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Program 
Operacyjny 
Infrastruktura 
i Środowisko 
na lata 2014-

2020 

I Oś 
priorytetowa 
„Zmniejszen ei

emisyjności 
gospodarki” 

Działanie 1.3 
„Wspieranie 
efektywności 
energetycz jjen

 
w 

budynkach” 

Poddziałanie 1.3.3 
„Ogólnopolski system 
wsparcia doradczego  

dla sektora 
publicznego, 

mieszkaniowego oraz 
przedsiębiorstw  

w zakresie 
efektywności 

energetycznej oraz 
OZE” 

Projekt Doradztwa Energetycznego 



6 

Struktura realizacji 

16 Partnerów 

WFOŚiGW, 
Województwo 

Lubelskie  

NFOŚiGW 
Wydział ds.  

Projektu Doradztwa 
Energetycznego  

Poziom regionalny 
 
 

Poziom ogólnokrajowy 
 
 NFOŚiGW - 
Beneficjent Projektu 

(Partner Wiodący) 



?einawosnanif ogok alD  

osoby fizyczne 

przedsiębiorstwa  
(m.in. energetyki cieplnej) 

sektor publiczny  
(w tym gminy, PJB, spółki komunalne, kościoły i 
związki wyznaniowe) 

sektor mieszkaniowy  
(w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) 
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Jakie s  ą cele        ?  

 

 
 

Wsparcie projektów przyczyniających się do 

realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego 

UE 20/20/20  

oraz zobowiązań państwa polskiego 
Cel szczegółowy 1 

Zwiększenie świadomości społecznej w 

zakresie rozwoju gospodarki 

niskoemisyjnej 

Cel szczegółowy 3 

Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu 

inwestycji w zakresie EE i OZE 

Cel szczegółowy 2 

Wsparcie gmin w przygotowaniu i 

wdrażaniu PGN/SEAP 
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JEDNOSTKI  

SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 

PAŃSTWOWE 

JEDNOSTKI 

BUDŻETOWE 

(PJB) 

PRZEDSIĘBIORCY 

INSTYTUCJE 

KULTURY 

ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 

OSOBY  

FIZYCZNE 

GŁÓWNI BENEFICJENCI POMOCY  

FINANSOWEJ POCHODZĄCEJ  

ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W ŁODZI 



OBSZARY  WSPARCIA  ZADAŃ  

FINANSOWANYCH PRZEZ FUNDUSZ 

OCHRONA POWIETRZA 

OCHRONA ZASOBÓW 
 WODNYCH 

GOSPODARKA ODPADAMI  

I OCHRONA POWIERZCHNI 
 ZIEMI 

OCHRONA PRZYRODY 

I KRAJOBRAZU 
 

BADANIA NAUKOWE  

I EKSPERTYZY,  

MONITORING ŚRODOWISKA 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

POZOSTAŁE ZADANIA OCHRONY 

ŚRODOWISKA 



FORMY  DOFINANSOWANIA  ZADAŃ  ZE  ŚRODKÓW  

WFOŚiGW  W  ŁODZI 

NISKOOPROCENTOWANE 

POŻYCZKI, które mogą być 

częściowo umorzone 

DOTACJE 

POŻYCZKI udzielane 

wraz z DOTACJAMI 

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW 

PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM 

BUDŻETOWYM   



Na realizację zadań proekologicznych Fundusz:  

Ogłasza programy priorytetowe 

Ogłasza konkursy 

Realizuje programy wspólnie z NFOŚiGW  

   Dofinansowuje zadania zgodnie  

z „Zasadami udzielania pomocy finansowej…” 



ZASADY UDZIELANIA POMOCY 

FINANSOWEJ 

POŻYCZKI 

• dofinansowania w formie 
pożyczek do 100% kosztów 
kwalifikowanych zadania 

DOTACJE  

• Dofinansowania w formie 
dotacji od 40% do 99% 
kosztów całkowitych 
zadania 



 

POŻYCZKI - OPROCENTOWANIE 

• Dla pożyczek stanowiących krajowy wkład własny Beneficjenta na pokrycie kosztów 

realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków 

pochodzących  z funduszy Unii Europejskiej lub z innych funduszy zagranicznych 

2,5% 

3,0% 

3 7, 5% 

• Dla pożyczek nie stanowiących krajowego wkładu własnego, 

• Dla pożyczek płatniczych, 

• Dla pożyczek, stanowiących pokrycie udziału własnego Beneficjenta na zadania które będą 

realizowane ze środków Funduszu, przy wykorzystaniu form dofinansowania określonych w § 2 

ust. 5 pkt 1 lit. a, b, d, pkt 4, 5 ZASAD lub w ramach ogłoszonych przez Fundusz programów 

priorytetowych oraz konkursów, o ile postanowienia zawarte w powyższych dokumentach nie 

stanowią inaczej  

 

 

• Dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok 

złożenia wniosku o udzielenie pożyczki nie wyższego niż 80% wskaźnika Gg 

wyliczanego na ten rok 

• Dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego 

rok złożenia wniosku o udzielenie pożyczki nie wyższego niż 80% wskaźnika Pp 

wyliczanego na ten rok 



 

POŻYCZKI - OPROCENTOWANIE 

Wnioskodawcy może zostać udzielona pożyczka na warunkach rynkowych             
o oprocentowaniu na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie                       
z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp 

referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), 
(udzielone dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej) na pokrycie 
kosztów realizowanego zadania 

Dla pożyczek pomostowych 

5 5, % 

5 52,   % 



 

POŻYCZKA – okres spłaty, karencja 

OKRES SPŁATY pożyczki wraz z okresem karencji nie może 

przekroczyć 15 lat od daty zawarcia umowy. 

