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1. Finansowanie przedsięwzięć 
 
Dla każdego działania (w części dotyczącej planowanych działań) określono planowane i potencjalne źródła 
finansowania. Dodatkowo przedstawiono listę aktualnie dostępnych możliwości finansowania działań zawartych 
w Planie (finansowanie działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej). Dostępne obecnie źródła (poza budżetem 
gminy), to przede wszystkim: 
- Środki krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (w szczególności Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko): 
- Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020: 

- Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (w ramach RPO), 
- Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, 
- Polsko-Szwajcarski Program Współpracy, 
- Program LIFE+, 
- Program Horizon 2020, 
- NFOŚiGW Ochrona atmosfery 

- Poprawa jakości powietrza 
- LEMUR energooszczędne budynki użyteczności publicznej, 
- E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 
- BOCIAN rozproszone, odnawialne źródła energii, 
- Program Ryś - dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych, 
- dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych, 
- Inwestycje gospodarcze w małych i średnich przedsiębiorstwach, 
- Program PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalacji OZE 

- Fundusz Remontów i Termomodernizacji BGK: 
- premia termomodernizacyjna, 
- premia remontowa, 

- Bank BOŚ – „Kredyt z Klimatem”: 
- Program Efektywności Energetycznej w Budynkach, 
- Program Modernizacji Kotłów, 

- System białych certyfikatów, 
- Finansowanie w formule ESCO. 

 

1.1 Środki krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

1.1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

4.1 Wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Zakres interwencji: budowa i rozbudowa 
- lądowych farm wiatrowych 
- instalacji na biomasę 
- instalacji na biogaz 
- sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych do KSE oraz (w ograniczonym zakresie) jednostek wytwarzania energii wykorzystującej 
wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej 
 
Beneficjenci: 
- organy władzy publicznej, m.in. administracji rządowej oraz podległe im organy i jednostki organizacyjne 
- jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne 
- organizacje pozarządowe 
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- przedsiębiorcy 
- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych oraz jednostki samorządu 
terytorialnego nie będące przedsiębiorcami 
 
Dofinansowanie: max 85% 
 
4.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w 

przedsiębiorstwach 

Zakres interwencji: 
- modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie 
- modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach 
- zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie 
- budowy, rozbudowy i modernizacje instalacji OZE 
- zmiany systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie energooszczędnych (energia 
elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, w tym termomodernizacji budynków 
- wprowadzanie systemów zarządzania energią, przeprowadzania audytów energetycznych 
 
Beneficjenci: 
- przedsiębiorcy 
 
Dofinansowanie: max 85% 
 
4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze 

mieszkaniowym 

Zakres interwencji: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej 
wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z: 
- ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne 
- przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i 
klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem 
- budową i modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła 
- instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne 
- instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach 
- instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE 
 
 
Beneficjenci: 
- organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległe im organy i jednostki organizacyjne 
- jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (w szczególności dla 
miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz miast regionalnych i subregionów) 
- państwowe jednostki budżetowe 
- spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe 
 
Dofinansowanie: max 85% 

 
4.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich 

poziomach napięcia 

Zakres interwencji: 
- budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia 
dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczeniu zużycia energii, w tym wymiana 
transformatorów 
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- kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze 
mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii 
- inteligentny system pomiarowy – (wyłącznie jako element budowy lub przebudowy w kierunku inteligentnych 
sieci elektroenergetycznych dla rozwoju OZE i/lub ograniczenia zużycia energii) 
 
Beneficjenci: 
- przedsiębiorcy 
 
Dofinansowanie: max. 85% 
 
4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 

obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

Zakres interwencji: 
- budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej, również poprzez wdrażanie systemów 
zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą 
- wymiana źródeł ciepła 
 
Beneficjenci: 
- organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległe im organy i jednostki organizacyjne 
- jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (w szczególności dla 
miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz miast regionalnych i subregionów) 
- organizacje pozarządowe 
- przedsiębiorcy, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych i 
jednostki samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami 
 
Dofinansowanie: max. 85% 
 
4.7 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o 

zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 

Zakres interwencji: budowa i przebudowa 
- jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE 
- jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii 
w skojarzeniu 
- jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii 
w skojarzeniu z OZE 
- przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do 
krajowego systemu przesyłowego 
 
Beneficjenci: 
- organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległe im organy i jednostki organizacyjne 
- jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne 
- organizacje pozarządowe 
- przedsiębiorcy 
- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych oraz jednostki samorządu 
terytorialnego nie będące przedsiębiorcami 
 
Dofinansowanie: max. 85% 
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1.1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 

 
Oś priorytetowa 3: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie  
 
4a  Wspieranie  wytwarzania  i  dystrybucji  energii  pochodzącej  ze  źródeł odnawialnych 
Zakres interwencji: 
- inwestycje w infrastrukturę służącą do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
- inwestycje związane z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych 
- inwestycje w instalacje służące dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE 
 
Beneficjenci: 
- przedsiębiorstwa 
- JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne 
- organy władzy, administracji rządowej 
- państwowe jednostki organizacyjne 
- organizacje pozarządowe 
 
Dofinansowanie: max 85% 
 
4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w 
przedsiębiorstwach 
Zakres interwencji: 
- działania prowadzące do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz do odzysku ciepła w przedsiębiorstwach 
- nowoczesne, energooszczędne technologie, audyty energetyczne/audyty efektywności energetycznej, a także 
wykorzystanie OZE przez przedsiębiorstwa 
 
Beneficjenci: 
- MŚP 
- duże przedsiębiorstwa 
 
Dofinansowanie: max 85% 
 
4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze 
mieszkaniowym 
Zakres interwencji: 
- działania polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej (tzw. głęboka modernizacja oparta o system 
monitorowania i zarządzania energią) budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych wraz 
z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. 
 
