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Projekt Doradztwa Energetycznego –
dla kogo jesteśmy?
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014–2020 I Oś Priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Działanie 1.3 „Wspieranie efektywności
energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.3.
Okres realizacji Projektu: 2016–2023.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi współrealizuje

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz
OZE” we współpracy z NFOŚiGW w Warszawie oraz Partnerami na terenie całego kraju

(wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Województwo
Lubelskie).

Projekt Doradztwa Energetycznego –
dla kogo jesteśmy?


Projekt Doradztwa Energetycznego działa bazując na ogólnopolskiej sieci
profesjonalnych Doradców Energetycznych. Świadczą oni usługi doradcze na
terenie całej Polski, udzielają nieodpłatnych informacji, porad oraz konsultacji
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych
źródeł energii.



Głównym celem Projektu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej
z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej
i społecznej poprzez:

❖

zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,

❖

wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej
(PGN),

❖

wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności
energetycznej (EE) i odnawialnych źródeł energii OZE.

Doradztwo Energetyczne
PRZEDSIĘBIORSTWA

SPÓŁKI
KOMUNALNE

OSOBY
FIZYCZNE

PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI
CIEPLNEJ
SPÓŁDZIELNIE i WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWE

KOŚCIOŁY i ZWIĄZKI WYZNANIOWE

Doradztwo Energetyczne

Beneficjent
1) 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.
2) 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 (główny przedmiot działalności
wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa
stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt
gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Wg Kodeksu Cywilnego:
Osoba prawna to jednostka organizacyjna (np. Skarb Państwa, przedsiębiorstwo państwowe, bank, spółka
kapitałowa, fundacja, spółdzielnia, stowarzyszenie) stworzona w określonych celach, której przepisy
szczególne przyznają osobowość prawną i uznają ją za samodzielny podmiot prawa cywilnego, mający zdolność
do występowania w obrocie prawnym jako podmiot praw i obowiązków. Zdolność prawna polega na możliwości
posiadania praw i obowiązków w dziedzinie prawa cywilnego. Prawo polskie wiążąco określa: tryb powstawania
i likwidacji osób prawnych, zakres ich działania oraz określa, które jednostki organizacyjne posiadają
osobowość prawną.

01.61.Z: Działalność
usługowa wspomagająca
produkcję roślinną.
01.62.Z:Działalność
usługowa wspomagająca
chów i hodowlę zwierząt
gospodarskich.
01.63.Z:Działalność
usługowa następująca po
zbiorach.

Budżet Programu



Budżet skonsumowany przez I nabór wniosków 51 mln zł,



Budżet przeznaczony na II nabór wniosków wynosi 149 mln zł



Możliwe, iż w przyszłości budżet zostanie zwiększony.



Część I



Część II

Okres wdrażania Programu

Podział Programu na części
Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii


Dotacja. Udostępnienie środków dla WFOŚiGW z przeznaczeniem na
udzielanie dotacji.

1) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz
nie większej niż 50 kW,
b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie
większej niż 50 kW,
c) pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie
wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego,
który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
d) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa
wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest
uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który
rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb
energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

•
•

a)

2) Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit.
a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja
inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).

•
•

•

•
•

Pomoc publiczna
horyzontalna na ochronę
środowiska.
Przedsięwzięcie nie może
być rozpoczęte przed
dniem złożenia WoD.
Wyłącznie refundacja.
Zakończenie
przedsięwzięcia
= przyłączenie OSD,
protokół odbioru.
Urządzenia muszą być
instalowane jako nowe,
wyprodukowane w ciągu
24 miesięcy przed
montażem.
Trwałość 3 lata.
Dofinansowanie nie może
być udzielone na
instalacje sfinansowane
lub realizowane z innych
środków publicznych,
z wyłączeniem środków
zwrotnych z WFOŚiGW.

