1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
Poniżej przedstawiono analizę programów i funduszy pod kątem możliwości
uzyskania

dofinansowania

na

działania

realizowane

w

ramach

poprawy

efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł. Analizowane
dokumenty odnoszą się do okresu 2014 – 2020. Należy zaznaczyć, że w
najbliższych

latach

mogą

pojawić

się

nowe

programy,

fundusze,

etc.

umożliwiające realizację części działań wymienionych powyżej.

1.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program
wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i
adaptację

do

zmian

klimatu,

transport

i bezpieczeństwo energetyczne. Finansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS). Środki unijne
z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje
w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Wersja 1.0 Programu
została zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 16 grudnia 2014 r.,
obowiązuje od 19 grudnia 2014 r.

OŚ PRIORYTETOWA I: ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI
Cel
tematyczny
4.

Priorytet
inwestycyjny

4.1 wspieranie
wytwarzani
Wspierani
ai
e
dystrybucji
przejścia
energii
na
pochodzącej
gospodark
ze źródeł
ę
odnawialnyc
niskoemis
h
yjną we
wszystkic
h
sektorach

Cel
szczegółowy

Uzasadnienie

Przykładowe
projekty

Beneficjenci:

Wzrost udziału
energii
wytwarzanej ze
źródeł
odnawialnych
w końcowym
zużyciu energii
brutto.

- Konieczność
zmniejszenia
emisyjności
gospodarki, a
tym samym
konieczność
wypełnienia
postanowień
pakietu
klimatyczno
energetycznego
oraz
wynikających z
niego krajowych
zobowiązań w
odniesieniu do
minimalnego
udziału OZE w
produkcji energii
(Europa 2020).
- Rozwój
wykorzystania
odnawialnych
źródeł energii
oraz
racjonalizacja
zużycia energii
elektrycznej są
ważnym
elementem
wspierającym
przejście na
gospodarkę
niskoemisyjną
(Polityka
energetyczna
Polski do 2030
r., Strategia
Bezpieczeństwo
Energetyczne i
Środowisko,
Krajowy Plany
działania w
zakresie energii
ze źródeł
odnawialnych).
- Konieczność
poprawy
bezpieczeństwa
energetycznego
poprzez wzrost
dywersyfikacji
wytwarzania

Przewiduje się
wsparcie na
budowę i
przebudowę:
- lądowych farm
wiatrowych;
- instalacji na
biomasę;
- instalacji na
biogaz;
- w ograniczonym
zakresie
jednostek
wytwarzania
energii
wykorzystującej
wodę i słońce
oraz ciepła przy
wykorzystaniu
energii
geotermalnej;
- sieci
elektroenergetyc
znych
umożliwiających
przyłączenia
jednostek
wytwarzania
energii
elektrycznej ze
źródeł
odnawialnych do
KSE.

W ramach
priorytetu
inwestycyjnego
wsparcie
przewidziane jest
dla
przedsiębiorców. Z
uwagi na to, że
interwencja będzie
miała charakter
horyzontalny i
będzie dotyczyła
całego kraju,
grupami
docelowymi
wsparcia będą
użytkownicy
indywidualni i
przedsiębiorcy
korzystający z sieci
elektroenergetyczn
ych, gazowych (w
zakresie biogazu) i
ciepłowniczych.

energii
elektrycznej w
Polsce
(Strategia
Rozwoju Kraju,
Strategia
Bezpieczeństwo
Energetyczne i
Środowisko,
Koncepcja
Przestrzennego
Zagospodarowa
nia Kraju)
4.2

Zwiększona
- Dążenie do
Przewiduje się
efektywność
zmniejszenia
wsparcie
Promowanie energetyczna w
emisyjności
- przebudowa linii
efektywności przedsiębiorstw
gospodarki
produkcyjnych
energetyczn ach
poprzez
na bardziej
ej i
racjonalne
efektywne
korzystania z
zużycie zasobów
energetycznie;
odnawialnyc
(Strategia
- głęboka,
h źródeł
Rozwoju Kraju,
kompleksowa
energii w
Strategia
modernizacja
przedsiębior
Bezpieczeństwo
energetyczna
stwach
Energetyczne i
budynków w
Środowisko)
przedsiębiorstw
- Zmniejszanie
ach;
korelacji
- zastosowanie
pomiędzy
technologii
wzrostem
efektywnych
gospodarczym i
energetycznie w
zużyciem
przedsiębiorstw
energii
ach;
(Komunikat
- budowa i
Komisji
przebudowa
Europejskiej
instalacji OZE (o
Energia 2020:
ile wynika to z
Strategia na
przeprowadzone
rzecz
go audytu
konkurencyjnej,
energetycznego
zrównoważonej i
);
bezpiecznej
zastosowanie
energii).
energooszczędn
ych (energia
elektryczna,
ciepło, chłód,
woda)
technologii
produkcji i
użytkowania
energii;
- zastosowanie
technologii
odzysku energii
wraz z
systemem
wykorzystania

W ramach
priorytetu
inwestycyjnego,
wsparcie
przewidziane jest
dla dużych
przedsiębiorstw. Z
uwagi na to, że
interwencja będzie
miała charakter
horyzontalny i
dotyczyła całego
kraju, grupami
docelowymi
wsparcia będą
odbiorcy
usług/produktów
wytwarzanych
przez
przedsiębiorstwa.

energii ciepła
odpadowego w
ramach
przedsiębiorstw
a,
wprowadzanie
systemów
zarządzania
energią.
4.3 wspieranie
efektywnośc
i
energetyczn
ej,
inteligentne
go
zarządzania
energią i
wykorzysta
nia
odnawialnyc
h źródeł
energii w
infrastruktur
ze
publicznej,
w tym w
budynkach
publicznych,
i w sektorze
mieszkanio
wym

Zwiększona
efektywność
energetyczna w
budownictwie
wielorodzinnym
mieszkaniowy
m oraz w
budynkach
użyteczności
publicznej

Konieczność
poprawy
efektywności
energetycznej,
która łączy w
sobie cele
gospodarcze i
społeczne, co
jest ważnym
celem z punktu
widzenie
obniżenia
emisyjności
gospodarki
(Europa 2020,
Strategia
Rozwoju Kraju,
Strategia
Bezpieczeństwo
Energetyczne i
Środowisko).
- Obniżenie
kosztów zużycia
energii.
- Poprawa jakości
życia
mieszkańców.

Przewiduje się
wsparcie głębokiej
kompleksowej
modernizacji
energetycznej
budynków
użyteczności
publicznej i
wielorodzinnych
mieszkaniowych
wraz z wymianą
wyposażenia tych
obiektów na
energooszczędne,
w zakresie
związanym m.in.
z::
- ociepleniem
obiektu,
wymianą okien,
drzwi
zewnętrznych
oraz oświetlenia
na
energooszczędn
e;
- przebudową
systemów
grzewczych
(wraz z wymianą
i przyłączeniem
źródła ciepła),
systemów
wentylacji i
klimatyzacji,
zastosowaniem
automatyki
pogodowej i
systemów
zarządzania
budynkiem;
- budową lub
modernizacją
wewnętrznych
instalacji
odbiorczych oraz
likwidacją
dotychczasowyc

W ramach
priorytetu
inwestycyjnego
wsparcie
przewidziane jest
dla organów władzy
publicznej, w tym
państwowych
jednostek
budżetowych i
administracji
rządowej oraz
podległych jej
organów i
jednostek
organizacyjnych,
spółdzielni
mieszkaniowych
oraz wspólnot
mieszkaniowych,
państwowych osób
prawnych, a także
podmiotów
będących
dostawcami usług
energetycznych w
rozumieniu
dyrektywy
2012/27/UE. Z
uwagi na to, że
interwencja będzie
miała charakter
horyzontalny i
dotyczyła całego
kraju,
grupami
docelowymi
wsparcia będą
użytkownicy
korzystający ze
wspartej
infrastruktury.

h źródeł ciepła;
- instalacją
mikrogeneracji
lub
mikrotrigeneracji
na potrzeby
własne,
- instalacją OZE w
modernizowanyc
h energetycznie
budynkach (o ile
wynika to z
audytu
energetycznego)
;
- instalacją
systemów
chłodzących, w
tym również z
OZE.
4.4 rozwijanie i
wdrażanie
inteligentny
ch
systemów
dystrybucji
działających
na niskich i
średnich
poziomach
napięcia