Beneficjenci: 
- JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne 
- inne jednostki sektora finansów publicznych 
- przedsiębiorstwa komunalne 
- organizacje pozarządowe 
- spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe 
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych 
- podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
 
Dofinansowanie: max 85% 
 
4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 
obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań 
adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące zmiany klimatu 
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Zakres interwencji: 
- projekty dotyczące rozwoju systemu transportu zbiorowego, unowocześniania i modernizacji infrastruktury 
transportu zbiorowego oraz uzupełnienia istniejących linii komunikacji zbiorowej, łącznie z wyposażeniem w 
nowy, przyjazny dla środowiska tabor i inną infrastrukturę z nim związaną. 
 
Beneficjenci: 
- przedsiębiorstwa 
- JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne 
- organy władzy, administracji rządowej 
- państwowe jednostki organizacyjne 
- inne jednostki sektora finansów publicznych 
- organizacje pozarządowe 
 
Dofinansowanie: max 85% 
 

1.2 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych 
źródeł energii” 

 
Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. 
fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, 
Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE.  
Program PL04 „Oszczędność energii i promocja odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego w latach 2012 – 2017. Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i 
zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym 
bilansie zużycia energii. 

1.3  Polsko-Szwajcarski Program Współpracy 
 
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich 
Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. 
 
Jednym z obszarów wsparcia jest zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji, w szczególności 
gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji (115 127 731 CHF) - ENERGIA 
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej (w tym m.in. 

projekty pilotażowe); 
- Odnowa, remonty i/lub modernizacja komunalnych sieci cieplnych w częściach miast (o zwartej zabudowie   

wielorodzinnej) ogrzewanych przez małe lokalne kotłownie i piece kaflowe, na obszarach o przekroczonych 
dopuszczalnych i docelowych poziomach zanieczyszczeń powietrza; 

- Odnowa/remont i/lub modernizacja centralnych źródeł ciepła i instalacji grzewczych w publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie hospitalizacji i publicznych szkołach. 

 

1.4  Program LIFE+ 
 
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, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych 
rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. 
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1.5 Program Horizon 2020 
 
„Horyzont 2020” to największy jak dotąd program UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Zaowocuje 
większą liczbą przełomowych dokonań, odkryć i premier światowych dzięki przenoszeniu wspaniałych pomysłów 
z laboratorium na rynek. W okresie siedmiu lat (2014–2020) dostępnych będzie niemal 80 mld EUR(1), obok 
prywatnych i krajowych inwestycji publicznych, które zostaną przez te środki przyciągnięte. 
W programie „Horyzont 2020” obowiązuje jedna stawka dofinansowania dla wszystkich beneficjentów i działań w 
ramach grantów na badania. UE pokrywa do 100% wszystkich kosztów kwalifikowalnych badań naukowych i 
działań innowacyjnych. W przypadku działań innowacyjnych dofinansowanie pokrywa zazwyczaj 70% kosztów 
kwalifikowalnych, ale może wzrosnąć do 100% w przypadku organizacji non-profit. Pośrednie koszty 
kwalifikowalne (np. koszty administracyjne, komunikacyjne i infrastrukturalne, materiały biurowe) są refundowane 
według ryczałtowej stawki w wysokości 25% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych (czyli kosztów 
bezpośrednio związanych z realizacją działania). 
 
Możliwe obszary wsparcia: 
- zrównoważona energia, 
- działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce. 

1.6 Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej -  Ochrona 
atmosfery 

1.6.1 Poprawa jakości powietrza 

 
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują 
znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez 
opracowanie programów ochrony powietrza oraz poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności 
pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2. 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 425 500 tys. zł., w tym:  
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 125 500 tys. zł,  
2) dla zwrotnych form dofinansowania – 300 000 tys. zł. 
 
Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych 
 
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2018, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2018 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2018 r. 
 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub 
w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 
 
Beneficjentami są województwa i finansowane będą: 
1) opracowanie programów ochrony powietrza; 
2) opracowanie planów działań krótkoterminowych. 
 
Formą dofinansowania jest dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych. 
 
Warunki dofinansowania: 

1) wykonana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) ocena poziomów substancji w 
powietrzu w danej strefie za rok poprzedni lub lata poprzednie, sporządzana każdego roku, w terminie 
do dnia 31 marca (do 2012 roku) i do dnia 30 kwietnia (od 2013 roku), wskazująca strefy, w których 
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poziom substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub/i poziom 
docelowy; 

2) wskazanie liczby stref na danym terenie (wynikających z oceny WIOŚ), w stosunku do których powstał 
obowiązek opracowania programu ochrony powietrza; 

3) zobowiązanie do opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych 
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 
programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. 2012 poz. 1028). 
 

Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 
rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 
 
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2018, przy czym: 

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów pomiędzy NFOŚiGW, a WFOŚiGW) podejmowane 
będą do 2016 r., 

2) środki wydatkowane będą do 2018 r. 
 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
 
Terminy, sposób składania wniosków przez WFOŚiGW i ich rozpatrywania określone zostaną odpowiednio w 
ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 
Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie WFOŚiGW w ogłoszeniach o 
konkursach umieszczanych na swoich stronach internetowych. 

 
Beneficjenci 

1) Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
(WFOŚiGW). 

2) Beneficjentem końcowym są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach 
ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem 
dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków 
udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków niniejszego programu.  
Kategorie beneficjentów końcowych wskażą indywidualnie WFOŚiGW w ogłaszanych konkursach. 

3) Ostatecznym odbiorcą korzyści są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w 
programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem 
beneficjenta końcowego. 

 
Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących, na dzień ogłoszenia przez 
WFOŚiGW konkursu, programach ochrony powietrza, w szczególności: 
 

1) przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności 
energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, 
w szczególności: 

a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni 
zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci 
ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła 
(w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy 
organ. W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki: 

 posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze 
na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - 
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą 
jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być 
wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie; 

 posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać 
wymagania: 
 klasy 4 lub 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania przed 

01/01/2016; 
 klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01/01/2016; 
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 powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) 
i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. 

 
Obowiązkowym elementem projektu obejmującego zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe (węgiel 
kamienny lub biomasę) powinno być zapewnienie systemu kontroli eksploatacji tych urządzeń. Minimalny zakres 
kontroli powinien obejmować: 

 trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego objętego 
dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku; 

 weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. 
dorobiony dodatkowy ruszt); 

 warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem; 

 weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonymi 
przez producenta kotła w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, w tym możliwość 
pobrania i zbadania parametrów próbki paliwa. 
 

W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie 
wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej; 

b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł 
lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem 
obiektów do sieci; 

c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym 
paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem 
stałym 

2) zakup aparatury dla kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji (dotyczy jeżeli beneficjentem 
końcowym jest jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja przez nią wskazana); 

3) kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów końcowych z wyłączeniem osób fizycznych) pokazujące 
korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym 
prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących 
utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych; 

4) utworzenie baz danych (dotyczy jeżeli beneficjentem końcowym jest jednostka samorządu terytorialnego 
lub instytucja przez nią wskazana) pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji. 
 

Część 3) Gazela BIS - Niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski 
 
Program realizowany będzie w latach 2016 - 2023, przy czym: 

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r. 

 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub 
w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 
 
Formą dofinansowania jest pożyczka. 
 
Beneficjentami programu mogą być miasta regionalne lub subregionalne wskazane w obszarze niskoemisyjnego 
transportu publicznego w Kontraktach Terytorialnych zawartych z województwami - jako organizatorzy 
publicznego transportu zbiorowego. 
 
Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć dotyczących zbiorowego publicznego transportu 
miejskiego. Program dopuszcza następujące działania: 

1) dotyczące taboru, polegające na zakupie nowych: tramwajów lub trolejbusów lub autobusów o napędzie 
hybrydowym lub elektrycznym lub gazowym; 

2) dotyczące informacji i promocji, związane z rozpowszechnianiem rozwiązań niskoemisyjnych 
zastosowanych w dofinansowanym przedsięwzięciu; 
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3) dotyczące zarządzania i infrastruktury dla niskoemisyjnego transportu polegające na: 
a) modernizacji lub budowie stacji obsługi tankowania paliwami gazowymi lub ładowania energią 

elektryczną pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do rodzaju 
paliwa zastosowanego w autobusach zakupionych w ramach przedsięwzięcia; 

b) zakupie i montażu systemów sterowania ruchem drogowym zapewniających wysoki priorytet dla 
pojazdów kołowych komunikacji miejskiej (w tym systemów sterowania obszarowego i detekcji 
lokalnej, wymiana sterowników, zmiany programów sygnalizacji świetlnej, budowa lub przebudowa 
sygnalizacji); 

c) wyznaczaniu wydzielonych pasów ruchu dla komunikacji miejskiej, w tym wykonanie projektu 
zmiany organizacji ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego i poziomego; 

d) budowie parkingów Park&Ride o charakterze buforowym, położonych nie dalej niż 100 m od 
przystanków komunikacyjnych; 

e)  budowie systemu informacji pasażerskiej (SIP), na przystankach, w pojazdach, w internecie; 
f)  budowie systemów ułatwiających sprzedaż (dostępność) biletów; 
g)  zakupie i montażu parkometrów; 
h) zakupie systemów informatycznych do zarządzania komunikacją miejską, planowania sieci 

komunikacyjnych, rozliczania zużycia paliwa; 
i)  budowie dróg rowerowych, stojaków i parkingów dla rowerów oraz publicznych wypożyczalni 

rowerów; 
j)   budowie układów zasilania trakcyjnego trolejbusów. 

