 1% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na
bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego
następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
4) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres
finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty
planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
5) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty
kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
6)

wypłata transz pożyczki może nastąpić w formie zaliczek i/lub refundacji albo wyłącznie w
formie refundacji;

7) pożyczka nie podlega umorzeniu;
8) maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 24 miesiące od daty zawarcia z
beneficjentem umowy o dofinansowanie;
9) dofinansowaniu nie podlegają instalacje zakończone przed dniem złożenia w NFOŚiGW
wniosku o dofinansowanie;
10) warunkiem wypłaty środków pożyczki będzie przedłożenie w NFOŚiGW przez beneficjenta
umowy z wybranym wykonawcą lub wykonawcami, zawierającej m.in.:
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a) zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
zaleceniami producenta,
b) potwierdzenie

przez

wykonawcę

spełnienia

wszystkich

kryteriów

programu

priorytetowego,
c) określenie przez wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z
instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez
porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii,
d) odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia
instalacji,
11) wymagana jest gwarancja producentów głównych urządzeń na okres nie krótszy niż 5 lat od
daty uruchomienia instalacji;
12) beneficjent zobowiązany jest do przekazywania danych o wielkości produkcji energii ze
źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie;
13) instalacje, o których mowa w ust.7.5 pkt. 1 nie będą wykorzystywane przez beneficjenta do
wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła na potrzeby własne ani na sprzedaż; w okresie
trwałości, beneficjent udostępni te instalacje, wyłącznie na rzecz osób fizycznych
posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, wspólnot mieszkaniowych
lub spółdzielni mieszkaniowych;
14) udostępniając instalacje dofinansowane w ramach programu, beneficjent weryfikuje, czy
takie udostępnienie stanowi pomoc publiczną dla odbiorcy wskazanego w pkt.13, a jeśli tak,
beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia jego zgodności z przepisami dotyczącymi
pomocy publicznej. W takiej sytuacji, beneficjent wypełnia także inne obowiązki podmiotu
udzielającego pomocy publicznej;
15) na jeden budynek mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach
programu.

7.4 Beneficjenci
1) jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia;
2) spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100%
udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w
ustawach,

7.5 Rodzaje przedsięwzięć
1) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji
następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:
a) źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
b) pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
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c) kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
d) systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
e) małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
f)

mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych
znajdujących się na obszarze działania beneficjenta;
2) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji równolegle wykorzystującej
więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła, wymienione w pkt1,
przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie
uzasadnione;
3) w przypadku instalacji wymienionych w pkt. 1) o mocy 0-10 kW służących do produkcji
energii elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej, w których wytworzenie energii
elektrycznej i po raz pierwszy wprowadzenie do sieci nastąpi po 01/01/2016, osoba fizyczna,
wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa nie będzie korzystała ze stałych cen
jednostkowych, o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych źródłach
energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 478).
4) przez budynek mieszkalny (w tym wielorodzinny) należy rozumieć, istniejący lub będący w
budowie, budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo
szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie
powierzchni całkowitej;
5) odpowiedzialność za wybór osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania
budynkiem mieszkalnym, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych ponosi
beneficjent;
6) wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych, o których
mowa w pkt. 5 odbywać się będzie na podstawie obiektywnych, gwarantujących osiągnięcie
efektu ekologicznego, zapewniających równe traktowanie kryteriów doboru. Za stworzenie
kryteriów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiedzialny jest beneficjent.
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Regionalne Programy Operacyjne – RPO Wielkopolski
1) Wspieranie

wytwarzania

i

dystrybucji

energii

pochodzącej

ze

źródeł

odnawialnych,
2) Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł
energii w przedsiębiorstwach,
3) Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym,
4) Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w
szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej

mobilności

miejskiej

i

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
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działań

adaptacyjnych

mających

Kredyty, pożyczki
Ekologiczne kredyty Banku Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska obok całkowicie komercyjnego finansowania podmiotów gospodarczych
przygotował (zgodnie ze swoją misją) paletę produktów dedykowanych dla projektów z zakresu
odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Bank korzystając z możliwości
uzyskania środków zewnętrznych stworzył ofertę o warunkach bardziej korzystnych od kredytowania
całkowicie komercyjnego. Dodatkowo bazując na doświadczeniach związanych z realizacją i
eksploatacją inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności inwestycji warunki
finansowania zostały dostosowane do specyfiki tego rodzaju inwestycji. Dzięki temu oferowane
produkty kredytowe charakteryzują się:
• niższymi marżami odsetkowymi,
• większą elastycznością okresu kredytowania – do 20 lat,
• finansowaniem do 100% wartości inwestycji,
•karencjami w spłacie kapitału kredytowego.

http://www.bosbank.pl/index.php?page=Sloneczny_EkoKredyt

Finansowanie komercyjne (kredyty, leasing)
Banki i instytucje finansowe działające na rynku komercyjnym również są potencjalnym źródłem
finansowania (lub współfinansowania) projektów w zakresie efektywności energetycznej 27 z 29 i
odnawialnych źródeł energii. Podmioty komercyjne posiadają coraz bogatszą wiedzę na temat
inwestycji proekologicznych i coraz chętniej angażują się w ich finansowanie. Wiedza związana ze
specyfiką tego rodzaju inwestycji pozwala na lepsze dopasowanie oferowanych produktów
finansowych. Kredyty komercyjne są bardzo często wykorzystywane jako dodatkowy element
montażu finansowego inwestycji dla projektów finansowanych w ramach programów dotacyjnych.
Wynika to z faktu, że dotacje inwestycyjne w bardzo niewielu przypadkach pozwalają na
sfinansowanie więcej niż 60% wartości planowanego projektu. Pozostałą część można pozyskać
właśnie w postaci finansowania komercyjnego.

19