Wprowadzenie
pilotażowych
sieci
inteligentnych

- Zmniejszenie
energochłonnoś
ci gospodarki
(Strategia
Rozwoju Kraju,
Strategia
Bezpieczeństwo
Energetyczne i
Środowisko).
- Sieci typu smart
grid, ułatwiają
zarządzanie
energetyką
rozproszoną,
umożliwiającą
efektywne
zarządzanie
energią oraz jej
użytkowanie, co
mam istotne
znaczenie dla
rozwoju miast
obniżenia
kosztów zużycia
energii na tych
obszarach,
zgodnie z
planami
gospodarki
niskoemisyjnej.

przewiduje się
wsparcie w
szczególności
następujących
obszarów:
- budowa lub
przebudowa w
kierunku
inteligentnych
sieci
dystrybucyjnych
średniego,
niskiego
napięcia,
dedykowanych
zwiększeniu
wytwarzania w
OZE i/lub
ograniczaniu
zużycia energii,
w tym wymiana
transformatorów
;
- kompleksowe
pilotażowe i
demonstracyjne
projekty
wdrażające
inteligentne
rozwiązania na
danym obszarze,
mające na celu
optymalizację
wykorzystania
energii
wytworzonej z
OZE i/lub

W ramach
priorytetu
inwestycyjnego,
wsparcie
przewidziane jest
dla przedsiębiorców
oraz Urzędu
Regulacji
Energetyki (w
zakresie
popularyzacji
wiedzy na temat
inteligentnych
systemów przesyłu
i dystrybucji
energii, rozwiązań,
standardów,
najlepszych praktyk
w zakresie
związanym z
inteligentnymi
sieciami
elektroenergetyczn
ymi). Z uwagi na to,
że interwencja
będzie miała
charakter
horyzontalny i
dotyczyła całego
kraju, grupami
docelowymi
wsparcia będą
użytkownicy
indywidualni i
przedsiębiorcy
korzystający z sieci
elektroenergetyczn

racjonalizację
ych.
zużycia energii;
- inteligentny
system
pomiarowy
(wyłącznie jako
element budowy
lub przebudowy
w kierunku
inteligentnych
sieci
elektroenergetyc
znych dla
rozwoju OZE
i/lub
ograniczenia
zużycia energii);
- działania w
zakresie
popularyzacji
wiedzy na temat
inteligentnych
systemów
przesyłu i
dystrybucji
energii,
rozwiązań,
standardów,
najlepszych
praktyk w
zakresie
związanym z
inteligentnymi
sieciami
elektroenergetyc
znymi.
4.5 Promowanie
strategii
niskoemisyj
nych dla
wszystkich
rodzajów
terytoriów,
w
szczególnoś
ci dla
obszarów
miejskich, w
tym
wspieranie
zrównoważo
nej
multimodal
nej
mobilności
miejskiej i
działań

Zwiększona
- Wsparcie
sprawność
adresowane do
przesyłu energii
miast jako
termicznej.
obszarów
strategicznej
interwencji
polityki państwa
(OSI)
wymienionych w
Krajowej
Strategii
Rozwoju
Regionalnego i
innych
dokumentach
strategicznych
(Koncepcja
Przestrzennego
Zagospodarowa
nia Kraju 2030,
Strategia

W ramach
inwestycji
wynikających z
planów gospodarki
niskoemisyjnej
przewiduje się, że
wsparcie będzie
ukierunkowane
m.in. na projekty
takie, jak:
- przebudowa
istniejących
systemów
ciepłowniczych i
sieci chłodu,
celem
zmniejszenia
straty na
przesyle,
- likwidacja
węzłów

Wsparcie
przewidziane jest
dla jednostek
samorządu
terytorialnego (w
tym ich związków i
porozumień)oraz
działających w ich
imieniu jednostek
organizacyjnych (w
szczególności dla
miast wojewódzkich
i ich
obszarów
funkcjonalnych ),
przedsiębiorców, a
także podmiotów
świadczących
usługi publiczne w
ramach realizacji
obowiązków

adaptacyjny
ch
mających
oddziaływan
ie
łagodzące
na zmiany
klimatu

4.6 Promowanie
wykorzysty
wania
wysokospra
wnej
kogeneracji
ciepła i
energii
elektrycznej
w oparciu o
zapotrzebo
wanie na
ciepło
użytkowe.

Rozwoju Kraju).
grupowych wraz
z budową
- Rozwój planów
przyłączy do
gospodarki
istniejących
niskoemisyjnej
budynków i
na obszarach
instalacją
miejskich, które
węzłów
odpowiadają za
dwufunkcyjnych
największy
(ciepła woda
udział emisji
użytkowa),
CO2.
- budowa nowych
- Zmniejszenie
odcinków sieci
emisji
cieplnej wraz z
zanieczyszczeń
przyłączami i
oraz gazów
węzłami
cieplarnianych
ciepłowniczymi
przyczyni się do
w celu likwidacji
zmniejszenia
istniejących
zanieczyszczeń
lokalnych źródeł
stanowiących
ciepła opalanych
istotny problem
paliwem stałym.
środowiskowy.
likwidacja
- Potrzeba
indywidualnych i
odciążenia
zbiorowych
infrastruktury
źródeł niskiej
miejskiej od
emisji pod
nadmiernego
warunkiem
ruchu
podłączenia
drogowego oraz
budynków do
poprawy
sieci
integracji miast
ciepłowniczej.
z otoczeniem
poprzez rozwój
systemu
niskoemisyjnego
transportu
zbiorowego.
Zwiększony
udział energii
wytwarzanej w
Upowszechnieni
wysokosprawne
e kogeneracji
j kogeneracji.
oraz rozwój
systemów
ciepłowniczych
umożliwi
podłączenie
większej ilości
budynków i
pozwoli
zredukować
emisję
zanieczyszczeń
pochodzących z
tzw. niskiej
emisji.
Upowszechnieni

Przewiduje się
wsparcie w
szczególności
następujących
obszarów:
- budowa,
przebudowa
instalacji
wysokosprawnej
kogeneracji oraz
przebudowa
istniejących
instalacji na
wysokosprawną
kogenerację
wykorzystującyc
h technologie w
jak największym
możliwym
stopniu
neutralne pod

własnych jednostek
samorządu
terytorialnego nie
będących
przedsiębiorcami. Z
uwagi na to, że
interwencja będzie
miała charakter
horyzontalny i
dotyczyła całego
kraju, grupami
docelowymi
wsparcia będą
użytkownicy
wspieranej
infrastruktury.

W ramach
priorytetu
inwestycyjnego
wsparcie
przewidziane jest
dla jednostek
samorządu
terytorialnego oraz
działających w ich
imieniu jednostek
organizacyjnych,
przedsiębiorców, a
także podmiotów
świadczących
usługi publiczne w
ramach realizacji
obowiązków
własnych jednostek
samorządu
terytorialnego a
także podmiotów

e kogeneracji
będzie mieć
pozytywny
wpływ na rozwój
miast jako OSI.
Nastąpi to
poprzez
poprawę
lokalnego
mikroklimatu i
warunków życia
mieszkańców.
- Zwiększenie
świadomości
społecznej w
zakresie
oszczędnego i
efektywnego
wykorzystania
energii może
skutkować
zmniejszeniem
obciążeń
finansowych
mieszkańców, a
tym samym
przyczynić się
do poprawy
jakości życia
(Strategia
Rozwoju Kraju,
Strategia
Bezpieczeństwo
Energetyczne i
Środowisko
Krajowa
Strategia
Rozwoju
Regionalnego).

względem emisji
CO2 i innych
zanieczyszczeń
powietrza oraz
uzasadnione pod
względem
ekonomicznym;
- w przypadku
instalacji
wysokosprawnej
kogeneracji
poniżej 20 MWt
wsparcie
otrzyma
budowa,
uzasadnionych
pod względem
ekonomicznym,
nowych instalacji
wysokosprawnej
kogeneracji o jak
najmniejszej z
możliwych emisji
CO2 oraz innych
zanieczyszczeń
powietrza. W
przypadku
nowych instalacji
powinno zostać
osiągnięte co
najmniej 10%
uzysku
efektywności
elektrycznej przy
zastosowaniu
najlepszych
dostępnych
technologii.
Ponadto wszelka
przebudowa
istniejących
instalacji na
wysokosprawną
kogenerację
musi
skutkowaćreduk
cjąCO2 o co
najmniej 30% w
porównaniu do
istniejących
instalacji.
Dopuszczona
jest pomoc
inwestycyjna dla
wysokosprawnyc
h instalacji
spalających
paliwa kopalne
pod warunkiem,

będących
dostawcami usług
energetycznych w
rozumieniu
dyrektywy
2012/27/UE.Z
uwagi na to, że
interwencja będzie
miała charakter
horyzontalny i
dotyczyła całego
kraju, grupami
docelowymi
wsparcia będą
użytkownicy
wspartej
infrastruktury.