Podział Programu na części
Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii


•

Intensywność dofinansowania:
Dofinansowanie w formie dotacji
Moc instalacji [kW]

❖

❖

•
procentowy udział w kosztach
kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]

10 < kW ≤ 30

do 20%

15 000

30 < kW ≤ 50

do 13%

25 000

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika
wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła,
sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą
tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz
przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.
Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla
towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może
wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem
udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem
energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

•
•

•

•
•

Pomoc publiczna
horyzontalna na ochronę
środowiska.
Przedsięwzięcie nie może
być rozpoczęte przed
dniem złożenia WoD.
Wyłącznie refundacja.
Zakończenie
przedsięwzięcia
= przyłączenie OSD,
protokół odbioru.
Urządzenia muszą być
instalowane jako nowe,
wyprodukowane w ciągu
24 miesięcy przed
montażem.
Trwałość 3 lata.
Dofinansowanie nie może
być udzielone na
instalacje sfinansowane
lub realizowane z innych
środków publicznych,
z wyłączeniem środków
zwrotnych z WFOŚiGW.

Audyt Energetyczny
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie zalecanego zakresu informacji,
które należy zawrzeć w audycie energetycznym, w przypadku realizowania
przedsięwzięcia dot. pompy ciepła w ramach Programu priorytetowego
„Agroenergia. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny
energii”.
Opracowanie winno zostać sporządzone przez certyfikowanego instalatora OZE w
zakresie pomp ciepła lub uprawnioną osobę do sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej (zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).

Audyt Energetyczny
ZAKRES MINIMALNY
1.

Strona tytułowa

2.

Dane teleadresowe inwestora, adres nieruchomości dla której przeprowadzany jest audyt (w tym numer
działki oraz księgi wieczystej), dane teleadresowe wykonawcy opracowania oraz informacja dot.
uprawnień sporządzającego audyt.
Charakterystyka stanu obecnego

3.

Opis przedmiotu opracowania, opis stanu aktualnego nieruchomości.
Charakterystyka rekomendowanej inwestycji
Opis rekomendowanej inwestycji, charakterystyka pompy ciepła, sposób doboru pompy ciepła,
określenie sposobu wykorzystania wytworzonej energii, określenie efektu ekologicznego, wynikającego z
realizacji rekomendowanej inwestycji.
Efekt ekologiczny, rozumiany jako redukcja emisji CO2, winien być wyliczony na podstawie
dotychczasowego zużycia wykorzystywanego paliwa do ogrzewania/ przygotowania c.w.u. Należy także
wskazać ilość szacowanej produkcji energii cieplnej z pompy ciepła (MWh/rok).
Wskaźniki emisyjności oraz wartości opałowe należy przyjąć zgodnie z zalecanymi do stosowania na
dany rok przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Uzyskanie dofinansowania
1. Przed złożeniem wniosku Wnioskodawca rejestruje konto na Portalu Beneficjenta znajdującym się
na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi.

2. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do
wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci
papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem
Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
3. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji
papierowej lub na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług
Administracji Publicznej (ePUAP).

Uzyskanie dofinansowania
1. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie do WFOSiGW.

2. Zakończenie przedsięwzięcia, rozumiane jako data podpisania protokołu odbioru
końcowego lub oświadczenia o samodzielnym montażu, przyłączanie mikroinstalacji
do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej, nie może
nastąpić później niż 18 miesięcy od daty złożenia (wpływu) wniosku pierwotnego
w wersji papierowej albo przez ePUAP do WFOŚiGW

Uzyskanie dofinansowania
W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na tą samą nieruchomość i ten sam
Punkt Poboru Energii (PPE), rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek (decyduje
kolejność wpływu). Wnioski dotyczące nieruchomości lub PPE, dla których udzielone
już zostało dofinansowanie w ramach Programu nie będą rozpatrywane. Przez cały
okres realizacji Programu możliwe jest uzyskanie tylko jednego dofinansowania dla
danej nieruchomości chyba, że posiada ona więcej niż jeden PPE wówczas na każdy
punkt PPE i odpowiadającą mu instalację należy złożyć oddzielny wniosek
Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej
instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii)

Po dokonaniu przez WFOŚiGW weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku
o dofinansowanie i stwierdzeniu konieczności jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień,
beneficjent zostanie o tym fakcie poinformowany pisemnie (drogą pocztową) lub
mailem (na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres mailowy) wraz z podaniem
terminu złożenia do Biura WFOŚiGW dokumentów (maksymalnie do 14 dni roboczych
od daty otrzymania wezwania do złożenia uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień do dnia
wpływy dokumentów do WFOŚiGW)

