
Doradztwo Energetyczne oraz wsparcie i 
zasady finansowania inwestycji 

wpływających na poprawę jakości powietrza 
w województwie warmińsko-mazurskim 

realizowanych przez osoby fizyczne  
     

     Olsztyn, 15.03.2018 r. 



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

 25 lata doświadczenia w 
finansowaniu projektów z zakresu 
ochrony środowiska, ochrony 
przyrody, edukacji ekologicznej. 

 Wpieranie samorządów, 
przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych i osób fizycznych. 

 Wspieranie innowacyjnych 
technologii i rozwiązań z zakresu 
ochrony środowiska. 





• Konsultacje, 

• Porady, 

• Konferencje, 

• Platforma wymiany doświadczeń wraz z bazą wiedzy o PGN i bazą dobrych praktyk, 

• Udział w szkoleniach, spotkaniach, seminariach, działaniach informacyjno-
promocyjnych, działaniach edukacyjno-szkoleniowych, 

• Działania medialne, w tym z wykorzystaniem mediów lokalnych 

FORMY PRACY DORADCÓW 



Program priorytetowy EWA PLUS 



Beneficjenci 

 Osoby fizyczne lub grupy osób  posiadające prawo do 
dysponowania budynkiem mieszkalnym,  nieruchomością 
lokalową, zlokalizowanych na terenie województwa 
warmińsko - mazurskiego.  
 

 Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek 
przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co 
najmniej w 70% powierzchni całkowitej. 

  
Alokacja środków na lata 2017 - 2019 wynosi 20 000 000 zł 

 
 



Sposób dofinansowania 
• Dofinansowanie w ramach Programu udzielane jest w formie 

pożyczki z oprocentowaniem 2% w skali roku. 
• Minimalny udział własny Beneficjenta wynosi 10%. 
• Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% 

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.  
• Łączna wysokość dofinansowania z Funduszu nie może 

przekroczyć 300 tys. złotych.  
• Możliwość umorzenia do 10% wartości udzielonej pożyczki. 
• Okres kredytowania pożyczki wynosi 5-15 lat 
• Maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia od daty zawarcia 

umowy z Funduszem wynosi 12 miesięcy. 



Energia 
Rodzaje przedsięwzięć podlegających finansowaniu: 
 Linia „ENERGIA” 
      E1 – budowa źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne; 
      E2 – zakup pojazdów o napędzie elektrycznym; 
      E3 – budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.  

 



Woda 
Rodzaje przedsięwzięć podlegających finansowaniu: 
 Linia  „WODA” 

W1 – budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych  
i grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych  
(przyłącza, oczyszczalnie przydomowe); 
W2 – budowa systemów retencji wody; 
W3 – budowa studni i ujęć wody na potrzeby bytowe. 

 



Atmosfera 
Rodzaje przedsięwzięć podlegających finansowaniu: 
 Linia  „ATMOSFERA”  

A1 – budowa, przebudowa, modernizacja indywidualnych źródeł 
ciepła (likwidacja źródeł niskiej emisji), wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu; 
A2 – kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych; 
A3 – wymiana pokryć dachowych zawierających azbest. 



Koszt całkowity inwestycji – 20 000 zł 

10% wkładu własnego – 2 000 zł 

10% umorzenia od kwoty udzielonej pożyczki – 1 800 zł 

1% prowizji od kwoty udzielonej pożyczki – 180 zł 

19% podatku od kwoty umorzenia – 342 zł 

Oprocentowanie stałe 2% 

Okres spłaty 5 lat 

 

Kredyt po uwzględnieniu podatku dochodowego – 17 637 zł 

POŻYCZASZ 18 000 zł  ODDAJESZ 17 637 zł 

MONTAŻ FINANSOWY 



Dziękujemy za uwagę 

Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Olsztynie 

 tel. (89) 52 20 208, 277, 279, 278 

tel. 512843770, 512843778, 512843768, 512843783 

janusz.pabich@wfosigw.olsztyn.pl 

ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl 

tomasz.koprowiak@wfosigw.olsztyn.pl 

dawid.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl 
 

Wdrażanie Programu: 
Przemysław Budzyński – p.budzynski@wfosigw.olsztyn.pl 

 tel. (89) 52 20 205, 502 359 647 
Przemysław Koniecko - p.koniecko@wfosigw.olsztyn.pl 

 tel. (89) 52 20 205, 609 460 627 
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