że te instalacje
nie zastępują
urządzeń o
niskiej emisji, a
inne
alternatywne
rozwiązania
byłyby mniej
efektywne i
bardziej
emisyjne;
- budowa
przyłączeń do
sieci
ciepłowniczych
do
wykorzystania
ciepła
użytkowego
wyprodukowane
go w
jednostkach
wytwarzania
energii
elektrycznej i
ciepła w
układach
wysokosprawnej
kogeneracji wraz
z budową
przyłączy
wyprowadzający
ch energię do
krajowego
systemu
przesyłowego;
- wykorzystania
energii ciepła
odpadowego w
ramach
projektów
rozbudowy/budo
wy sieci
ciepłowniczych;

1.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi
jedno z głównych źródeł polskiego systemu finansowania przedsięwzięć służących
ochronie środowiska, wykorzystujący środki krajowe jak i zagraniczne. Na
najbliższe lata 2014-2020 przewidziane jest finansowanie działań w ramach
programu

ochrona

atmosfery,

który

podzielony

jest

na

cztery

działania

priorytetowe: poprawa jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej,
wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii oraz system zielonych

inwestycji

(GIS

–

międzydziedzinowego
niskoemisyjnej
programów

i

Green

Inwestment

priorytet

wsparcie

zasobooszczędnej

przedstawiona

jest

w

Scheme)

oraz

przedsiębiorców

gospodarki.

Pełna

lista

załączniku 1

Uchwały

programu
w

zakresie

priorytetowych

Rady

Nadzorczej

NFOŚiGW NR 111/14 z dnia 10.06.2014 r.
Priorytet 3 Ochrona atmosfery
W

obszarze

tego

priorytetu

określono

ważne

zadania

związane

z

przeciwdziałaniem zmianom klimatu w tym ze zmniejszaniem emisji gazów
cieplarnianych; będzie to realizowane poprzez wspieranie m.in. projektów:
- likwidacji nieefektywnych systemów grzewczych,
- poprawy efektywności energetycznej,
- wdrażania

odnawialnych

źródeł

energii

(w

tym

rozproszonych

oze)

i

wysokosprawnej kogeneracji,
- efektywnego zarządzania energią w budynkach (w tym ich termomodernizacja)
oraz budownictwa energooszczędnego,
- modernizacji sektora energetyki w zakresie inteligentnego opomiarowania i
inteligentnych sieci energetycznych

Program 3.1 Poprawa jakości powietrza
Nazwa programu

3.1. Poprawa jakości powietrza

Cel programu

Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań
krótko-terminowych. Program wspiera realizację postanowień
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z
dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystego
powietrza dla Europy (CAFE).

Zakres programu

Rodzaje przedsięwzięć:
- opracowanie programów ochrony powietrza;
- opracowanie planów działań krótkoterminowych.

Tryb składania
wniosków

Tryb ciągły.

Beneficjenci

Województwa

Forma i warunki
dofinansowania

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych.

Program 3.2 Poprawa efektywności energetycznej
Nazwa programu

3.2. Poprawa efektywności energetycznej

Cel programu

LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w
konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w związku z
projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków
użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Zakres programu

Rodzaje przedsięwzięć:
inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko
budowie, nowych budynków użyteczności publicznej i
zamieszkania zbiorowego.

Tryb składania
wniosków

Tryb ciągły.

Beneficjenci

1. podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem
państwowych jednostek budżetowych;
2. samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w
których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100%
udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań
własnych jest wskazanych w ustawach;
3. organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a
także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru
kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne
osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie
odrębnych przepisów.

Forma i warunki
dofinansowania

Dotacja - poziom dofinansowania kosztów dokumentacji
projektowej i jej weryfikacji, w zależności od klasy
energooszczędności projektowanego budynku, wynosi:
a) dla klasy A: 60%;
b) dla klasy B: 40%;
c) dla klasy C: 20%.
Pożyczka - na budowę nowych energooszczędnych budynków
użyteczności publicznej, w zależności od klasy
energooszczędności projektowanego budynku:
a) dla klasy A: do 1200 zł za m2;
b) dla klasy B i C: do 1000 zł za m2 powierzchni użytkowej
pomieszczeń o regulowanej temperaturze.
c) Oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2%.
d) Okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat.
e) Okres karencji: nie dłuższy niż 18 miesięcy.
f) Wypłata transz pożyczki wyłącznie w formie refundacji.
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia, ustalony na podstawie
kosztorysu inwestorskiego - 1 000 000 zł. Wnioskodawca może
ubiegać się o udzielenie łącznie dotacji i pożyczki lub tylko samej
pożyczki. Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia
zakończone, tzn. takie, dla których została wydana ostateczna
decyzja o pozwoleniu na użytkowanie przed dniem złożenia
wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz te

przedsięwzięcia, które nie posiadają na dzień złożenia wniosku
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Warunki umorzenia

Po potwierdzeniu osiągnięcia klasy energooszczędności
wybudowanego budynku:
a) dla klasy A: do 60%;
b) dla klasy B: do 40%;
c) dla klasy C: do 20%.

Cel programu

Dopłaty do kredytów na budowę domów
energooszczędnych
Celem programu jest zmniejszenie emisji CO 2, poprzez
dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność
wykorzystania energii w nowo budowanych budynkach
mieszkalnych.

Zakres programu

Rodzaje przedsięwzięć:
- budowa domu jednorodzinnego;
- zakup nowego domu jednorodzinnego;
- zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.

Tryb składania
wniosków

Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt
prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w
bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW.

Beneficjenci

1. osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na
budowę oraz posiadające prawo do dysponowania
nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny;
2. osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia
przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności
nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który
deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej i własności do-mu jednorodzinnego,
który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną
nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego – także
spółdzielnię mieszkaniową.

Forma i warunki
dofinansowania

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
realizowana za pośrednictwem banku, na podstawie umowy o
współpracy zawartej z NFOŚiGW. Wysokość dofinansowania
wynosi: w przypadku domów jednorodzinnych:
- standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja: 30 000 zł
brutto;
- standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja: 50 000 zł
brutto;
w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach
wielorodzinnych:
- standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja: 11 000 zł
brutto;
- standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja: 16 000 zł

-

-

-

brutto;
w przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF15
dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla
standardu NF40;
w przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40,
dotacja nie zostanie udzielona;
jeśli część powierzchni domu jednorodzinnego/lokalu
mieszkalnego, wykorzystywana będzie do prowadzenia
działalności gospodarczej (w tym wynajmu), to wysokość
dofinansowania pomniejsza się proporcjonalnie do udziału
powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności
gospodarczej w całkowitej powierzchni odpowiednio domu
jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego, np. jeżeli działalność
gospodarcza będzie prowadzona na 20% powierzchni całkowitej,
to wysokość dofinansowania zmniejsza się o 20%;
w przypadku, gdy działalność gospodarcza będzie prowadzona
na powierzchni przekraczającej 50% domu
jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego, o których mowa powyżej,
przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez
NFOŚiGW.

Cel programu

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich
przedsiębiorstwach
Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku
realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i
zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i
średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi
zmniejszenie emisji CO2.

Zakres programu

Rodzaje przedsięwzięć:
1. Inwestycje LEME - przedsięwzięcia obejmujące realizację
działań inwestycyjnych w zakresie:
a) poprawy efektywności energetycznej i/lub za-stosowania
odnawialnych źródeł energii;
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania
odnawialnych źródeł energii, realizowane poprzez zakup
materiałów/ urządzeń/ technologii zamieszczonych na Liście
LEME.
Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z
dotacją nie przekracza 250 000 euro;
2. Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące
realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się, jako
Inwestycje LEME, w zakresie:
a) poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych
źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20%
oszczędności energii;
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł
energii w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30%
oszczędności energii.
Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z
dotacją nie przekroczy 1 000 000 euro.

Tryb składania
wniosków

Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt
prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w

bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW.
Beneficjenci

Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy
polskiego prawa i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać
definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw za-wartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003
r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 20.5. 2003, s.36).