1.6.2 Lemur energooszczędne budynki użyteczności publicznej 

 
Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych 
budynków użyteczności publicznej.  
 
Wsparciem finansowym objęte są inwestycje polegające na projektowaniu i budowie nowych budynków: 
- budynki użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji 

publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub 
socjalnej, turystyki, sportu.  

- budynki zamieszkania zbiorowego - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu 
ludzi, w szczególności internat, dom studencki, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności 
dom dziecka, dom rencistów. 

 
Potencjalni wnioskodawcy, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie planowanych projektów z zakresu 
efektywności energetycznej to:  
- jednostki sektora finansów publicznych,  
- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i spółki,  
- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu 

terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, w tym samorządowe osoby prawne, 
- uczelnie w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze,  
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w 

rozumieniu art. 55l Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,  
- organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych 

związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne realizujące zadania publiczne. 
 
Budżet na realizację celu programu wynosi do 290 000 tys. zł., w tym: 
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 28 000 tys. zł, 
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 262 000 tys. zł. 
 
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2020, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2018 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2020 r. 
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Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone 
zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
internetowej NFOŚiGW. 
 
Formy dofinansowania 

1) dotacja, 
2)  pożyczka. 

1.6.3 Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 

Zakres interwencji: przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących 
instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszenia zużycia surowców 
pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, 
odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. 
Beneficjenci: 
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 
2015 r., poz. 584), prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). 

1.6.4 BOCIAN rozproszone, odnawialne źródła energii 

 
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
 
Wsparciem finansowym objęte są m. in. inwestycje: 
- elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 40 kWe do 3 MWe 
- systemy fotowoltaiczne 
- pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – o zainstalowanej mocy cieplnej od 5 MWt do 20 MWt 
- małe elektrownie wodne 
- źródła ciepła opalane biomasą 
- biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu 

rolniczego 
 

Beneficjentami są przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Budżet na realizację celu programu wynosi do 570 000 tys. zł., w tym: 

1) dla zwrotnych form dofinansowania – do 570 000 tys. zł. 
 

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r. 
 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
 
Formy dofinansowania 
- pożyczka do 85 % kosztów kwalifikowanych 
 
Warunki dofinansowania 

1) kwota pożyczki: do 40 mln zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności dofinansowania określonego w 
programie; 

2) oprocentowanie pożyczki: 
a) na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną): oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 

2 % (w skali roku).; albo 
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b) na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy 
referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp 
referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6); 

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; 

4) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania 
jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej 
raty kapitałowej; 

5) 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 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; 

6) wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji; 
7) pożyczka nie podlega umorzeniu; 
8) w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami 

dotyczącymi pomocy publicznej. 

1.6.5 Inwestycje gospodarcze 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. 
 
Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych wraz z wnioskami o 
kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW. 
 
Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane za pośrednictwem banku na podstawie 
umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW. 
 
Beneficjentami są prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i działające 
w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
zawartą 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). 
 
Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 59 910,5 tys. zł. 
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu 
wynoszą 60 000 tys. zł. 
 
Okres wdrażania programu 
1. Okres wdrażania w latach 2014 – 2017. 
2. Alokacja środków w latach 2014 – 2016. 
3. Wydatkowanie środków: do 31.12.2017 r. 
 
W ramach programu do dofinansowania kwalifikują się następujące przedsięwzięcia:  

1) Inwestycje LEME - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie:  
a) poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,  
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, realizowane 

poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME.  
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. 
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 Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 1 000 000 euro. 

1.6.6 Ryś - termomodernizacja budynków jednorodzinnych 

 
Zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących 
jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. 
 
Dzięki realizacji programu Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych spodziewane jest zmniejszenie 
emisji dwutlenku węgla i niebezpiecznych pyłów do atmosfery, czyli ograniczenie tzw. niskiej emisji. Ma ona 
znaczący wpływ na jakość powietrza w Polsce. Obniżenie niskiej emisji można m.in. osiągnąć poprzez poprawę 
efektywności wykorzystania energii w domach jednorodzinnych. Składają się na nią prace remontowe 
prowadzące do kompleksowej termomodernizacji budynku oraz oszczędność energii, dzięki wykorzystaniu 
nowoczesnych rozwiązań technicznych i odnawialnych źródeł energii. 
 
Program promuje ideę energooszczędności w gospodarstwach domowych, ma na celu również podnoszenie 
świadomość ekologicznej polskich rodzin.  Narodowy Fundusz ma nadzieję, że wdrożenie programu Ryś wpłynie 
na rozwój rynku dostawców urządzeń i usług oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Jest to kolejna 
oferta skierowana do gospodarstw domowych, po programie dopłat do kolektorów słonecznych, dopłat do domów 
energooszczędnych oraz programie „Prosument” – odnawialne źródła energii. Udział społeczeństwa w 
działaniach na rzecz środowiska jest jednym z priorytetów Narodowego Funduszu. Dlatego też równolegle z 
pilotażem programu Ryś będzie wdrażany program edukacji ekologicznej, - kampania informacyjno-edukacyjna w 
mediach ogólnopolskich oraz programu aktywnej edukacji w regionach. 
 
