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Możliwości finansowania 
nowych inwestycji w 

elektroenergetyce

A r t u r  M i c h a l s k i  – W i c e p r e z e s  Z a r z ą d u  N F O Ś i G W

J a c h r a n k a ,  w r z e s i e ń / p a ź d z i e r n i k  2 0 2 1  r .
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Agenda

Kompleksowość wsparcia NFOŚiGW 

Aktualna oferta NFOŚiGW

Plany na przyszłość

Uwarunkowania 
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Uwarunkowania

PEP2040

KPEiK 2021-2030

Dokumenty strategiczne 

Ceny 
węgla
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Energia: aktualne działania

POIiŚ 2014-2020

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Efektywność energetyczna
w przedsiębiorstwach  

Efektywność energetyczna 
w budynkach publicznych   

Modernizacja/ budowa 
sieci ciepłowniczych   

Kogeneracja + sieci 

Dotacje: 705 mln zł
Pożyczki NF: 500 mln zł 

OZE i efektywność

Adaptacja do zmian klimatu 

Środowisko 

2014-2021OZE

Efektywność energetyczna 
w budynkach mieszkalnych    

913 mln zł   

897 mln zł 

644 mln zł 

388 mln zł 

1 337 mln zł 

1 127 mln zł  

5,3 mld zł  

2014-2025 

Polska Geotermia Plus 600 mln zł 

Efekt. en w budynkach 
historycz./ zabytkowych

Wybrane Programy Priorytetowe

Energia Plus 4 000 mln zł 

Ciepłownictwo 
Powiatowe 

500 mln zł 

Agroenergia 200 mln zł 

1 130 mln zł 

7,4 mld zł  

Mój Prąd 1 000 mln zł 

2,5 mld zł  
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Energia Plus: zasady

Beneficjent

Formy 
wsparcia   

Przedsiębiorcy 

Pożyczki preferencyjne do 85%
(0,5 – 300 mln zł/opr. min. 1,5%/do 15 lat)  

Pożyczki komercyjne (jeżeli brak możliwości udzielania pomocy publicznej)  

Umorzenia: 
do 10% pożyczki, max 1 mln zł  

Technologia ORC do produkcji energii 
elektrycznej: dotacje do 50%

Możliwość uzupełnienia pożyczką do 85%

Budżet Całkowity 4 mld zł 
(dostępny ok. 1,3 mld zł - pożyczki)
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Energia Plus: obszary wsparcia

Optymalizacja 
zużycia zasobów 

Nieefektywne 
systemy ciepłownicze   

Efektywność 
energetyczna  

Modernizacja sieci
Likwidacja 

indywidualnych źródeł

Kogeneracja

Ograniczanie emisji 
przemysłowych
(IED/BAT, MCP)

OZE Magazyny ciepła
i energii elektrycznej

Energia 
wiatrowa  

Energia 
słoneczna

Biomasa
Hydro

energia

Pompy 
ciepła

Biogaz
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Dekada dla klimatu:
finansowanie transformacji 
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PEP 2040 i transformacja energetyki
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Dekada dla klimatu 

REACT EU

KPO

Fundusz 

Modernizacyjny

Fundusz

Transformacji

Energetyki 

Fundusz 

Sprawiedliwej

Transformacji

.
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Co dalej…

Plany na III/ IV 
Transze FM

Demarkacje:

KPO

FEnIKS

FTE

Legislacja
Przegląd 

inwestycji

.
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• wspieranie inwestycji w wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,

• wspieranie inwestycji w magazynowanie energii i modernizację sieci energetycznych,
w rurociągów należących do systemów ciepłowniczych, sieci przesyłu energii elektrycznej oraz
zwiększanie połączeń międzysystemowych między państwami członkowskimi UE;

• wspieranie, we współpracy z partnerami społecznymi, w regionach uzależnionych od stałych paliw
kopalnych, sprawiedliwych przemian mających na celu ułatwienie pracownikom zmiany miejsca
zatrudnienia oraz zdobywanie nowych i specjalistycznych umiejętności, wspieranie edukacji oraz
inicjatyw zatrudnieniowych, a także nowych inicjatyw gospodarczych działających na zasadzie
start up-ów lub,

• wspieranie inwestycji w efektywność energetyczną, w tym w sektorach transportu, budownictwa,
rolnictwa i odpadów.

Obszary priorytetowe wsparcia w ramach 
Funduszu Modernizacyjnego
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Zgodnie ze wstępnymi szacunkami, Polsce w latach 2021 – 2030 zostaną przydzielone środki pochodzące ze

sprzedaży ok. 135 mln uprawnień do emisji - ponad 20 mld PLN

Aby sfinansować inwestycję

1. EBI potwierdza obszar priorytetowy lub dokonuje oceny due diligence (obszar niepriorytetowy);

2. Komisja Europejska podejmuje decyzje o wypłacie środków na realizację tej inwestycji;

3. Komitet inwestycyjny FM spotyka się dwa razy w roku

- akceptuje transze wypłat dwa razy w roku w oparciu o ocenę zgłaszanych przez Polskę

obszarów wsparcia.

Doświadczenia – w I transzy w 2021 r.

Zostało zgłoszonych - 6 obszarów wsparcia wnioskując o 1110 mln PLN

Otrzymano akceptację - 3 programów i ok 410 mln PLN (91 mln EUR) – wypłaty I transzy

Przychody Funduszu Modernizacyjnego
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Programy uzgodnione z EBI

Renowacja z gwarancją oszczędności EPC+

Inteligentna infrastruktura energetyczna (AMI)

Rozwój infrastruktury OSD pod EV

EBI zaakceptowało tylko 6 z 17 zgłoszonych formularzy (z czego 3 z PL)
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Fundusz 
Modernizacyjny

Propozycja programów II TRANSZA – przekazane do EBI

Kogeneracja 
dla energetyki

i przemysłu

Digitalizacja sieci 
ciepłowniczych

Wykorzystanie paliw 
alternatywnych na cele 

energetyczne

Beneficjent 50 MW 

50 MW moc zamówiona systemu   Beneficjent 

Ciepło na potrzeby własne: max 30% ciepła do sieci ciepłowniczej 

Dotacja do 50% + pożyczka do 100% KK 

Dotacja do 50% + pożyczka do 100% KK

Min. 70% ciepła do sieci ciepłowniczej  

Neutralność technologiczna

Neutralność technologiczna

Wykorzystanie 
magazynów na cele 

stabilizacji pracy sieci

Magazyny i urządzenia do regulacji i stabilizacji napięcia energii w sieci 

Beneficjenci: Operator Systemów Dystrybucyjnych

Dotacja: do 60%

Kogeneracja 
dla ciepłownictwa

Przedsiębiorcy prowadzące koncesjonowaną działalność gospodarczą 

w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła
Beneficjent: 

Dotacja do 50%  KK    + pożyczka do 100% KK
Systemy monitoringu, zarządzania i 

optymalizacji pracy sieci

PrzedsiębiorcyBeneficjent: 

Dotacja do 50% + pożyczka do 100% KK

Paliwa alternatywne (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych)

Minimalna wydajność: 15 kt odpadów/ rok

Max dotacja: 100 mln zł

MONOPOL
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Fundusz 
Modernizacyjny

Propozycja programów II TRANSZA – przekazane do EBI
(obszar niepriorytetowy)

Moje ciepło
(pompy ciepła)

Zakup i montaż pomp ciepła (PC) w nowych budynkach jednorodzinnych

Dotacja uzależniona od rodzaju technologii (max 45% KK):
- PC powietrze-woda do 7 tys. zł
- PC gruntowe (solanka-woda) do 21 tys. zł
Spójność założeń z PP Czyste powietrze + komplementarność z PP Mój Prąd

„Heat only” = 
niepriorytetowy

Aktualizacja założeń

OZE – źródło 
ciepła dla 

ciepłownictwa

„Heat only” = 
niepriorytetowy

50 MWt moc zamówiona systemu   Beneficjent 

Dotacja do 50% + pożyczka do 100% KK

Min. 70% ciepła do sieci ciepłowniczej  Spełnienie/ utrzymanie statusu wg EED

Modernizacja/ budowa źródeł ciepła OZE z możliwością magazynów
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PEP 2040 i transformacja energetyki: źródła 
finansowania źródła finansowania
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NFOŚiGW: środki na transformację energetyczną 
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Z A P R A S Z A M Y  N A : www.nfosigw.gov.pl                               NFOŚiGW                              Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dziękuję za uwagę
Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu NFOŚIGW


