
Zainwestujmy razem

w środowisko

Realizowane w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz 
przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwem Lubelskim

Iława, 06.09.2021

Oferta finansowa Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Wsparcie finansowe NFOŚiGW

POIiŚ 2014-2020

NFOŚiGW

środki krajowe
środki z funduszy 

europejskich i zagranicznych

środki własne NFOŚiGW 



Wsparcie finansowe NFOŚiGW

POIiŚ 2014-2020                
React-UE

NFOŚiGW

środki krajowe

środki własne NFOŚiGW 

NFOŚiGW krajowym operatorem Funduszu 
Modernizacyjnego 

Fundusz Modernizacyjny – nowy instrument 
unijny wspierający transformację w kierunku 

neutralności klimatycznej

FENIKS - FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA 
INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT I ŚRODOWISKO

FEnIKS w nowej perspektywie unijnej 2021-
2027 będzie następcą obecnego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 



Energia Plus



Energia Plus

Cel 
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania 
przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, 
poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych



Energia Plus

Budżet

Forma 
finansowania

Nabór

Pożyczka – 1,264 mld zł Dotacja – 49,7 mln zł

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6.03.2018 r.

Pożyczka (umorzenie 10% nie więcej niż 1 mln)
• do 85% kosztów kwalifikowanych. 
Oprocentowanie pożyczki:
• Na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5% w 

skali na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej)
Dotacja
• Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwal. w przypadku 

przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji e. el. technologię ORC

Beneficjenci

1.10.2020 – 17.12.2021



Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6.03.2018 r.
– wnioskodawcy

• Art.4.1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca 
działalność gospodarczą.

• 2.Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w 
zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.



Energia Plus – przedsięwzięcia

• Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez 
odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory 
słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne

• Technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez odnawialne 
źródła energii, kolektory słoneczne, pompy ciepła

• Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy 
jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej w których do produkcji energii 
wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych



Energia Plus – kontakt

Barbara Wojciechowska
energia.plus@nfosigw.gov.pl

Tel. 22 459 03 68

mailto:energia.plus@nfosigw.gov.pl


Ciepłownictwo powiatowe



Ciepłownictwo powiatowe

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na 

środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez 
wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych

Cel



Ciepłownictwo powiatowe

Budżet

Nabór

Pożyczka – 155,8 mln zł Dotacja – 74,2 mln zł

Spółki kapitałowe produkujące energię cieplną na cele 
komunalno – bytowe; udział JST > 50%
• moc do 50 MW lub
• JST ujęta na liście miast średnich tracących funkcje społ.-gosp.

Beneficjenci

1.10.2020 – 17.12.2021

Forma 
dofinansowania

• Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych (0,5 – 300 mln zł)

• Dotacja do 50% 
(warunkiem jest zaciągnięcie pożyczki do 100% kosztów)



Ciepłownictwo powiatowe

Przedsięwzięcia:
• Skutkujące zmniejszeniem zużycia surowców pierwotnych
• Skutkujące ograniczeniem lub uniknięciem szkodliwych emisji do atmosfery
• Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 

listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności 
energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w 
istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,

• Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej
• Modernizacja/rozbudowa sieci ciepłowniczych 



Ciepłownictwo powiatowe - kontakt

Radosław Bujaśkiewicz

radoslaw.bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl

telefon 22 45-90-259

Wiesław Jamiołkowski

wieslaw.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl

telefon 22 45-90-255

mailto:radoslaw.bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl
mailto:wieslaw.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl


Agroenergia

Budżet
Do 200 mln zł
• dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 153,4 mln zł
• dla zwrotnych form dofinansowania – do 46,6 mln zł

• Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 
300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście 
gospodarstwo rolne – Część 1

• Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 
300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie 
dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w 
zakresie usług rolniczych – Część 2

Beneficjenci



Agroenergia – Część 1



Agroenergia – Część 1

Budżet 50 mln zł – do ustalenia w ogłoszeniu

• Dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych

• dla instalacji hybrydowej (np. PV + pompa ciepła) – dodatkowo 10 tys. zł
• do 20% dotacji dla towarzyszących magazynów energii

Forma 
dofinansowania

Moc instalacji [kW]

Dofinansowanie w formie dotacji

Procentowy udział w 
kosztach kwalifikowanych

Nie więcej niż [zł]

10 < x ≤ 30 do 20% 15 000

30 < x ≤ 50 do 13% 25 000



Agroenergia – Część 1

Przedsięwzięcia
• Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji 

wiatrowych, pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz 
nie większej niż 50 kW

• Zakup i montaż instalacji hybrydowej tj. PV + pompa 
ciepła oraz elektrownia wiatrowa + pompa ciepła

• Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii

Nabór Ogłasza wfośigw właściwy dla danego województwa



Agroenergia – Część 2



Agroenergia – Część 2

Budżet
dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 48,4 mln zł
dla zwrotnych form dofinansowania – do 26,1 mln zł

• Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych
• Dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych

• do 20% dotacji dla towarzyszących magazynów energii

Forma 
dofinansowania

Moc instalacji [kW]

Dofinansowanie w formie dotacji

Procentowy udział w 
kosztach kwalifikowanych

Nie więcej niż [zł]

0 < x ≤ 150

do 50%

1 800 000

150 < x ≤ 300 2 200 000

300 < x ≤ 500 2 500 000



Agroenergia – Część 2

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu: 
• biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z 

towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
• elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.

Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii (dla biogazowni)

Nabór NFOŚiGW; 2021.07.20 – 2021.12.20



Agroenergia – Część 2 - kontakt

Agnieszka Ciechomska
agnieszka.ciechomska@nfosigw.gov.pl

telefon: 22 45-90-960



STOP SMOG



STOP SMOG

Budżet

Nabór

698,2 mln zł

Program dla wszystkich gmin/miast, które mają problem z 
jakością powietrza tj.:
• Udokumentowany zły stan powietrza 

(uchwała antysmogowa)

Beneficjenci

od 2021.03.31 do wyczerpania alokacji

Forma 
dofinansowania

Wsparcie dla mieszkańca
• Dotacja do 70% z budżetu państwa
• Środki do 30% z budżetu gminy (w tym ew. wkłady własne mieszkańców)

Dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców środki z budżetu gminy powyżej 30%



STOP SMOG

1. wymiana urządzeń/systemów grzewczych 
ogrzewających budynki lub wodę użytkową z 
niespełniających standardów niskoemisyjnych na 
urządzenia spełniające standardy niskoemisyjne

2. likwidacja urządzeń jak w 1) + przyłączenie do 
sieci ciepłowniczej, 
elektroenergetycznej/gazowej lub montaż OZE 

3. termomodernizacja + ew. 1) lub 2)

Zakres 
rzeczowy



STOP SMOG - kontakt

Andrzej Pelc

andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl

tel.: 22 45 90 978

mailto:andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl


Mój prąd 3.0



Mój prąd 3.0

Budżet

Nabór

534 mln zł

Osoby fizyczne, które:
• mają zawartą umowę kompleksową (sprzedaż i dystrybucja en. el.)
• wytwarzaną energię el. wykorzystują na własne potrzeby

Beneficjenci

1.07.2021 – 22.12.2021

Forma 
dofinansowania

Dotacja
• Do 50% kosztów kwalifikowanych
• Nie więcej niż 3 tys. zł



Mój prąd 3.0

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej
Zakres 

rzeczowy

Wymagania 
dotyczące 
instalacji

• Moc od 2 kWp do 10 kWp
• Wytwarzana energia – na potrzeby budynku 

mieszkalnego
• Podłączona do sieci i opłacona nie wcześniej niż 

1.02.2020 r.



Zainwestujmy razem

w środowisko

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Dziękujemy za uwagę

doradztwo@nfosigw.gov.pl