Forma i warunki
dofinansowania

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
realizowane za pośrednictwem banku na podstawie umowy o
współpracę zawartej z NFOŚiGW. Intensywność dofinansowania:
1. dotacja w wysokości:
a) 10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na
sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć
obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie
poprawy efektywności energetycznej;
b) 10% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na
sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć
obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie
termomodernizacji budynku/budynków;
c) 15% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na
sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć
wymienionych w lit. a) lub b) w przypadku, gdy inwestycja
została poprzedzona audytem energetycznym. Zakres
rzeczowy zrealizowanego przedsięwzięcia musi wynikać z
przeprowadzonego audytu energetycznego;
d) dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie
poniesionych kosztów wdrożenia systemu zarządzania
energią (SZE), jednak nie więcej niż 10 000 złotych, jeśli w
ramach zrealizowanego przedsięwzięcia beneficjent wdroży
SZE według zasad określonych przez NFOŚiGW;
2. przy ustalaniu wysokości dotacji uwzględnia się przepisy
dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.

Program 3.3 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
Nazwa programu

3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł
energii

Cel programu

BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii.
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2
poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Zakres programu

Rodzaje przedsięwzięć:
1. Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji OZE o mocy:
- elektrownie wiatrowe od 40kWe do 3 MWe;
- systemy fotowoltaiczne od 40 kWp do 1 MWp;
- pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, od 5 MWt do 20
MWt;
- małe elektrownie wodne od 300 kWt do 5 MW;
- źródła ciepła opalane biomasą od 300 kWt do 20 MWt;
- wielkoformatowe kolektory słoneczne od 300 kWt do 2MWt wraz
z akumulatorem ciepła o mocy od 3 MWt do 20 MWt;
- biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzystaniem biogazu rolniczego o
mocy od 40 kWe do 2 MWe;
- instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia
go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej;
- wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
na biomasę o mocy od 40kWe do 5 MWe.
2. Dodatkowo w ramach programu mogą być wspierane:
- instalacje hybrydowe, przy czym moc każdego rodzaju źródła
energii musi mieścić się w przedziałach mocy określonych w pkt.
1;
- systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE
o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej
dla każdego ze źródeł OZE.

Tryb składania
wniosków

Tryb ciągły.

Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację
przedsięwzięć z zakresu OZE na terenie RP.

Forma i warunki
dofinansowania

Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych:
a) kwota pożyczki: do 40 000 000 zł;
b) oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2%;
c) okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat;
d) okres karencji: nie dłuższy niż 18 miesięcy.

Warunki umorzenia

Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Cel programu

Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na
zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i
gospodarki wodnej

Zakres programu

Rodzaje przedsięwzięć:
1. Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające
na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji OZE
do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i
energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w
budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub
wielorodzinnych.
2. Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii
elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej:
- źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy
cieplnej do 300 kWt;
- pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;
- kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300
kWt;
- systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy
elektrycznej do 40kWp;
- małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy
elektrycznej do 40kWe;
- mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do
40 kWe,
przeznaczone dla budynków mieszkalnych
3. Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle
wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii
elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła
w połączeniu ze źródłem (źródła-mi) energii elektrycznej.

Tryb składania
wniosków

Tryb ciągły - nabór wniosków dla beneficjentów końcowych
prowadzić będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i
gospodarki wodnej. Ogłoszenia o naborze zamieszczane będą na
stronie internetowej WFOŚiGW, który zawarł umowę o współpracy
z NFOŚiGW.

Beneficjenci

Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej. Beneficjentem końcowym
programu są:
- osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem
mieszkalnym, jednorodzinnym albo prawo do dysponowania
budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w budowie;
- wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami
mieszkalnymi, wielorodzinnymi;
- spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami
mieszkalnymi, wielorodzinnymi.

Forma i warunki
dofinansowania

Pożyczka wraz z dotacją na realizację przedsięwzięcia udzielana
jest przez WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFOSiGW.
Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100%
kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład
przedsięwzięcia, w tym:
1.
Dotacja:
- do 15% dofinansowania dla instalacji źródeł do produkcji ciepła,
a w okresie lat 2014-2015 do 20% dofinansowania;
- do 30% dofinansowania do instalacji źródeł do produkcji energii
elektrycznej, a w okresie lat 2014 2015 do 40%;
- w przypadku instalacji wykorzystującej równolegle więcej niż

jedno źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno źródło
ciepła w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej, udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako
średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej,
odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy
znamionowej;
2. Pożyczka:
a) oprocentowanie stałe 1% w skali roku;
b) okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat;
c) okres karencji: nie dłuższy niż 6 miesięcy;
d) okres realizacji przedsięwzięcia do 18 miesięcy od daty
zawarcia umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW;
e) pożyczka udzielana jest łącznie z dotacją.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 000 zł - 450
000 zł, w zależności od dysponenta budynku mieszkalnego i
przedsięwzięcia. Określony maksymalny jednostkowy koszt
kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji.
Warunki umorzenia

Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Program 4 System Zielonych Inwestycji GIS,
Nazwa programu

3.4 System zielonych inwestycji (GIS – Green Invest-ment
Scheme)

Cel programu

SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne*
Ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie
przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną
systemów oświetlenia ulicznego.

Zakres programu

Rodzaje przedsięwzięć:
1. modernizacja 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. montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem;
3. montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji
napięcia zasilającego.

Tryb składania
wniosków

Tryb konkursowy - terminy, sposób składania i rozpatrywania
wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o
konkursie, które zamieszczone będą na stronie internetowej
NFOŚiGW.

Beneficjenci

Jednostki samorządu terytorialnego posiadające tytuł do
dysponowania infrastrukturą oświetlenia ulicznego w zakresie
realizowanego przedsięwzięcia.

Forma i warunki
dofinansowania

Dotacja:
- do 45 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
- minimalne ograniczenie emisji CO2 o 40% w wyniku realizacji

przedsięwzięcia;
- minimalne ograniczenie emisji CO2 o 250 Mg/rok w wyniku
realizacji przedsięwzięcia;
- maksymalna kwota dotacji 15 000 000 zł;
- dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które
uzyskały dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach
innych programów;
- warunkiem wypłaty środków będzie przedłożenie przez
Beneficjenta umowy z wybranym wykonawcą, zawierającą
klauzulę o co najmniej 5-letnim okresie gwarancji na
oświetlenie wykonane w ramach przedsięwzięcia;
- zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o
dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu
oświetlenia;
- oświetlenie po modernizacji musi spełniać normę oświetlenia
PN-EN 13201;
- jeżeli w okresie obowiązywania umowy o dofinansowanie
beneficjent dokona zbycia „białych certyfikatów”, które uzyskał
w związku z realizacją przedsięwzięcia na podstawie
niniejszego programu, zobowiązany będzie do zwrotu
dofinansowania w wysokości przysporzenia, jakie uzyskał w
wyniku dokonanego zbycia wraz odsetkami.
Pożyczka:
- do 55% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
- maksymalna kwota pożyczki 18,3 mln zł;
- otrzymanie pożyczki ze środków NFOŚiGW jest uwarunkowane
przyznaniem dotacji;
- oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M minus 150 pkt. bazowych
(w skali roku), ale nie mniej niż 3 %. 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;
- okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie
dłuższy niż 10 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty
transzy pożyczki;
- okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana
karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty
ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od
daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
Warunki umorzenia

Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Program 5.8 Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i
zasobooszczędnej gospodarki
Nazwa programu

5.8 Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i
zasobooszczędnej gospodarki

Cel programu

Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny
przedsiębiorstwa
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania
przedsiębiorstw na środowisko.

Zakres programu

Rodzaje przedsięwzięć:
Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, w
których minimalna wielkość
przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i
cieplnej), w roku
poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu,
wynosiła 20 000 MWh/rok:
1) Audyty energetyczne procesów technologicznych,
2) Audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci
przemysłowych,
3) Audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej
i chłodu,
4) Audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i
budynków.

Tryb składania
wniosków

Tryb konkursowy - terminy, sposób składania i rozpatrywania
wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o
konkursie, które zamieszczone będą na stronie internetowej
NFOŚiGW.

Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.
1447, z pózn. zm.) podejmujący realizacje
przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie energii, prowadzący
działalność gospodarcza
w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pózn. zm.).

Forma i warunki
dofinansowania

Dotacja:

Warunki umorzenia

Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Cel programu

Część 2)
Zwiększenie efektywności energetycznej
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania
przedsiębiorstw na środowisko.