OKRES KARENCJI w spłacie pożyczki nie może przekroczyć             

6 miesięcy od daty planowanego zakończenia zadania 

wskazanego w umowie pożyczki w pierwotnym jej brzmieniu.    

W szczególnych przypadkach, na wniosek Wnioskodawcy 

albo Beneficjenta, Zarząd Funduszu może dokonać 

wydłużenia tego okresu. 

15 LAT 

6 M-CY 



40% 30% 25% 

ZASADY UMARZANIA POŻYCZEK 

UMORZENIEM MOŻNA OBJĄĆ KWOTĘ 
POŻYCZKI W WYSOKOŚCI  

do 20% wypłaconej 

kwoty pożyczki 

+ 

wypłaconej kwoty pożyczki 

pod warunkiem przeznaczenia 

umorzonej kwoty na zakup 

pojazdów elektrycznych, 

punktów ładowania lub stacji 

ładowania, w rozumieniu 

ustawy z 11.01.2018 r.                    

o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych; 

wypłaconej kwoty pożyczki pod 

warunkiem przeznaczenia 

umorzonej kwoty na 

przedsięwzięcia w odnawialne 

źródła energii lub zmierzające do 

ograniczenia niskiej emisji lub 

wzrostu efektywności 

energetycznej realizowane na 

terenach objętych programami 

ochrony powietrza 

w przypadku 

przeznaczenia całości 

środków pochodzących       

z umorzenia na realizację 

zadania z innej dziedziny 

ochrony środowiska 

UWAGA!!! 
 

Zadania musza zostać zakończone w terminie do 2 lat 
od daty podjęcia decyzji o umorzeniu pożyczki 



Pożyczki pomostowe 

Pożyczki udzielane na  

warunkach rynkowych 

Pożyczki płatnicze 

Pożyczki, o umorzenie których 

Beneficjent  

wystąpił po dokonaniu ich spłaty 

Pożyczki o okresie spłaty do         

1 roku lub spłacone w tym 

okresie 

Pożyczki łączone z dotacją 

Pożyczka na pokrycie udziału 

własnego do zadań realizowanych 

ze środków Funduszu 

Pożyczki udzielane na zadania z dziedziny 
ochrony powietrza, których odbiorcami 

końcowymi są osoby fizyczne korzystające            
z dofinansowania Funduszu za pośrednictwem 

jednostki samorządu terytorialnego 

ZASADY UMARZANIA POŻYCZEK  
NIE PODLEGAJĄ UMORZENIU: 

Pożyczki udzielane ze środków 

Funduszu na współfinansowanie 

zadań ze środków UE lub innych 

funduszy zagranicznych 



OCHRONA POWIETRZA  

Dofinansowanie można uzyskać m.in na: 

 

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii 

Termomodernizację obiektów, w tym wymianę 
źródła ciepła 

Modernizację oświetlenia wewnętrznego lub 
zewnętrznego na energooszczędne 

Zakup samochodów elektrycznych 

Modernizacja procesów technologicznych 
prowadzących do zmniejszenia energochłonności   



 

 

Procedury udzielenia dofinansowania ze 
środków WFOŚiGW w Łodzi 

Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań 
dofinansowywanych ze środków 
WFOŚiGW w Łodzi 

Instrukcja rozliczania kosztów zadania 
dofinansowanego ze środków WFOŚiGW       
w Łodzi 

   WAŻNE DOKUMENTY ZWIĄZANE  

Z UDZIELANIEM I ROZLICZANIEM 
DOFINANSOWANIA 



 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

Ochrona Atmosfery 
Ochrona Zasobów Wodnych, Gospodarka Odpadami,  

Pozostałe Zadania Ochrony Środowiska                             
(z wyłączeniem osób fizycznych) 

 

Edukacja Ekologiczna, 
Ochrona Przyrody i Krajobrazu, 

Badania naukowe, Monitoring środowiska 

 

Dotacje dla osób fizycznych – Usuwanie azbestu, 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków,                        

PP Moja Woda, Wapnowanie gleb 

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze 

 



Program NFOŚiGW: Nowa Energia 

 Realizowane Obszary: 

 Zeroemisyjny system energetyczny 

 Bezpieczeństwo energetyczne 

 Impuls inwestycyjny 

 Dobra jakość powietrza 

 Transformacja ciepłownictwa 

 Elektromobilność 

 

 



Dziękuję za uwagę 

 

e-mail: biuro@tri.net.pl 

mba@tri.net.pl 

tel. 609 570 880 

 

 www.tri.net.pl. 
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