Efektem ekologicznym programu będzie zmniejszenie zużycia energii końcowej o 300 tys. GJ/rok, zmniejszenie 
emisji CO2 w wysokości 25 tys. Mg/rok, ograniczenie emisji pyłów PM10 o 50 Mg/rok oraz pyłów PM2,5 o 45 
Mg/rok. 
 
Program będzie realizowany w latach 2015-2023, a budżet pilotażu programu wynosi 400 mln zł (w tym 120 mln 
zł na dotacje) na lata 2015-2020 z możliwością zawierania umów kredytu / pożyczek wraz z dotacją do 2017 r. 
 
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje 
pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe), posiadające prawo własności do 
jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek 
wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, przeznaczony 
i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej. 
 
Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji 
wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła. 
 
Finansowane są następujące prace remontowe: 
 
Grupa I. Prace termoizolacyjne 
 
Ocieplenie ścian zewnętrznych; 
Ocieplenie dachu / stropodachu; 
Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą; 
Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej. 
 
Grupa II. Instalacje wewnętrzne 
 
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła; 
Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
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Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej 
 
Instalacja kotła kondensacyjnego; 
Instalacja węzła cieplnego; 
Instalacja kotła na biomasę; 
Instalacja pompy ciepła; 
Instalacja kolektorów słonecznych. 
 

Schemat kolejności działań dofinansowywanych w programie "Ryś" 

1.6.6    Program PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalacji OZE 

 
Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia 
dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest 
ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez 
zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej 
lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie 
OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na 
rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.  
 
Budżet na realizację celu programu wynosi do 714 700 tys. zł., w tym: 
1. dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 251 400 tys. zł., 
2. dla zwrotnych form dofinansowania – do 463 300 tys. zł.  
 
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2022, przy czym: 
1. zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r, 
2. środki wydatkowane będą do 2022 r. 
 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
 
Formy dofinansowania 
1) pożyczka; 
2) dotacja. 
 
Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł 
energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub 
wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. 
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Beneficjentami są: 
1) jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia 
2) spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo 

akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.  
 

Rodzaje przedsięwzięć 
1) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji następujących 

odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła: 
a) źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 
b) pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 
c) kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 
d) systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp, 
e) małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, 
f) mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, służących na potrzeby istniejących lub 

będących w budowie budynków mieszkalnych znajdujących się na obszarze działania beneficjenta; 
2) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno 

odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła, wymienione w pkt 1, przeznaczonej dla jednego 
budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione; 

3) w przypadku instalacji wymienionych w pkt. 1) o mocy 0-10 kW służących do produkcji energii 
elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej, w których wytworzenie energii elektrycznej i po raz 
pierwszy wprowadzenie do sieci nastąpi po 01/01/2016, osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa lub 
spółdzielnia mieszkaniowa nie będzie korzystała ze stałych cen jednostkowych, o których mowa w art. 
41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 478). 

4) przez budynek mieszkalny (w tym wielorodzinny) należy rozumieć, istniejący lub będący w budowie, 
budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i 
wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej; 

5) odpowiedzialność za wybór osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem 
mieszkalnym, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych ponosi beneficjent; 

6) wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w pkt. 
5 odbywać się będzie na podstawie obiektywnych, gwarantujących osiągnięcie efektu ekologicznego, 
zapewniających równe traktowanie kryteriów doboru. Za stworzenie kryteriów, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiedzialny jest beneficjent. 

 

1.6.7    System Zielonych Inwestycji (GIS) 

 
Krajowy system zielonych inwestycji jest związany ze „znakowaniem środków finansowych pozyskanych ze 
zbycia nadwyżki jednostek emisji w celu zagwarantowania przeznaczenia ich na realizację ściśle określonych 
celów związanych z ochroną środowiska w państwie zbywcy jednostek”.  
 
Krajowy system zielonych inwestycji gwarantuje zatem z jednej strony, że państwo z niedoborem uprawnień 
będzie mogło poprzez zakup jednostek zwiększyć emisję gazów cieplarnianych, i jednocześnie, że przekazane w 
związku z tym środki zostaną przeznaczone przez sprzedającego na cele związane z szeroko pojętą ochroną 
klimatu i środowiska. 
 
Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej  
 
Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach 
będących w użytkowaniu samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji 
pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych oraz kościelnych osób prawnych. 
 
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć 
poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej.  
 
Budżet 
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1. Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 298 329 tys. zł - ze środków 
pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emisji (dotacji z Systemu Zielonych 
Inwestycji (GIS)) lub innych środków NFOŚiGW. 

2. Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania 
programu wynoszą 347 543,7 tys. zł. 

3. Informacje o wysokości wpływów z umowy sprzedaży jednostek przyznanej emisji 
4. Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 387 934,9 tys. Zł - ze środków 

NFOŚiGW. 
5. Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania programu 

wynoszą 464 857,7 tys. zł. 
6. Tabele budżetu programu priorytetowego przedstawiono w załączniku 3 do programu. 
 

Okres wdrażania 
1. Program jest wdrażany w latach 2010 –2017 
2. Alokacja środków w latach 2010 –2016. 
3. Wydatkowanie środków: do 31.12.2016 roku. 
 
Potencjalni wnioskodawcy, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie planowanych projektów z zakresu 
efektywności energetycznej to: 
- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;  
- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu 

terytorialnego niebędące przedsiębiorcami;  
- Ochotnicza Straż Pożarna;  
- uczelnie w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze;  
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w 

rozumieniu art. 551  
- organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych 

związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne; Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych;  

- podmiot lub jednostka określona w pkt 1-6 będąca stroną umowy pożyczki w projekcie grupowym.  
 
Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej, przez 
które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji: administracji samorządowej, 
ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez OSP, kultury, kultu 21 z 29 religijnego, oświaty, nauki, służby 
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do 
okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie), a 
także budynkach do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, domy 
opieki, domy zakonne, klasztory).  
 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o 
najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z 
prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności:  
- ocieplenie obiektu,  
- wymiana okien,  
- wymiana drzwi zewnętrznych,  
- przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),  
- wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,  
- przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,  
- zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,  
- wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii;  
 
Możliwa jest również wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania 
realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów).  
Finansowanie projektów realizowanych ze wsparciem niniejszego programu może przyjąć postać dotacji i 
pożyczki preferencyjnej. Maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji ze środków GIS wynosi 50% 
kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalny poziom dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 60% 
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kosztów kwalifikowanych, przy czym łączne dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki nie może być wyższe niż 
95% kosztów kwalifikowanych.  
 

1.7  WFOŚiGW 

1.7.2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

 
WFOŚiGW w Toruniu to regionalna instytucja finansów publicznych wspomagająca finansowo inwestorów w 
realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych w ochronie środowiska. WFOŚiGW wspiera również edukację 
ekologiczną, badania naukowe i wydawnictwa popularyzujące ochronę przyrody. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela pomocy finansowej w formie pożyczek oraz dotacji na cele określone w 
Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze 
zmianami), zgodnie z wyznaczanymi priorytetami, kryteriami wyboru przedsięwzięć oraz planami działalności 
Funduszu. 

W 2016 roku zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych finansowane są zadania z zakresu ochrony powietrza: 

- wspomaganie działań wskazanych w programach ochrony powietrza i planach gospodarki 
- niskoemisyjnej z wyłączeniem komunikacji miejskiej, 
- ograniczenie niskiej emisji w miejscowościach posiadających status uzdrowiska, 
- wspieranie działań dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
- działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej. 
 
Pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu udzielana jest w formie: 

- oprocentowanych pożyczek, 
- oprocentowanych pożyczek płatniczych, 
- dotacji, 
- przekazania środków finansowych, 
- nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem 
obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, 
- udostępnienie środków finansowych bankom 
 
W Wojewódzkim Funduszu w Toruniu powstał zespół, którego celem jest świadczenie usług doradczych z 
zakresu efektywności energetycznej i OZE. 
Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Toruniu jest jednym z elementów projektu „Ogólnopolski system 
wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020.  Głównym celem systemu doradztwa jest wsparcie w przygotowaniu, wdrażaniu oraz weryfikacji 
Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). 
  
PGN stanowią strategię działania w zakresie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej samorządów. 
Posiadanie przez gminę PGN jest podstawowym kryterium w procesie ubiegania się o środki wsparcia na 
działania efektywnościowe i proekologiczne związane z realizacją założeń gospodarki niskoemisyjnej w nowej 
perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020. 
  
Wychodząc naprzeciw zgłaszanemu przez samorządy zapotrzebowaniu, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu w 
Toruniu podjął decyzję o możliwości dofinansowania ww. planów w formie dotacji w 2016 roku w wysokości do 
50% kosztów ich sporządzania. 
Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić podstawowe wymagania wobec planu: 
- pozytywna ocena planu gospodarki niskoemisyjnej przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚIGW w 
Toruniu 
- przyjęcie do realizacji planu poprzez uchwałę Rady Gminy (wpisanie do WPF) 
- wskazanie mierników osiągnięcia celów 
- określenie źródeł finansowania 
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- plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji (procedury) 
- spójność z innymi planami/programami (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, założenia/plan 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program ochrony powietrza). 
 

1.8 Fundusz Remontów i Termomodernizacji BGK 
 
W Banku Gospodarstwa Krajowego istnieje m.in. Fundusz Termomodernizacji i Remontów, którego celem 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.  
 
O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: 
- budynków mieszkalnych, 
- budynków zbiorowego zamieszkania, 
- budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i 

wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, 
- lokalnej sieci ciepłowniczej, 
- lokalnego źródła ciepła. 
 
Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. 
spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty 
mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. 
 
Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których 
celem jest: 
- zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach 

mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu 
terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych, 

- zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza 
technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, 

- zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych 
źródłach ciepła, 

- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej 
kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii. 