Zakres programu

Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach działania wspierane będą m.in. przedsięwzięcia zgodne
z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 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, w tym:
1) Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez:
a) energooszczędne systemy napędowe,
b) systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje
łagodnego rozruchu,
c) energooszczędne silniki,
d) falowniki do pomp i wentylatorów,

e) energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania,
f) wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie
przepływów mocy biernej,
g) energooszczędne systemy oświetleniowe,
h) prostowniki napędów sieciowych,
i) niskostratne transformatory w lokalnych systemach
elektroenergetycznych
i) wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych,
j) odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe,
kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe
elektrownie wodne,
k) budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł
energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.
2) Technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez:
a) izolacje i odwadnianie systemów parowych,
b) odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne,
kolektory słoneczne, pompy ciepła,
c) termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych,
d) rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,
e) modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych,
f) wykorzystanie energii odpadowej z procesów
przemysłowych,
g) budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł
energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.
3) Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie
efektywności energetycznej.
4) Wdrażanie systemów zarządzania energia i jej jakością oraz
wdrażanie systemów zarządzania sieciami
elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
Tryb składania
wniosków

Tryb konkursowy - terminy, sposób składania i rozpatrywania
wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o
konkursie, które zamieszczone będą na stronie internetowej
NFOŚiGW.

Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pózn. zm.)
podejmujący realizacje
przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie energii, prowadzący
działalność gospodarcza
w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pózn. zm.).

Forma i warunki
dofinansowania

Pożyczka
1.
W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc
publiczna, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami
dotyczącymi pomocy publicznej,

2.

Oprocentowanie pożyczka wynosi WIBOR 3M - 150 pkt.
Bazowych (ale nie mniej niż 2,5% w skali roku). Odsetki z
tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach

3.
4.

5.

6.

kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału
kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym
wypłacono pierwsza transze środków,
Kwota potyczki: od 0,3 mln zł do 50 mln zł,
Okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres
nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty pierwszej planowanej
wypłaty transzy pożyczki,
Okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana
karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty
ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od
daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
W przypadku, gdy zostaną spełnione warunki, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z
pózn. zm.), beneficjent zobowiązany jest do stosowania
przepisów tej ustawy lub jeżeli nie jest objęty zakresem
podmiotowym ustawy, jest zobowiązany do wydatkowania
środków w sposób zapewniający ich optymalne wykorzystanie
na zasadach równego traktowania, uczciwej konkurencji i
przejrzystości,

Warunki umorzenia

Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Cel programu

Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla
Przemysłu
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania
przedsiębiorstw na środowisko.

Zakres programu

Rodzaje przedsięwzięć:
1.
Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych
W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia polegające
m.in. na budowie,
budowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub
urządzeń
przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców
pierwotnych, w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi,
odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych
odpadów, w tym:
1)
Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe
technologie produkcji zapewniające wykorzystanie możliwie
wszystkich składników stosowanych surowców.
2) Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w
procesach produkcyjnych i systemy zamkniętych obiegów
wody.
3) Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych
produktów spalania i/lub odpadów.
4) Technologie produkcji wypełniaczy mineralnych dla różnych
gałęzi przemysłu, pigmentów ceramicznych z wykorzystaniem
odpadów.
5) Instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali
nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas
celulozowych.
6) Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i
substratów do ich produkcji z własnych odpadów w tym osadów.

Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody.
Poprzez zmniejszenie zużycia wykorzystania surowców
pierwotnych rozumie się podniesienie sprawności procesu
produkcyjnego lub częściowe zastąpienie surowca pierwotnego
surowcem wtórnym. Kwalifikacja do niniejszego zakresu
możliwa jest po spełnieniu jednego z poniższych warunków:
1) Zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę
produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. produkcji) nie mniej niż 15% lub
2) Zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej
(m3/jedn. produkcji) - nie mniej niż 15%
2. Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery:
W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia służące
poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji
ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy nominalnej nie
mniejszej niż 20 MW i nie większej niż 40 MW, do wymogów
określonych dla krajowych wymagań emisyjnych dla instalacji o
takiej mocy lub wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile
zostaną dla tych źródeł określone, w tym:
1) Modernizacja lub rozbudowa instalacji spalania paliw,
2) Modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania
paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
3) Modernizacja istniejących instalacji spalania paliw do
wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT).
Preferowane będą rozwiązania w powyższym obszarze
zmierzające do dostosowania
istniejących instalacji do wymogów dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w
sprawie emisji przemysłowych - zintegrowane zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich kontrola (tzw. Dyrektywa IED).
W przypadku przedsiębiorstw, które nie są zobligowane do
dostosowania swoich instalacji do wymogów wynikających z
Dyrektywy IED, a zdecydują się zrealizować przedsięwzięcie z
uwzględnieniem standardów z niej wynikających, wartość
wskaźnika efektywności kosztowej uzyskania efektu
ekologicznego zostanie przemnożona współczynnikiem
korygującym o wartości 1,1. Jako źródło spalania rozumie się
stacjonarne urządzenie techniczne w którym następuje proces
spalania paliw o nominalnej mocy większej niż 1 MW.
3 Energetyczne wykorzystanie przemysłowych odpadów w tym
osadów ściekowych:
W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia służące
m.in. energetycznemu
wykorzystaniu przemysłowych odpadów (w tym osadów
ściekowych), których produktem
końcowym będzie energia cieplna i/lub elektryczna, w tym:
1. Budowa nowych lub modernizacja istniejących instalacji
energetycznego wykorzystania przemysłowych odpadów,
2. Budowa nowych lub modernizacja istniejących instalacji
służących produkcji i wykorzystaniu paliw alternatywnych
we własnych procesach technologicznych i w spalarniach
odpadów.
Maksymalna nominalna moc instalacji dla termicznego
przekształcania odpadów
7)

przemysłowych, uwzględnionych w ramach przedsięwzięć
dofinansowanych w ramach niniejszego programu, wskazanych
powyżej, nie może przekroczyć 3 MW.
Tryb składania
wniosków

Tryb konkursowy - terminy, sposób składania i rozpatrywania
wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o
konkursie, które zamieszczone będą na stronie internetowej
NFOŚiGW.

Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pózn. zm.)
podejmujący realizacje
przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie energii, prowadzący
działalność gospodarcza
w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pózn. zm.).

Forma i warunki
dofinansowania

Pożyczka
1.
W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc
publiczna, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami
dotyczącymi pomocy publicznej,

2.

3.
4.

5.

6.

Warunki umorzenia

Oprocentowanie pożyczka wynosi WIBOR 3M - 150 pkt.
Bazowych (ale nie mniej niż 2,5% 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 pierwsza transze środków,
Kwota potyczki: od 0,3 mln zł do 50 mln zł,
Okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres
nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty pierwszej planowanej
wypłaty transzy pożyczki,
Okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana
karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty
ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy
od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
W przypadku, gdy zostaną spełnione warunki, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z
pózn. zm.), beneficjent zobowiązany jest do stosowania
przepisów tej ustawy lub jeżeli nie jest objęty zakresem
podmiotowym ustawy, jest zobowiązany do wydatkowania
środków w sposób zapewniający ich optymalne wykorzystanie
na zasadach równego traktowania, uczciwej konkurencji i
przejrzystości,

Pożyczka nie podlega umorzeniu.

1.3. Bank Ochrony Środowiska BOŚ
Kredyty ekologiczne:

1. Kredyt Eko Inwestycje to finansowanie inwestycji w nowe technologie i
urządzenia obniżające zużycie energii z listy LEME, a także projektów z
obszaru

Efektywności

Energetycznej,

Energii

Odnawialnej

oraz

Termomodernizacji budynków.
- Okres kredytowania wynosi 10 lat,
- możliwość sfinansowania do 100% kosztów, dopłata do kredytu nawet do
15% kosztów kwalifikowanych

2.

Kredyt

Energia

na

Plus

-

Finansowanie

jest

przeznaczone

na

przedsięwzięcia, które zredukują emisję CO2 oraz zmniejszą zużycie energii w
obszarze

budynków

przemysłowych

i

mieszkalnych

oraz

w

obrębie

infrastruktury przemysłowej. Kredyt może objąć także budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii.
- Częściowa spłata kapitału udzielonego kredytu - do 12% jego wartości,
maksymalnie 120 000 EUR.
3. Kredyt z dobrą energią to długoterminowe finansowanie inwestycji w budowę
odnawialnych źródeł energii tj.: Biogazownie, elektrownie wiatrowe,
elektrownie fotowoltaiczne, instalacje energetycznego wykorzystania
biomasy, inne projekty z zakresu energetyki odnawialnej.
-

maksymalna kwota - do 90% kosztu netto inwestycji, w przypadku
jednostek samorządu terytorialnego do 100% wartości inwestycji.