Uzyskanie dofinansowania
Wniosek podlega odrzuceniu, jeżeli wnioskodawca nie uzupełnił lub nie skorygował
wniosku o dofinansowanie lub nie złożył wyjaśnień w terminach wyznaczonych przez
WFOŚiGW w tych wezwaniach. W przypadku korespondencji pocztowej za datę
złożenia w WFOŚiGW przyjmuje się datę nadania ww. dokumentów w placówce
pocztowej lub w firmie kurierskiej. O odrzuceniu wniosku wnioskodawca jest
informowany

Brak pozytywnego rozpatrzenia wniosku nie stanowi przeszkody do ubiegania się
o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego samego/kolejnego naboru na
podstawie nowego wniosku

Zawarcie Umowy, realizacja zadania i wypłata
dofinansowania
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawcy zostaje przesłana
informacja o przyznaniu dofinansowania zawierająca oświadczenie woli WFOSiGW w
Łodzi o zawarciu umowy.

Zobowiązanie WFOŚiGW do dofinansowania przedsięwzięcia powstaje w dniu
otrzymania przez wnioskodawcę pisma, o którym mowa powyżej. Data potwierdzenia
przez wnioskodawcę faktu otrzymania pisma o przyznaniu dofinansowania jest datą
zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu przedsięwzięcia,
na wskazany we wniosku o dofinansowanie numer konta bankowego, po przedłożeniu
przez beneficjenta dokumentów rozliczeniowych (wniosku o płatność i załączników)
w formie i na zasadach określonych na stronie internetowej WFOŚiGW.

Zawarcie Umowy, realizacja zadania i wypłata
dofinansowania
Beneficjent powinien złożyć prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o płatność
w ciągu 30 dni liczonych od wskazanej we wniosku planowanej daty zakończenia
zadania, a jeżeli data otrzymania pisma o przyznaniu dofinansowania jest późniejsza
niż planowana data zakończenia zadania to termin 30 dni na dostarczenie wniosku
o płatność liczony jest od daty otrzymania pisma o przyznaniu dofinansowania.

Brak złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność w terminach
wynikających z Regulaminu może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie

Wszelkie oświadczenia kierowane przez wnioskodawcę/beneficjenta do WFOŚiGW za
pośrednictwem poczty elektronicznej winny być wysyłane z podanego we wniosku
o dofinansowanie adresu e-mail. Oświadczenia kierowane do WFOŚiGW z innych
adresów będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Zawarcie Umowy, realizacja zadania i wypłata
dofinansowania

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu oznacza wyrażenie zgody na
przeprowadzenie kontroli realizacji przedsięwzięcia przez przedstawicieli WFOŚiGW
lub inny podmiot upoważniony przez WFOŚiGW

Podział Programu na części
Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne


Dotacja, pożyczka.

1) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją
wytwarzania biogazu rolniczego,
b) elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.
a)

2) Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1).
Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej
zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1).



Trwałość instalacji 5 lat.



Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24
miesięcy przed montażem.



Pomoc publiczna horyzontalna na ochronę środowiska.



Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub
realizowane z innych środków publicznych.

Podział Programu na części
Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne


Koszty kwalifikowane:

Koszt kwalifikowany towarzyszącego magazynu energii nie może wynosić więcej niż 50% kosztów
kwalifikowanych źródła wytwarzania energii.



Intensywność dofinansowania:

1.

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

2.

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z poniższą tabelą:

3.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów
energii.

Podział Programu na części
Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne
Warunki dofinansowania w formie pożyczki:


Oprocentowanie:
na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali
roku,
❖ na
warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej):
oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z Komunikatem
Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i
dyskontowych.
❖

okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż
10 lat.
 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 12 miesięcy od
daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 pożyczka nie podlega umorzeniu.
 Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji.


Obowiązkowym załącznikiem będzie studium wykonalności wraz z modelem
finansowym.

tel. 609 570 880
mba@tri.net.pl
www.tri.net.pl