1.9  Ekologiczne kredyty Banku Ochrony Środowiska S.A. 
 
Bank Ochrony Środowiska obok całkowicie komercyjnego finansowania podmiotów gospodarczych przygotował 
(zgodnie ze swoją misją) paletę produktów dedykowanych dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii 
oraz efektywności energetycznej. Bank korzystając z możliwości uzyskania środków zewnętrznych stworzył 
ofertę o warunkach bardziej korzystnych od kredytowania całkowicie komercyjnego. Dodatkowo bazując na 
doświadczeniach związanych z realizacją i eksploatacją inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii i 
efektywności inwestycji warunki finansowania zostały dostosowane do specyfiki tego rodzaju inwestycji. Dzięki 
temu oferowane produkty kredytowe charakteryzują się:  
- niższymi marżami odsetkowymi,  
- większą elastycznością okresu kredytowania – do 20 lat,  
- finansowaniem do 100% wartości inwestycji,  
- karencjami w spłacie kapitału kredytowego.  
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Dla beneficjentów indywidualnych BOŚ oferuje kredyty z dopłatą z WFOŚiGW, NFOŚiGW, kredyty na urządzenia 
i wyroby służące ochronie środowiska, kredyty termo modernizacyjne i remontowe, kredyty na zaopatrzenie wsi w 
wodę. 

1.9.1 Kredyt na urządzenia ekologiczne 

 
Kredyt na zakup i montaż wyrobów i urządzeń służących ochronie środowiska. W tej grupie mieszczą się takie 
produkty jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy 
dociepleń budynków i wiele innych. Beneficjenci to: klienci indywidualni, mikroprzedsiębiorstwa, wspólnoty 
mieszkaniowe. Maksymalna kwota kredytu wynosi do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, okres 
kredytowania do 8 lat. 

1.9.2 Kredyt Ekomontaż 

 
Kredyt Ekomontaż daje szansę na sfinansowanie do 100% kosztów netto zakupu i/lub montażu urządzeń tj.: 
kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, systemu dociepleń budynków i wiele innych. Okres 
kredytowania może sięgać nawet 10 lat. Beneficjenci to: jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, 
spółdzielnie mieszkaniowe, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa. 
 

1.9.3 Słoneczny Ekokredyt 

 
Słoneczny Ekokredyt daje szansę na sfinansowanie do 45% kosztów inwestycji z dotacji ze środków NFOŚiGW, 
polegającej na zakupie i montażu kolektorów słonecznych. Beneficjenci to: klienci indywidualni, wspólnoty 
mieszkaniowe. Ze względu na wyczerpanie limitu środków NFOŚiGW na dotacje, Bank Ochrony Środowiska S.A. 
zakończył przyjmowanie wniosków o kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych. 

1.9.4 Kredyt we współpracy WFOŚiGW 

 
Oferta kredytowa jest zróżnicowana w zależności od województwa, w którym realizowana jest inwestycja. 
Informacje o kredytach preferencyjnych udzielanych we współpracy z WFOŚiGW udzielane są bezpośrednio w 
placówkach banku. 

1.9.5 Kredyt EnergoOszczędny 

 
Warunki finansowania wynoszą do 100% kosztu inwestycji dla samorządów, z możliwością refundacji kosztów 
audytu energetycznego i do 80% kosztu inwestycji dla pozostałych kredytobiorców. Okres kredytowania do 10 lat. 
Beneficjenci to: mikroprzedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe. Przedmiotem, kredytowania są inwestycje 
prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a w tym: 
-  wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia ulicznego, 
-  wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej, 

przemysłowych, usługowych itp., 
-  wymiana przemysłowych silników elektrycznych, 
-  wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych, 
-  modernizacja technologii na mniej energochłonną, 
-  wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach, 
-  inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej. 

1.9.6 Kredyt EKOoszczędny 

 
Kredyt EKOoszczędny daje możliwość obniżenia zużycia energii, wody i surowców wykorzystywanych przy 
produkcji. Możesz zmniejszyć koszty związane ze składowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków i 
uzdatnianiem wody. Finansowanie realizowanych przedsięwzięć, o charakterze proekologicznym dla 
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samorządów do 100% kosztów inwestycji, dla pozostałych 80% kosztów. Beneficjenci to: samorządy, 
przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe. 

1.9.7 Kredyt z klimatem 

 
Kredyt z klimatem daje szansę na sfinansowanie szeregu inwestycji służących poprawie efektywności 
energetycznej. Maksymalny udział w finansowaniu projektów wynosi 85% kosztu inwestycji, jednak nie więcej niż 
1.000.000 EUR lub równowartość w PLN. Okres kredytowania: do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego 
okresu realizacji.  
 
Przedmiotem inwestycji mogą być: 
- działania w obszarze efektywności energetycznej, 
- budowa systemów OZE. 

1.9.8 Kredyt EKOodnowa 

 
Przedsięwzięcia, mające na celu zwiększenie wartości majątku trwałego przez realizację inwestycji przyjaznych 
środowisku (w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja obiektów usługowych i 
przemysłowych, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest; możliwość łączenia różnych źródeł 
finansowania np. kredyt może współfinansować projekty wsparte środkami z UE Kwota kredytu do 85 % wartości 
kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 250.000 EUR lub równowartość w PLN. Okres 
finansowania do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności 
kredytowej klienta. 
 
