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Plan prezentacji

1. Informacja ogólna na temat źródeł finansowania

2. Środki własne NFOŚiGW w zakresie efektywności 
energetycznej i OZE

3. Środki  WFOŚiGW oraz RPO
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Wsparcie finansowe realizacji przedsięwzięć

POIiŚ 2014-2020 Środki własne NFOŚiGW 

RPO 2014-2020
Środki WFOŚiGW

Inne środki np. BOŚ

NFOŚiGW

Środki z funduszy europejskich 
i zagranicznych

Środki Krajowe 

Linia demarkacyjna 
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PUSZCZYK
niskoemisyjne  budynki 
użyteczności publicznej Energetyczne 

wykorzystanie zasobów 
geotermalnych

EWE

Efektywność energetyczna 
w przedsiębiorstwach

E-kumulator

Ekologiczny Akumulator 
dla Przemysłu

Dostosowanie źródła do 
efektywnego systemu 

ciepłowniczego

SOKÓŁ- wdrożenie 
innowacyjnych technologiiSamowystarczalność 

energetyczna

GEPARD II

Rozwój niskoemisyjnych 
usług transportowych

SOWA

Oświetlenie zewnętrzne

Zmniejszenie zużycia 
energii w budownictwie

Drewniane domy 
energooszczędne

Budowa pasywnych 
budynków użyteczności 

publicznej

Środki własne

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
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Typ projektów: 

 budowa budynku mieszkalnego  jednorodzinnego drewnianego,

 zakup budynku mieszkalnego  jednorodzinnego drewnianego

 budynki, o których jest mowa powyżej, zrealizowanych w  okresie 
kwalifikowalności, ale przed otrzymaniem dotacji

Maksymalna powierzchnia do dofinansowania: do 150 m2

Forma dofinansowania: Dotacja 
Budżet programu: do 50 mln zł

Dopłata - 230 zł/m2 powierzchni o regulowanej temperaturze

6

3.5. Ochrona atmosfery 
Budownictwo energooszczędne

Część 1) Dofinansowanie drewnianych domów 
energooszczędnych 
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FINANSOWANIE INSWESTYCJI W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Wsparcie dla osób 

fizycznych
Wsparcie dla JST
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Rodzaj zadań podlegających dofinansowaniu
Zadania polegające na likwidacji źródeł tzw. ”niskiej emisji”, tj. lokalnych kotłowni węglowych 
i domowych pieców grzewczych opalanych paliwami stałymi oraz ich wymianie na nowoczesne 
źródła ciepła na terenie województwa lubuskiego.

Beneficjenci/Wnioskodawcy Programu
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu mogą składać:
- osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarcza w budynku/lokalu mieszkalnym, 
będące jego właścicielem, 
- kościelne osoby prawne, związki wyznaniowe.

WSPARCIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH 
– ŚRODKI WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE

Program Eko Mieszkaniec
Forma wsparcia: dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż

- 3.000,-zł – dla mieszkania w budynku wielorodzinnym

- 5.000,-zł – dla domku jednorodzinnego
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Wnioskodawcy osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, wspólnoty 
mieszkaniowe.

Wysokość oprocentowania kredytu udzielanego przez Bank stanowi sumę: stawki bazowej, 
jaką jest WIBOR dla depozytów 3M oraz stałej marży Banku określonej w wysokości 3,0 p.p.
Pomoc Funduszu to dopłata do oprocentowania wynosząca 3,00 p.p. Maksymalny okres 
kredytowania objęty dopłatami to 10 lat.

Przedmiot kredytowania
- modernizacje systemów grzewczych,
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
- termomodernizacje budynków mieszkalnych.

WSPARCIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH 
– WSPÓŁPRACA WFOŚIGW W ZIELONEJ GÓRZE Z BOŚ S.A.

Forma wsparcia: dopłaty ze środków Funduszu do oprocentowania od kredytu 
udzielonego przez Bank BOŚ S.A. 
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WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH 
– ŚRODKI WŁASNE WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE

Lista przedsięwzięć priorytetowych 

Priorytet dziedzinowy: Ochrona atmosfery

1. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
2. Podniesienie efektywności gospodarowania energią, m.in. poprzez ograniczanie strat w procesie

przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa systemów ciepłowniczych oraz zmniejszenie
zużycia energii w budownictwie i przemyśle.

3. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych.
4. Stosowanie mniej uciążliwych dla środowiska paliw, w tym wykorzystywanie odpadów

energetycznych (metan, ciepło odpadowe, odpady organiczne).
5. Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych oraz przyrodniczo cennych, w

szczególności poprzez realizację zadań inwestycyjnych wynikających z przyjętych programów ochrony
powietrza.

6. Realizacja przedsięwzięć termomodernizacynych w obiektach użyteczności publicznej.
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Wysokość oprocentowania pożyczek wynosi:
a) 0,3 s.r.w., nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek udzielanych na realizację 

zadań, które nie uzyskały niepodlegającego zwrotowi dofinansowania ze środków zagranicznych 
i spełniają jeden z poniższych warunków: 

- są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, 
- dotyczą zastosowania odnawialnych źródeł energii, 
- wynikają z harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji obowiązujących programów ochrony 

powietrza oraz planów gospodarki niskoemisyjnej,
- dotyczą budowy instalacji wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami, zgodnie 

z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,
- wynikają z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
b) 0,5 s.r.w., nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek udzielanych 

na realizację zadań, z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, 
c) 0,6 s.r.w., nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek udzielanych 

na realizację innych zadań,
d) oprocentowanie w okresie karencji jest wyższe o 0,2 s.r.w.

Forma wsparcia: pożyczka

- do 100% kosztów kwalifikowanych, 7 lat kredytowania

WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH 
– ŚRODKI WŁASNE WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE
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Typ I - inwestycje własne gmin zgodne z planami gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

Typ II - inwestycje odbiorców końcowych polegające na likwidacji źródeł tzw. "niskiej
emisji", tj. lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych
paliwami stałymi oraz na zastosowaniu nowoczesnych źródeł ciepła.

Dofinansowanie w ramach typu II może być udzielone gminie na podstawie
opracowanych przez nią zasad dofinansowania likwidacji niskiej emisji, skierowanych do
odbiorców końcowych.
Odbiorcami końcowymi korzyści mogą być:
osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą w lokalu
mieszkalnym – zawsze właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali
komunalnych,
wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we
wspólnej kotłowni.

Program Eko Gmina (Wnioskodawca – Gmina)

Forma wsparcia: pożyczka 1%, do 100% kosztów kwalifikowanych, 10 lat kredytowania

WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH 
– ŚRODKI WŁASNE WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE
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TYPY PROJEKTÓW

Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie 
instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (Poddziałanie 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3)
Forma dofinansowanie: Dotacja do 85% kosztów kwalifikowalnych

Typ II: Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym 
wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (Poddziałanie 3.2.4.)
 Forma dofinansowanie: Instrumenty zwrotne

Działanie 3.2. Efektywność energetyczna

WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH 
– REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020.
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Działanie 3.1. Odnawialne źródła energii

Typ I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii, wpisujących się

w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.

Typ II: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego

napięcia.

Typ III: Budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej

Forma dofinansowania: Dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych/ w przypadku wystąpienia pomocy
publicznej zgodnie z Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH 
– REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020.
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Dziękuję za uwagę

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne

e-mail: doradztwo@wfosigw.zgora.pl

http://www.wfosigw.zgora.pl/system-doradztwa 

energetycznego/aktualnosci-0

mailto:doradztwo@nfosigw.gov.pl
http://www.doradztwo-energetyczne.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne

