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Plan prezentacji

• Kilka informacji i liczb o NFOŚiGW

• Priorytety  Strategii działania  NFOŚiGW na lata 2013 – 2016 
(z perspektywą do 2020 r.)

• Programy priorytetowe – zarządzanie finansami publicznymi w NFOŚiGW

• Programy priorytetowe wspierające efektywność ekologiczną i rozwój rozproszonych 
oze. Program priorytetowy Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na 
zakup i montaż mikroinstalacji OZE

• Efektywność energetyczna i oze w działaniach POIiŚ 2014 – 2020 dla których 
NFOŚiGW  jest instytucją wdrażającą 
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Plan prezentacji

• Projekty NFOŚiGW dla rozwoju i promocji działań w obszarze efektywności 
energetycznej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii: 

 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej 
oraz oze

 Spotkania Forum Energia – Efekt - Środowisko 
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Status prawny NFOŚiGW

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej jest państwową osobą prawną  w rozumieniu 
ustawy o finansach publicznych, nadzorowanym przez 
Ministra  Środowiska

• Celem działania NFOŚiGW i WFOŚiGW jest finansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej

• NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą wskazane osie 
priorytetowe PO IiŚ;  wykonuje też zadania Krajowego 
Operatora Systemu Zielonych Inwestycji. 

• Zasady działania i finansowania ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej poprzez  NFOŚiGW określa Ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1232 ).
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• Strategia działania NFOŚiGW na lata 2013 – 2016 
z perspektywą do roku 2020 (z tego dokumentu wynikają 
priorytety naszego działania)

• Wspólna strategia działania NFOŚiGW i WFOŚiGW na lata
2013 – 2016  z perspektywą do roku 2020

• List intencyjny o wzajemnej współpracy pomiędzy 
Samorządami Województw, WFOŚiGW oraz NFOŚiGW 
z 12.04.2012 roku

• Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 
(perspektywa do 2020 roku); przyjęta przez Radę Ministrów 
15.04.2014 roku

Podstawowe dokumenty regulujące 
działanie NFOŚiGW
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Nasza misja

Skutecznie i efektywnie wspieramy 

działania na rzecz środowiska.

Poprawa stanu środowiska i zrównoważone 

gospodarowanie jego zasobami przez 

stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie 

przedsięwzięć i inicjatyw służących 

środowisku.

Cel generalny
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Nasza wizja

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – lider systemu 
finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce nastawiony 

na EFEKT

E – ekologiczną (respektującą i promującą zasady zrównoważonego rozwoju) 

F – finansującą (efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie  środowiska 
i gospodarki wodnej)

E – elastyczną (dostosowującą się do potrzeb odbiorców)

K – kompetentną (w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji 
publicznej)

T – transparentną (realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty)

Oznacza to, że NFOŚiGW będzie dążył do tego, aby być instytucją:
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Główne priorytety Strategii 
na lata 2014-2020

Ochrona i zrównoważone 
gospodarowanie 
zasobami wodnymi

Ochrona różnorodności 
biologicznej i funkcji 
ekosystemów

Racjonalne gospodarowanie
odpadami i ochrona

powierzchni ziemi

Ochrona atmosfery
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Priorytet 3 – Ochrona atmosfery

W obszarze tego priorytetu  określono ważne zadania związane z przeciwdzia-
łaniem zmianom klimatu w tym ze zmniejszaniem  emisji  gazów cieplarnianych;  
będzie to realizowane  m.in. poprzez wspieranie m.in. projektów: 

• likwidacji nieefektywnych systemów grzewczych

• poprawy efektywności energetycznej

• wdrażania odnawialnych źródeł energii (w tym rozproszonych oze) 
i wysokosprawnej kogeneracji

• efektywnego zarządzania energią w budynkach (w tym ich termomodernizacja) 
oraz budownictwa energooszczędnego  

• modernizacji sektora energetyki w zakresie inteligentnego opomiarowania 
i inteligentnych sieci energetycznych
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NFOŚiGW rozpoznawalną instytucją 
finansową o europejskich standardach 

Pozyskane środki 
zagraniczne oraz
ich pełna obsługa 

Wypracowane 
i doskonalone 

centra kompetencji

Rozpoznawalność 
instytucji w Komisji 

Europejskiej i wymiana 
doświadczeń

Nowe  rozwiązania 
wspierające przedsiębiorców 

i innowacyjność 
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Finansowanie ochrony środowiska 
w latach 1989 – 2014
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Efekt dźwigni 
dzięki pożyczaniu 

Wpływy z opłat i kar
21,5 mld zł

Udzielone dofinansowanie
35,7mld zł

Wartość całkowita 
dofinansowanych inwestycji

136 mld zł
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NFOŚiGW – skala działalności

• rocznie wypłaca ok. 5,5 - 6,0 mld zł: 
w roku 2014 wypłaty wyniosły 5,89 mld zł,

• ok. 50% ze środków unijnych

• ok. 50% ze środków krajowych

• plan na 2015 rok zakłada wypłaty 
na poziomie ponad 6,3 mld zł

Środki 
krajowe

Środki 
unijne
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Ochrona klimatu i atmosfery:

• zakupienie i zamontowanie kolektorów słonecznych o powierzchni 484 tys. m2

(w 2014 r. – 105 tys. m2), co stanowi blisko 33% łącznej powierzchni kolektorów  
słonecznych zainstalowanych w Polsce na koniec 2013 r. (w latach 2010-2014)

• zmniejszenie lub uniknięcie emisji CO2 o ok. 1 650 tys. ton/rok

• zwiększenie produkcji energii odnawialnej o 1,14 mln MWh/rok, co stanowi 0,13% 
rocznego zużycia energii pierwotnej w Polsce w 2013 r.

• wymiana 19 tys. lokalnych węglowych źródeł ciepła w celu likwidacji „niskiej emisji” 

• 827 gmin (33% gmin w Polsce) objętych Planami Gospodarki Niskoemisyjnej

Rezultaty rok 2014 r.
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Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 2014 

  Przedsięwzięcia 
zakończone 

Przedsięwzięcia 
rozpoczęte 

  
 
 

  

  
Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla 
 

58 tys. Mg/rok 1 647 tys. Mg/rok 

 

 

  
Ilość zaoszczędzonej energii 
 

74 tys. MWh/rok 300 tys. MWh/rok 

 

 

  
Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej i 
cieplnej ze źródeł odnawialnych 
 

40 tys. MWh/rok 1 140 tys. MWh/rok 

 

  Likwidacja niskiej emisji „KAWKA” 
 

 

- likwidacja 19 tys. lokalnych 
węglowych źródeł ciepła, 

- 396 Mg/rok PM 2,5 
- 419 Mg/rok PM 10 

 

W latach 2010 – 2014 zakończono 

przedsięwzięcia które ograniczą lub 

pozwolą uniknąć emisji 3,4 mln Mg/rok 

(z tego IV oś POIiŚ - 2.8 mln Mg/rok)  

w tym 658 tys. Mg/rok z tytułu 

podłączenia elektrowni wiatrowych 

oraz 697 tys. Mg/rok z tytułu 

zawarcia umów NMF i MF EOG 

Zakończenie tych umów pozwoli 

zwiększyć udział energii 

pozyskiwanej z OZE w ogólnym 

bilansie Polski o 0,13% 

Głównie efekt realizacji przedsięwzięć 

IV osi POIiŚ (136 MWh/rok) oraz GIS 

cz. 1 i 5 (124 MWh/rok) 

Głównie rozliczenie realizacji 

przedsięwzięcia z zakresu wysokosprawnej 

kogeneracji w MEGATEM EC Lublin  

Sp. z o.o (36 MWh/rok) 
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Zarządzanie finansami publicznymi 
poprzez programy priorytetowe 
NFOŚiGW 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zarządza finansami 
publicznymi  na działalność ekologiczną poprzez programy priorytetowe. 
Program priorytetowy zawiera następujące elementy:

• Cel programu 
• Wskaźniki osiągnięcia celu i harmonogram ich osiągania (np. wielkość redukcji emisji 

gazów cieplarnianych, wielkość redukcji emisji pyłowo – gazowej, moc zainstalowanych 
oze itd.) 

• Budżet programu 
• Okres wdrażania programu
• Terminy i sposób składania wniosków (np. tryb konkursowy, tryb ciągły)
• Podstawy prawne udzielenia dofinansowania
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Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania: 

• Formy dofinansowania (pożyczka lub/i dotacja)

• Intensywność dofinasowania (np. do 50% kosztów kwalifikowanych)

• Warunki dofinansowania (np. uwarunkowania wynikające z przepisów o pomocy publicznej)

• Beneficjenci

• Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć

• Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

• Koszty kwalifikowane 

• Procedura wyboru przedsięwzięć (dla programów priorytetowych dla których nabór 
realizowany jest w trybie konkursowym dołącza się regulamin konkursu, który  zawiera m.in. 
punktację zgłaszanych wniosków)  

Zarządzanie finansami publicznymi 
poprzez programy priorytetowe 
NFOŚiGW 
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Schemat zarządzania programami
priorytetowymi w NFOŚiGW
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• Pełna oferta programowa NFOŚiGW znajduje się na naszej stronie internetowej 
pod adresem http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-
krajowe/programy-priorytetowe/

• Dofinansowanie oferowane ze środków krajowych musi mieć charakter 
komplementarny lub uzupełniający do środków unijnych dostępnych w ramach 
Programów Operacyjnych (w tym POIiŚ 2014-2020). 

Nasza oferta jest   więc  rozbudowywana i doskonalona o programy (nawiązujące  
do doświadczeń z wdrożeń naszych  programów)  umożliwiające finansowanie 
efektywności  energetycznej oraz oze.

Oferta programowa NFOŚiGW na lata 2015 
– 2020  w zakresie efektywności 
energetycznej i oze

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/
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• KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii

• Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych (beneficjenci 
indywidualni)

• Inwestycje energooszczędne w MŚP

• BOCIAN-rozproszone, odnawialne źródła energii  (nabór ciągły od 17 
kwietnia 2015 do 29 grudnia 2015 r. (lub do wyczerpania alokacji 
środków); dwuwariantowe wsparcie pożyczkowe - dla korzystających i 
niekorzystających z taryf  stałych

Oferta programowa NFOŚiGW dla na lata 
2015 – 2020  w zakresie efektywności 
energetycznej i oze
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• PROSUMENT – Linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż 
instalacji oze (dla samorządów, WFOŚiGW, wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych oraz  beneficjentów  indywidualnych)

• E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu (Celem jest zmniejszenie 
negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko.  
Budżet programu - 1 mld zł – nabór ciągły od czerwca 2015 roku)

• Poprawa efektywności energetycznej: LEMUR – Energooszczędne  
budynki  użyteczności publicznej

Oferta programowa NFOŚiGW  na lata 2015 
– 2020  w zakresie efektywności 
energetycznej i oze
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Oś priorytetowa I  Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych
Działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej  i korzystania z 
odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła 
i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Osie priorytetowe i działania  PO IiŚ 2014 –
2020  w zakresie efektywności energetycznej 
i oze  (dla których NFOŚiGW jest instytucją 
wdrażającą)
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Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z  zabezpieczeniem 
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy 
naturalne  oraz monitoring środowiska

Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego

Osie priorytetowe i działania  PO IiŚ 2014 –
2020  w zakresie efektywności energetycznej 
i oze  (dla których NFOŚiGW jest instytucją 
wdrażającą)
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• Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 
energetycznej oraz oze, 

• Celem jest wspieranie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu 
klimatyczno-energetycznego i wypełniania zobowiązań naszego kraju w tym 
zakresie

• Przewiduje się tu m.in. pomoc w opracowywaniu i sposobów realizacji 
PGN/SEAP  oraz wykształcenie ok. 2 tys. gminnych  doradców 
energetycznych.
(Inicjatywa jest realizowana w ramach poddziałania 1.3.3. PO IiŚ) 

Inicjatywy NFOŚiGW wspierające 
samorządy w zakresie projektów 
efektywności energetycznej i oze 
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Spotkania Forum „Energia – Efekt – Środowisko” (EEŚ)  współtworzą nowe 
obszary i kierunki aktywności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Forum EEŚ wpisuje się w Strategię  NFOŚiGW w obszarze budowy centrów 
kompetencji  i wiedzy, konsultacji oraz współpracy z uczelniami i ośrodkami  
naukowo – badawczymi, samorządami,  izbami gospodarczymi, agencjami 
energetycznymi.

Inicjatywy NFOŚiGW wspierające 
samorządy w zakresie projektów 
efektywności energetycznej i oze 
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Spotkania Forum „Energia – Efekt – Środowisko” to:

o szerokie konsultacje koncepcji i pomysłów NFOŚiGW (jako projektów programów 
priorytetowych) w obszarze poprawy efektywności energetycznej i energo-oszczędności, 
obejmujące m.in.: efektywne wykorzystanie energii i zasobów; inteligentne sieci energetyczne; 
budownictwo energooszczędne, generator koncepcji ekologicznych (program wspólny 
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju), poprawę jakości powietrza; plany gospodarki 
niskoemisyjnej, rozproszone odnawialne źródła energii

o wymiana informacji i pogłębianie wiedzy w zakresie ochrony klimatu, energii i zasobów, 
a co za tym idzie - zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego korzystania z energii 
i zasobów: energetyka rozproszona, inteligentne sieci energetyczne, rozproszone źródła 
energii odnawialnej, sterowanie popytem na energię, wirtualne  elektrownie; budynki 
energooszczędne i pasywne, energooszczędne oświetlenie  i jego inteligentne systemy; 
finansowanie  technologii innowacyjnych, w tym projektów efektywnego zarządzania energią  
(wraz  z termomodernizacją).

Inicjatywy NFOŚiGW wspierające 
samorządy w zakresie projektów 
efektywności energetycznej i oze 
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• W ramach inicjatywy Forum „ Energia – Efekt – Środowisko” odbyliśmy dotychczas  
75 spotkań, przy średniej frekwencji  uczestników 80 – 90  osób.
W naszych spotkaniach połowę uczestników stanowią przedstawiciele samorządów 
i WFOŚiGW.

• Pełna dokumentacja spotkań znajduje na stronie Forum EEŚ:                                     
www.forumees.pl

• 20 października 2015 roku zapraszamy na 76  spotkanie Forum EEŚ, na którym 
omówimy problematykę adaptacji do zmian klimatu.

Inicjatywy NFOŚiGW wspierające 
samorządy w zakresie projektów 
efektywności energetycznej i oze 

http://www.forumees.pl/
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Prosument – linia dofinansowania 
z przeznaczeniem na zakup i montaż 
mikroinstalacji OZE
Cel programu

• ograniczenie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii elektrycznej i ciepła 
z odnawialnych źródeł w gospodarstwach domowych

• promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie 
świadomości inwestorskiej i ekologicznej)

• rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów 

• zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze 

Wskaźniki realizacji celu:

• zwiększenie produkcji energii z OZE – 244 000 MWh/rok

• ograniczenie emisji CO2 – 132 000 Mg/rok
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• Okres wdrażania: 2014 – 2022 (wydatki do 2020 r.)

• Budżet: 800 mln zł  (280 mln zł – dotacje, 520 mln zł – niskooprocentowane pożyczki / 
kredyty)

• Program jest realizowany 3 ścieżkami poprzez: jednostki samorządu terytorialnego, 
WFOŚiGW oraz banki

• Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (JST) lub ich związki lub ich 
stowarzyszenia lub spółki jest – dla budynków należących do mieszkańców, osoby 
fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, wspólnoty 
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe

Prosument – linia dofinansowania 
z przeznaczeniem na zakup i montaż 
mikroinstalacji OZE
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Rodzaje przedsięwzięć: 

• małe instalacje (ciepło) lub mikroinstalacje OZE

• instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła

• instalacje na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków 
mieszkalnych (> 50 % na potrzeby mieszkaniowe)

• źródła ciepła do 300 kW(t) - kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne 

• źródła energii elektrycznej, kogeneracja  do 40 kW(e) - systemy fotowoltaiczne, 
małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja

• instalacje hybrydowe zawierające więcej niż jedno źródło oze

Prosument – linia dofinansowania 
z przeznaczeniem na zakup i montaż 
mikroinstalacji OZE



Zainwestujmy razem w środowisko

Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych

Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem 
na zakup i montaż mikroinstalacji OZE

20% 
kotły na biomasę
pompa ciepła
kolektory słoneczne

40%
fotowoltaika
elektrownie wiatrowe 
mikrokogeneracja

(od 2017 r. odpowiednio 
15% i 30%)

Oprocentowanie: 1%                   
Okres: ≤ 15lat                        
Karencja ≤ 6 miesięcy
Realizacja: ≤ 18 / 24  
miesiące

DOTACJA POŻYCZKA/KREDYT
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Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany

Dla budynku mieszkalnego:

• jedno źródło OZE 100 tys. zł
• kilka źródeł  OZE 150 tys. zł

Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe):

• jedno źródło OZE 300 tys. zł
• kilka źródeł  OZE 450 tys. zł

Dla mikrokogeneracji na biogaz                500 tys. zł

Prosument – linia dofinansowania 
z przeznaczeniem na zakup i montaż 
mikroinstalacji OZE
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Dotychczasowe efekty (2014 – 2015)

• Jednostki samorządu terytorialnego - umowy z 9 gminami na 28,2 mln zł, wnioski 
z 12 gmin na 37,1 mln zł

• WFOŚiGW – w 2014 roku umowy z 7 WFOŚiGW na 85 mln zł, wnioski złożone 
w WFOŚiGW na 50 mln zł (1 tysiąc wniosków); 
w 2015 roku 2 decyzje (Szczecin, Olsztyn)  dla WFOŚiGW na 60 mln zł 

• Banki – umowa z BOŚ S.A na  95 mln zł , wnioski złożone w banku na 157 mln zł 
(3,5 tysiąca wniosków)

Prosument – linia dofinansowania 
z przeznaczeniem na zakup i montaż 
mikroinstalacji OZE
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Ustawa OZE a „Prosument”  - ułatwienia dla prosumentów

• przyłączenie przedsiębiorcy na zasadzie zgłoszenia
• podniesienie ceny zakupu z 80% do 100% średniej ceny energii*
• rozliczenie na zasadzie net-meteringu (energia wytworzona – energia 

zużyta w półroczu)*

(*nowe zasady wsparcia będą obowiązywać od 1.01.2016)

Prosument – linia dofinansowania 
z przeznaczeniem na zakup i montaż 
mikroinstalacji OZE
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Pomoc publiczna w Programie Prosument

Ponadto należy pamiętać, że w przypadku instalacji 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, jednoczesne skorzystanie z: 
• dofinansowania z NFOŚiGW oraz, 
• cen stałych, 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)
może skutkować przekroczeniem dopuszczalnej pomocy publicznej. W związku 
z tym osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa, która 
otrzyma dofinansowanie z programu, nie będzie mogła korzystać z ww. cen stałych. 
Nadwyżki energii będą mogły być sprzedawane do sieci po cenie rynkowej, zgodnie 
z art. 41 ust. 8 ww. Ustawy. Może też korzystać z bilansowania półrocznego (net-
metering)

Prosument – linia dofinansowania 
z przeznaczeniem na zakup i montaż 
mikroinstalacji OZE
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Zmiany w programie od 01/08/2015 

• Wydłużenie okresu obowiązywania wyższej intensywności dofinansowania w formie 
dotacji (20%; 40%) na 2016 r.

• Zniesienie obowiązku łączenia źródeł ciepła ze źródłami energii elektrycznej

• Wprowadzenie zakazu łączenia dofinansowania inwestycyjnego w ramach programu 
z taryfami gwarantowanymi (ustawa o OZE)

• Dla JST – rozszerzenie katalogu beneficjentów, obniżenie minimalnej kwoty wniosku 
do 200 tys. zł

Prosument – linia dofinansowania 
z przeznaczeniem na zakup i montaż 
mikroinstalacji OZE
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Zmiany w programie od 01/08/2015 

• Dla banków - zwiększenie maksymalnej kwoty wniosku do 40 mln zł, zmiana zasad 
wynagradzania banków

• Dla WFOŚiGW - rozszerzenie katalogu beneficjentów końcowych o JST, ich związki, 
stowarzyszenia oraz spółki gminne

• Korekta maksymalnych kosztów kwalifikowanych

• Od 2016 r. certyfikat UDT dla wykonawcy instalacji (PV, kotły na biomasę, pompy 
ciepła, kolektory słoneczne)

Prosument – linia dofinansowania 
z przeznaczeniem na zakup i montaż 
mikroinstalacji OZE
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Aktualne nabory:

• Dla samorządów  – nabór ciągły od 10 sierpnia 2015 roku, alokacja 50 mln zł; 
minimalna kwota wniosku (pożyczka + dotacja) to 200 tys. zł

• Dla WFOŚiGW – nabór ciągły od 10 sierpnia 2015 roku  do 30 grudnia 2016 roku, 
alokacja 50 mln zł (zwiększona aktualnie  do 60 mln); Zarząd  NFOŚiGW może 
podwyższyć alokację środków

• Dla banków – nabór od 3 sierpnia 2015 roku do 30 września 2015 roku, alokacja 
160 mln zł

Prosument – linia dofinansowania 
z przeznaczeniem na zakup i montaż 
mikroinstalacji OZE
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Zaangażowanie finansowe NFOŚiGW 
w projekty i inwestycje w zakresie efektywności 
energetycznej i oze w latach 2007 - 2020

Wypłaty w latach 2007 – 2014:                    2 153 mln zł 
w tym dotacje:                                                  1 178 mln zł

Efektywność energetyczna:                          1 145 mln zł
w tym dotacje:                                                    618  mln zł

OZE i wysokosprawna kogeneracja: 707  mln zł

w tym  dotacje:                                                    458 mln zł

Pozostałe działania  dla ochrony klimatu:   301   mln zł 

w tym dotacje:                                                     102 mln zł 
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Planowane wypłaty w latach 2015 – 2020:      5 054 mln zł
w tym dotacje: 1 885 mln zł

Efektywność energetyczna :                                 2 495mln zł

w tym dotacje:                                                           954 mln zł

OZE i wysokosprawna kogeneracja: 2 559mln zł

w tym  dotacje:                                                          931mln zł

Zaangażowanie finansowe NFOŚiGW 
w projekty i inwestycje w zakresie efektywności 
energetycznej i oze w latach 2007 - 2020
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Zapraszam do współpracy
w myśl naszego tegorocznego 

motta:

Zainwestujmy razem 
w środowisko
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Dziękuję za uwagę

www.nfosigw.gov.pl

www.forumees.pl

Wojciech Stawiany
Wojciech.Stawiany@nfosigw.gov.pl

+48 22 4590488
+48 660400702

http://www.nfosigw.gov.pl/
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