 

1.9.9 Kredyt inwestycyjny NIB 

 
Kredyt inwestycyjny NIB (ze środków Nordyckiego Banku Inwestycyjnego) umożliwia rozłożenie kosztów 
inwestycji w czasie. Cel inwestycji do poprawa środowiska naturalnego w Polsce w trzech strategicznych 
sektorach związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, ochroną wód i gospodarką wodno-ściekową oraz 
gospodarką odpadami komunalnymi. Okres finansowania od 3 lat, nie dłużej niż do 30 maja 2019 r. Maksymalny 
udział NIB w finansowaniu projektu wynosi 50%. Przedmiotem inwestycji mogą być: 
- projekty związane z gospodarką wodno-ściekową, których celem jest redukcja oddziaływania na środowisko, 
- projekty, których celem jest zmniejszenie oddziaływania rolnictwa na środowisko, 
- projekty dotyczące gospodarki stałymi odpadami komunalnymi, 
- wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 
- termomodernizacja, remont istniejących budynków, o ile przyczyni się do redukcji emisji do powietrza i 

poprawiają efektywność energetyczną budynku bądź polegają na zamianie paliw kopalnych na energię ze 
źródeł odnawialnych. 
 
 

1.10 ESCO – kontrakt gwarantowanych oszczędności 
 
Finansowanie przedsięwzięć zmniejszających zużycie i koszty energii to podstawa działania firm typu ESCO 
(Energy Service Company). Rzetelna firma ESCO zawiera kontrakt na uzyskanie realnych oszczędności energii, 
które następnie są przeliczane na pieniądze. Kolejnym elementem podnoszącym wiarygodność firmy ESCO to 
kontrakt gwarantowanych oszczędności. Aby taki kontrakt zawrzeć firma ESCO dokonuje we własnym zakresie 
oceny stanu użytkowania energii w obiekcie i proponuje zakres działań, które jej zdaniem są korzystne i 
opłacalne. Jest w tym miejscu pole do negocjacji odnośnie rozszerzenia zakresu, jak również współudziału 
klienta w finansowaniu inwestycji. Kluczowym elementem jest jednak to, że po przeprowadzeniu oceny i 
zaakceptowaniu zakresu firma ESCO gwarantuje uzyskanie rzeczywistych oszczędności energii. 
 



22 
 

Jest rzeczą oczywistą, że nikt nie robi tego za darmo, więc firma musi zarobić, ale są co najmniej dwa aspekty, 
które przemawiają na korzyść tego modelu finansowania: 
- Zaangażowanie środków klienta jest dobrowolne (jeśli chce dokłada się do zakresu inwestycji, ale wówczas 

efekty są dzielone pomiędzy firmę i klienta); 
- Pewność uzyskania efektów – oszczędności energii gwarantowane przez firmę. 
 
Ze względu na zbyt małą szczegółowość danych oraz analityczne szacowanie wielu wielkości pośrednich 
opisujących obiekty (cechy geometryczne, sposób i czas użytkowania, itp.) wykonanie wiarygodnej symulacji 
finansowej dla tego modelu nie jest możliwe. Konieczna byłaby szczegółowa analiza obiektu za obiektem, 
zarówno od strony technicznej jak i ekonomiczno-finansowej. 
 
Model ten powinien być jednak rozważony, gdyż finalnie może się okazać, że ze względu na zagwarantowanie 
oszczędności w kontrakcie, firma będzie skrupulatnie nadzorowała obiekty i w rzeczywistości uzyska więcej niż 
zagwarantowała. W takim przypadku nie jest wykluczone, że pomimo wyższych kosztów realizacji przedsięwzięć, 
koszt uzyskania efektu będzie niższy niż w przypadku realizacji bez angażowania firmy ESCO. 

1.11 Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i 
średnich przedsiębiorstw 

 
PolSEFF2 jest drugą edycją Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii opracowanego przez 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który jest realizowany w ramach Programu Priorytetowego Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Programu NF). PolSEFF2 jest linią kredytową o wartości 
200 milionów EURO, która za pośrednictwem banków uczestniczących ma być rozdysponowana w formie 
kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność 
energetyczną. 
 
Projekty inwestycyjne kwalifikujące się do programu można podzielić na dwie grupy: 
- Projekty w poprawę Efektywności Energetycznej - Inwestycje w wyposażenie, systemy i procesy 

umożliwiające beneficjentom zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i/lub końcowego zużycia energii 
elektrycznej lub paliw, lub innej formy energii. Powyższe inwestycje muszą charakteryzować się 
Wskaźnikiem Oszczędności Energii minimum 20%. 

- Projekty termomodernizacyjne budynków - Inwestycje w działania w zakresie efektywności energetycznej w 
budynkach komercyjnych, mieszkaniowych lub administracyjnych, podlegających certyfikacji energetycznej 
oraz związane z nimi inwestycje w odnawialne źródła energii. Powyższe inwestycje muszą charakteryzować 
się Wskaźnikiem Oszczędności Energii minimum 30%. 

 
PolSEFF2 jest częścią szeroko zakrojonych działań EBOiR realizowanych pod nazwą Polish Carbon 
Development for Small and Medium Enterprises wspierających Ministerstwo Środowiska w rozwoju i pilotowaniu 
mechanizmów rynkowych, które zapewnią dodatkowe finansowanie efektywności energetycznej i inwestycji w 
energię odnawialną w polskich MŚP. 
 