-

okres kredytowania: do 20 lat

4. Kredyty preferencyjne z dopłatami wnoszonymi przez NFOŚiGW udzielane są
na zasadach określonych w Programach Priorytetowych. Tu określona jest
wysokość

dopłat,

terminy

składania

wniosków

oraz

kryteria

wyboru

przedsięwzięć.
5
6.

Kredyty udzielane we współpracy z WFOŚiGW
Kredyt Ekomontaż
- sfinansowanie do 100% kosztów netto zakupu i/lub montażu urządzeń tj.:
kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, systemu dociepleń
budynków i wiele innych.
- Okres kredytowania 10 lat.

7.

Kredyt EKOoszczędny daje możliwość obniżenia zużycia energii, wody i
surowców wykorzystywanych przy produkcji.

1.4. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BGK
Z dniem 19 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), która zastąpiła
dotychczasową ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na
mocy nowej ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczął działalność
Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który przejął aktywa i zobowiązania
Funduszu Termomodernizacji.
Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc
finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne,
remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem
kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana odpowiednio:
-

„premią termomodernizacyjną",

-

„premią remontową",

-

„premią kompensacyjną"

stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia
lub remontu.
Warunki kredytowania:
- kredyt do 100% nakładów inwestycyjnych ,
- możliwość otrzymania premii bezzwrotnej: termomodernizacyjnej, remontowej
(budynki

wielorodzinne,

użytkowane

przed

dniem

14

sierpnia

1961),

kompensacyjnej,
- wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty
kredytu, jednak nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację
przedsięwzięcia

termomodernizacyjnego

i

dwukrotność

przewidywanych

rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu
energetycznego;
- wysokość premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie
więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

1.5. Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE+ (20142020)
To

jedyny

instrument

finansowy

Unii

Europejskiej

poświęcony

wyłącznie

współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego
głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa
ochrony środowiska,
identyfikacja

i

realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także

promocja

nowych

rozwiązań

dla

problemów

dotyczących

środowiska w tym przyrody. NFOŚiGW jest Krajowym Punktem Kontaktowym
Programu LIFE. Beneficjent może uzyskać łączne dofinansowanie (ze środków KE i
NFOŚiGW) w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Budżet programu LIFE na
lata 2014-2020 wynosi 3456,7 mln EUR. Współfinansowanie projektów LIFE przez
NFOŚiGW w perspektywie finansowej 2014-2020 jest realizowane w formie dotacji
lub pożyczki dla następujących celów szczegółowych:
- Przeciwdziałanie

utracie

różnorodności

biologicznej

i

degradacji

funkcji

ekosystemów w Polsce.
- Poprawa jakości środowiska poprzez realizacje inwestycyjnych – pilotażowych
albo demonstracyjnych projektów środowiskowych.
- Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa.
Beneficjenci: każdy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub
prywatne)

zarejestrowane

na

terenie

państwa

należącego

do

Wspólnoty

Europejskiej.
Tabela 1. Obszary realizacji Programu LIFE w latach 2014-2020
Podprogram LIFE na rzecz
środowiska

Podprogram LIFE działania na rzecz
klimatu

Budżet: 2592,5 mln EUR

Budżet: 864,2 mln EUR

- środowisko i efektywne
wykorzystanie zasobów,
- przyroda i różnorodność biologiczna,
- zarządzanie środowiskiem i
informacja

- łagodzenie zmian klimatycznych –
finansowane będą projekty z zakresu
redukcji emisji gazów cieplarnianych;
- adaptacja do zmian klimatycznych –
finansowane będą projekty z zakresu
przystosowania się do zmian klimatycznych;
- zarządzanie i informacja w zakresie klimatu –
finansowane będą działania z zakresu
zwiększania świadomości, komunikacji,
współpracy i rozpowszechniania informacji
na temat łagodzenia zmian klimatu i działań
adaptacyjnych
Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/copowinienes-wiedziec-olife/informacje-ogolne

1.6. Program Współpracy EUROPA ŚRODKOWA 2020
Cały obszar Polski jest objęty Programem Współpracy Europa Środkowa 2020.
Dofinansowanie w ramach osi I-IV jest na poziomie 83%, a dla osi V – 75%.

Oś priorytetowa/
Priorytet inwestycyjny/

Cel szczegółowy
/ rodzaje działań/

Beneficjenci

Oś I Współpraca w
zakresie innowacji na
rzecz zwiększenia
konkurencyjności
Europy Środkowej.
PI 1b Promowanie
inwestycji
przedsiębiorstw w
badania i innowacje,
rozwijanie powiązań i
synergii między
przedsiębiorstwami,
ośrodkami badawczo
– rozwojowymi i
sektorem szkolnictwa
wyższego, w
szczególności
promowanie
inwestycji w zakresie
rozwoju produktów i
usług, transferu
technologii, innowacji
społecznych, eko innowacji, zastosowań
w dziedzinie usług
publicznych,
tworzenia sieci,
pobudzania popytu,
klastrów i otwartych
innowacji poprzez
inteligentną
specjalizację, oraz
wspieranie badań
technologicznych i
stosowanych, linii
pilotażowych, działań
w zakresie wczesnej
walidacji produktów,
zaawansowanych
zdolności
produkcyjnych i
pierwszej produkcji, w
szczególności w
dziedzinie kluczowych
technologii
wspomagających,
oraz
rozpowszechnianie
technologii o ogólnym
przeznaczeniu

1.1 Wzmocnienie trwałych powiązań
pomiędzy podmiotami
środkowoeuropejskich systemów
innowacji w celu wzmocnienia
potencjału innowacyjnego na
szczeblu regionalnym
1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i
umiejętności związanych z
przedsiębiorczością w celu
wspierania innowacji
gospodarczej i społecznej w
regionach Europy Środkowej
- wzmocnienie u pracowników
sektora prywatnego (zwłaszcza
MŚP) kompetencji i umiejętności
związanych z nowymi
technologiami (np. ekoinnowacjami, technologiami
niskoemisyjnymi, ICT, kluczowymi
technologiami wspomagającymi
etc.), innowacyjnymi produktami,
usługami i procesami oraz
innowacjami społecznymi,
stanowiących istotny wkład do
regionalnych strategii
inteligentnych specjalizacji

Beneficjentami mogą
być między innymi
władze publiczne na
szczeblu lokalnym,
regionalnym i
krajowym, regionalne
agencje ds. rozwoju,
izby handlowe,
przedsiębiorstwa, w
tym MŚP, szkoły
wyższe,
stowarzyszenia,
instytucje zajmujące
się transferem
technologii,
instytucje badawcze,
centra doskonałości
BiR, organizacje
pozarządowe agencje
innowacji, inkubatory
przedsiębiorczości,
instytucje
zarządzające
klastrami, instytucje
finansujące, centra
edukacyjne i
szkoleniowe, a także
partnerów
społecznych oraz
instytucje rynku
pracy.

Oś II Współpraca w
zakresie strategii
Niskoemisyjnych w
Europie Środkowej

2.1 Opracowanie i wdrażanie
rozwiązań na rzecz zwiększenia
efektywności energetycznej oraz
wykorzystania odnawialnych

Beneficjentami mogą
być między innymi
władze publiczne na
szczeblu lokalnym,

PI 4c Wspieranie
efektywności
energetycznej,
inteligentnego
zarządzania energią i
wykorzystania
odnawialnych źródeł
energii w
infrastrukturze
publicznej, w tym w
budynkach
publicznych, i w
sektorze
mieszkaniowym

-

-

-

-

-

Oś II Współpraca w
zakresie strategii
niskoemisyjnych w
Europie Środkowej
PI 4e Promowanie strategii
niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajów
terytoriów, w
szczególności dla
obszarów miejskich, w
tym wspieranie
zrównoważonej
multimodalnej

źródeł energii w infrastrukturze
publicznej
opracowanie, testowanie i
wdrażanie polityk, strategii i
rozwiązań służących zwiększeniu
efektywności energetycznej
infrastruktury publicznej, w tym
budynków, a także stosowaniu w
szerszym zakresie odnawialnych
źródeł energii
opracowanie i testowanie
innowacyjnych metod zarządzania
w celu podnoszenia potencjału
regionów w zakresie zwiększania
efektywności energetycznej
infrastruktury publicznej, w tym
również budynków (np. kadra
kierownicza sektora
energetycznego)
opracowywanie i wdrażanie
rozwiązań mających na celu
stosowanie nowych technologii
oszczędności energii, co w
konsekwencji przyczyni się do
zwiększenia efektywności
energetycznej infrastruktury
publicznej, w tym również
budynków
harmonizacja koncepcji, norm i
systemów certyfikacji na szczeblu
transnarodowym w celu do
zwiększenia efektywności
energetycznej infrastruktury
publicznej, w tym również
budynków
wzmocnienie potencjału sektora
publicznego do opracowywania i
wdrażania innowacyjnych usług
energetycznych, tworzenia zachęt i
opracowania odpowiednich planów
finansowych (np. umowy o poprawę
efektywności energetycznej,
modele PPP etc.)

2.2 Poprawa terytorialnych strategii
energetycznych i polityk
mających wpływ na łagodzenie
skutków zmian klimatycznych
- opracowanie oraz wdrożenie
zintegrowanych strategii i planów
na szczeblu lokalnym/regionalnym
celem lepszego wykorzystania
wewnętrznych potencjałów
korzystania z odnawialnych źródeł
energii, a także zwiększenia
efektywności energetycznej na
szczeblu regionalnym

regionalnym i
krajowym oraz
instytucje z nimi
powiązane,
regionalne agencje
ds. rozwoju,
dostawców energii,
instytucje i
przedsiębiorstwa
zarządzające energią,
sektor budowlany,
stowarzyszenia
regionalne,
regionalne agencje
innowacji,
Organizacje
pozarządowe,
instytucje
finansujące, centra
edukacyjne i
szkoleniowe,
uniwersytety,
instytucje
badawcze.

Beneficjentami mogą
być między innymi
władze publiczne na
szczeblu lokalnym,
regionalnym i
krajowym, regionalne
agencje ds. rozwoju,
dostawców energii,
instytucje zajmujące
się zarządzaniem
energią,
przedsiębiorstwa w
tym MŚP, operatorów

mobilności miejskiej i
działań adaptacyjnych
mających
oddziaływanie
łagodzące na zmiany
klimatu

Oś III Współpraca w
zakresie zasobów
naturalnych i
kulturowych na rzecz
trwałego wzrostu
gospodarczego w
Europie Środkowej

- opracowanie i testowanie koncepcji
i narządzi służących wykorzystaniu
wewnętrznych zasobów
odnawialnych źródeł energii
- opracowanie oraz wdrożenie
strategii zarządzania mających na
celu poprawę efektywności
energetycznej zarówno w sektorze
publicznym, jak i prywatnym (w
szczególności MŚP)
- opracowanie strategii i polityk,
mających na celu ograniczenie
zużycia energii (np. inteligentnych
systemów pomiarowych,
rozpowszechnianie inteligentnych
aplikacji użytkowników, etc.)
- opracowanie i testowanie
rozwiązań na rzecz lepszych
połączeń i koordynacji sieci
energetycznych w celu integracji
oraz wykorzystania odnawialnych
źródeł energii
2.3 Poprawa zdolności do
planowania mobilności na
funkcjonalnych obszarach
miejskich w celu obniżenia emisji
CO2
- opracowanie i wdrażanie
zintegrowanych koncepcji i planów
działania dotyczących mobilności
celem redukcji emisji CO2
- ustanowienie systemu zarządzania,
stanowiącego podstawę do
tworzenia zintegrowanej mobilności
niskoemisyjnej w miejskich
obszarach funkcjonalnych
- opracowanie i testowanie koncepcji
i strategii (w tym innowacyjnych
modeli finansowych i
inwestycyjnych) mających na celu
ułatwienie wprowadzania nowych
technologii niskoemisyjnych w
transporcie publicznym, w
miejskich obszarach funkcjonalnych
- opracowanie oraz wdrażanie usług i
produktów promujących
inteligentną niskoemisyjną
mobilność w miejskich obszarach
funkcjonalnych (np. usługi
multimodalne etc.)

transportu
publicznego,
stowarzyszenia
regionalne, agencje
innowacji,
organizacje
pozarządowe,
instytucje
finansujące, centra
edukacyjne i
szkoleniowe, a także
szkoły wyższe
i instytucje
badawcze.

3.1 Poprawa zintegrowanego
zarządzania środowiskiem w celu
ochrony i zrównoważonego
wykorzystywania zasobów i
dziedzictwa naturalnego
- opracowywanie i wdrażanie
zintegrowanych strategii i narzędzi

Beneficjentami mogą
być między innymi
władze publiczne na
szczeblu lokalnym,
regionalnym i
krajowym,
regionalne agencje

PI 6c Zachowanie, ochrona,
promowanie i rozwój
dziedzictwa
naturalnego i
kulturowego

na rzecz zrównoważonego
zarządzania obszarami chronionymi
lub szczególnie cennymi pod
względem ekologicznym (np.
bioróżnorodność, krajobrazy,
ekosystemy etc.)
- opracowywanie oraz wdrażanie
zintegrowanych strategii i narzędzi
celem zrównoważonego
wykorzystania zasobów
naturalnych na rzecz rozwoju
regionalnego, co pozwoli uniknąć
możliwych konfliktów między
konkurującymi ze sobą rodzajami
działalności (np. turystyka,
transport, przemysł, rolnictwo,
energia etc.)
- opracowywanie i testowanie
innowacyjnych technologii i
narzędzi ułatwiających wdrożenie
skutecznego, zintegrowanego
zarządzania środowiskowego (np.
technologie rekultywacji, narzędzie
monitorowania etc.)
- opracowywanie i testowanie
rozwiązań mających na celu
zwiększenie skuteczności
zarządzania zasobami naturalnymi
w instytucjach publicznych i
przedsiębiorstwach (np. graniczenie
zużycia zasobów naturalnych,
systemy o cyklu zamkniętym) ‒
harmonizacja koncepcji i narzędzi
zarządzania środowiskowego na
szczeblu transnarodowym, w celu
ograniczenia negatywnego wpływu
zmian klimatu na środowisko (np.
środki dostosowawcze)
3.2 Poprawa zdolności
zrównoważonego
wykorzystywania zasobów i
dziedzictwa kulturowego
- opracowywanie i wdrażanie
strategii i polityk na rzecz
waloryzacji dziedzictwa oraz
zasobów kulturowych lub
możliwości branży kultury i branży
kreatywnej
- opracowywanie i wdrażanie
zintegrowanych strategii i koncepcji
rozwoju na szczeblu
lokalnym/regionalnym, w oparciu o
dziedzictwo kulturowe, w celu
promowania zrównoważonego
rozwoju gospodarczego i
zatrudnienia (np. w sektorze
turystyki)
- opracowywanie i testowanie

ds. rozwoju,
przedsiębiorstwa (w
szczególności
prowadzące
działalność w branży
kultury i branży
kreatywnej, a także w
sektorze ochrony
środowiska),
stowarzyszenia,
regionalne agencje
innowacji, grupy
interesu, organizacje
pozarządowe,
instytucje
finansujące, centra
edukacyjne i
szkoleniowe, a także
szkoły wyższe oraz
instytucje badawcze.

innowacyjnych narzędzi
zarządzania w celu ochrony i
zrównoważonego wykorzystania
dziedzictwa i zasobów kulturowych
(np. zastosowanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych)
- ustanawianie i wzmacnianie
współpracy transnarodowej
pomiędzy właściwymi podmiotami
w celu wspierania zrównoważonego
wykorzystywania i promocji
obiektów dziedzictwa kulturowego
w Europie Środkowej.
Oś III Współpraca w
zakresie zasobów
naturalnych i
kulturowych na rzecz
trwałego wzrostu
gospodarczego w
Europie Środkowej
PI 6e Podejmowanie
przedsięwzięć
mających na celu
poprawę stanu jakości
środowiska
miejskiego,
rewitalizację miast,
rekultywację i
dekontaminację
terenów
poprzemysłowych (w
tym terenów
powojskowych),
zmniejszenie
zanieczyszczenia
powietrza i
propagowanie działań
służących
zmniejszeniu hałasu.

3.3 Poprawa zarządzania
środowiskowego na
funkcjonalnych obszarach
miejskich w celu polepszenia
warunków życia
- opracowywanie i wdrażanie
koncepcji i narzędzi (w tym
innowacyjnych modeli finansowania
i inwestycji), w celu zarządzania
jakością środowiska i jej poprawy
(powietrze, woda, odpady, gleba,
klimat) na miejskich obszarach
funkcjonalnych
- poprawa zdolności w zakresie
planowania i zarządzania
środowiskiem miejskim (np.
ustanowienie mechanizmu udziału
społeczeństwa w procedurach
planowania i w procesie
podejmowania decyzji)
- opracowywanie i wdrażanie
zintegrowanych strategii, polityk
oraz narzędzi w celu ograniczenia
konfliktów między różnymi
rodzajami działalności dotyczących
użytkowania gruntów na miejskich
obszarach funkcjonalnych (np.
rozrastanie się miast, spadek liczby
ludności oraz fragmentacja,
rozpatrywane również z punktu
widzenia skutków społecznych)
- opracowywanie i wdrażanie
zintegrowanych strategii i
projektów pilotażowych w celu
rekultywacji i rewitalizacji terenów
poprzemysłowych
- opracowywanie koncepcji i
realizacja projektów pilotażowych w
dziedzinie środowiska w celu
wspierania rozwoju inteligentnych
miast (np. zastosowanie technologii
informacyjno - komunikacyjnych,
technologie środowiskowe)

Beneficjentami mogą
być między innymi
władze publiczne na
szczeblu lokalnym,
regionalnym i
krajowym, regionalne
agencje ds. rozwoju,
przedsiębiorstwa,
środowiska,
właścicieli i
zarządców
infrastruktury,
stowarzyszenia,
regionalne agencje
innowacji, grupy
interesu, organizacje
pozarządowe,
instytucje
finansujące, centra
edukacyjne i
szkoleniowe, szkoły
wyższe i instytucje
badawcze.

Oś IV Współpraca na rzecz
poprawy powiązań

4.1 Poprawa planowania i
koordynacji systemów

Beneficjentami mogą
być między innymi

transportowych
Europy Środkowej
PI 7b Zwiększanie
mobilności
regionalnej poprzez
łączenie węzłów
drugorzędnych i
trzeciorzędnych

regionalnego transportu
pasażerskiego w celu utworzenia
lepszych połączeń z krajowymi i
europejskimi sieciami
transportowymi
opracowywanie i wdrażanie
strategii (włącznie z innowacyjnymi
modelami finansowania i
inwestycji) mających na celu
tworzenie połączeń między
zrównoważonym transportem
pasażerskim, w szczególności w
regionach peryferyjnych, a siecią
TEN-T oraz węzłami transportowymi
pierwszego, drugiego i trzeciego z
infrastrukturą TEN-T, w tym z
węzłami multimodalnymi stopnia
opracowywanie i wdrażanie
skoordynowanych strategii,
narzędzi i projektów pilotażowych w
celu udoskonalenia regionalnych
systemów transportowych, w
szczególności w wymiarze
transgranicznym (np. połączenia
dla osób dojeżdżających do pracy,
interoperacyjność, etc.)
opracowywanie koncepcji i
testowanie projektów pilotażowych
na rzecz inteligentnej mobilności
regionalnej (np. bilety
multimodalne, narzędzia ICT,
routing z połączeniem na żądanie
router on demand, itp.)
opracowywanie skoordynowanych
koncepcji, standardów oraz
narzędzi do poprawy usług w
zakresie mobilności, świadczonych
w interesie publicznym (np. dla
grup w niekorzystnej sytuacji,
kurczących się regionów)

władze publiczne na
szczeblu lokalnym,
regionalnym i
krajowym, regionalne
agencje ds. rozwoju,
operatorów
transportu,
dostawców
infrastruktury,
stowarzyszenia
regionalne,
regionalne agencje
innowacji,
organizacje
pozarządowe,
instytucje
finansujące, centra
edukacyjne i
szkoleniowe, szkoły
wyższe i instytucje
badawcze.

4.2 Poprawa koordynacji podmiotów
transportu towarowego w celu
upowszechnienia rozwiązań
multimodalnych przyjaznych
środowisku
- opracowywanie i wdrażanie
strategii (w tym innowacyjnych
modeli finansowania i inwestycji)
mających na celu wzmocnienie
modalności przyjaznych środowisku
rozwiązań w zakresie systemów
transportu towarowego (np.
transport kolejowy, rzeczny lub
morski)
‒ opracowywanie i wdrażanie
mechanizmów koordynacji i
współpracy pomiędzy podmiotami
multimodalnego transportu

Beneficjentami mogą
być między innymi
władze publiczne na
szczeblu lokalnym,
regionalnym i
krajowym, regionalne
agencje
ds. rozwoju,
przedsiębiorstwa,
operatorów
multimodalnych
centrów
logistycznych,
dostawców
infrastruktury,
stowarzyszenia
transportowe,
regionalne agencje

-

-

-

-

Oś IV Współpraca na rzecz
poprawy powiązań
transportowych
Europy Środkowej
PI 7c Rozwój i usprawnianie
przyjaznych
środowisku (w tym o
obniżonej emisji
hałasu) i
niskoemisyjnych
systemów transportu,
w tym śródlądowych
dróg wodnych i
transportu morskiego,
portów, połączeń
multimodalnych oraz
infrastruktury portów
lotniczych, w celu

promowania
zrównoważonej
mobilności
regionalnej i lokalnej.

towarowego ‒ opracowywanie i
wdrażanie skoordynowanych
koncepcji, narzędzi zarządzania
oraz usług mających na w celu
zwiększenie udziału przyjaznej
środowisku logistyki, poprzez
optymalizację łańcuchów
transportu towarowego (np.
multimodalne, transnarodowe
przepływy transportu towarowego)
‒ opracowywanie i testowanie
skoordynowanych strategii i
koncepcji na rzecz nadania
ekologicznego charakteru
(„greening”) ostatnich kilometrów
transportu towarowego (np.
planowanie logistyczne)

innowacji,
organizacje
pozarządowe,
instytucje
finansujące, centra
edukacyjne i
szkoleniowe, a także
szkoły wyższe oraz
instytucje badawcze.

1.7. Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank - EIB) stanowi
instytucję finansową Unii Europejskiej. EBI działa od 1958 roku, na mocy Traktatu
Rzymskiego z 1957 roku o utworzeniu EWG, którego akcjonariuszami są państwa
członkowskie Wspólnoty. Siedzibą banku jest Luksemburg. Nadrzędnym celem
Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest przyczynianie się do harmonijnego
rozwoju Wspólnoty. Bank udziela kredytów inwestycyjnych oraz gwarancji
podmiotom publicznym i prywatnym z państw - akcjonariuszy. EBI uczestniczy
m.in. w realizacji polityki UE w zakresie pomocy: państwom AKP (byłe kolonie
krajów EWG), 12 państwom obszaru Morza Śródziemnego (układy o współpracy),
jak również krajom wschodniej i środkowej Europy. Polska korzysta z kredytów
Europejskiego Banku Inwestycyjnego od 1991 roku.

1.8. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction
and Development - EBRD) działa od 1991 roku, na podstawie Uchwały Rady
Europejskiej z 1989 r. oraz Porozumienia z 1990 r. Siedzibą banku jest Londyn.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju liczy 66 członków (są to: 64 państw,
Europejski Bank Inwestycyjny oraz Wspólnota Europejska). Celem EBOiR jest
promocja rozwoju sektora publicznego i prywatnego w państwach demokracji
wielopartyjnej, pluralizmu, gospodarki rynkowej oraz wspieranie transformacje i
zmian strukturalnych. Bank wspiera m.in. inwestycje w zakresie ochrony
środowiska.

1.9. Inne programy krajowe i międzynarodowe
Mechanizm

Finansowy

EOG

i

Norweski

Mechanizm

Finansowy

to

bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski, bierze się z trzech krajów Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu, którzy są jednocześnie członkami Europejskiego
Obszaru

Gospodarczego,

tj.

Norwegii,

Islandii

i

Liechtensteinu.

Polska

przystępując do Unii Europejskiej, przystąpiła również do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Na mocy Umowy o powiększeniu EOG z 14 października 2003 r.
ustanowiona została pomoc finansowa dla krajów Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu, tworzących EOG.W październiku 2004 roku polski rząd
podpisując dwie umowy, upoważnił się do korzystania z innych, oprócz funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy
zagranicznej:

Memorandum

of

Understanding

wdrażania

Mechanizmu

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of
Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyńcami
są 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Obydwa programy obowiązują
jednolite zasady i procedury oraz zależą od jednego systemu zarządzania i
wdrażania w Polsce. Koordynację nad tymi Mechanizmami sprawuje Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego. Wprowadzanie tych programów na terytorium Polski ma
miejsce na podstawie Regulacji ws. Wdrażania MF EOG i NMF, uwzględniając
jednocześnie wytyczne, przygotowane przez państwa -darczyńców. Program
operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł
energii” realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 20092014. Celem tego planu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i
zanieczyszczeń

powietrza

oraz

zwiększenie

udziału

energii

ze

źródeł

odnawialnych w bilansie zużycia energii. Programem tym objęte są projekty, w
ramach Programu pn: „Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń
do powietrza, wody i ziemi” mające na celu modernizację lub odbudowę
istniejących źródeł ciepła wraz z odnową procesu spalania lub korzystania z
innych nośników energii.

