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SEKTOR ENERGETYKA I oś: Zmniejszenie emisyjności gospodarki

poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach publicznych

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej
kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania 
energii z OZE wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej

poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej
w sektorze mieszkaniowym

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej
i korzystania z OZE w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł
wysokosprawnej kogeneracji



Poddziałanie 1.1.1 POIiŚ 2014-2020 
Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z 

podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

projekty inwestycyjne dotyczące budowy lub przebudowy jednostek
wytwórczych skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii
z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej

Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących
energię:
• wiatru (powyżej 5 MWe)
• biomasy (powyżej 5 MWth/MWe)
• biogazu (powyżej 1 MWe)
• wody (powyżej 5 MWe)
• promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth)
• geotermalną (powyżej 2 MWth)



POIiŚ 2014-2020

Poddziałanie 
1.1,1  

Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania
energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączenie

tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Dotacja/
pomoc zwrotna

I Konkurs – zakończony (ciepło z OZE)

II Konkurs – trwa nabór (klastry)

III Konkurs – nabór od 30.10.2017 r. (ciepło z OZE)



Poddziałanie 1.1.1 POIiŚ 2014-2020 
I konkurs projektów w zakresie wytwarzania energii cieplnej z OZE 

9 projektów pozytywnie ocenionych:
• 4 dotyczące wykorzystania ciepła geotermalnego – na łączną kwotę

dofinansowania: 70,9 mln zł
• 5 dotyczących wykorzystania ciepła z biomasy – na łączną kwotę

dofinansowania: 48,0 mln zł



Poddziałanie 1.1.1 POIiŚ 2014-2020
II konkurs – projekty w ramach klastra

• Budżet konkursu ze środków Funduszu Spójności:

 300 mln PLN dla Poddziałania 1.1.1

 pomoc bezzwrotna - przedsięwzięcia w zakresie 
wyłącznie produkcji ciepła (100 mln PLN)

 pomoc zwrotna - przedsięwzięcia w zakresie produkcji 
energii elektrycznej lub energii elektrycznej i cieplnej 
łącznie (200 mln PLN)



Poddziałanie 1.1.1 POIiŚ 2014-2020
II konkurs – projekty w ramach klastra

• Harmonogram konkursu

 Nabór wniosków: 31.07.2017 r. – 31.10.2017 r. 
(UWAGA przedłużenie naboru)

 Ogłoszenie konkursu: 30.06.2017 r.

 Planowana data publikacji listy rankingowej: marzec 
2018 r.

 Zawieranie umów o dofinansowanie: do maja 2018 r.



Poddziałanie 1.1.1 POIiŚ 2014-2020
II konkurs – projekty w ramach klastra

Projekty przewidziane w klastrze

Skład klastra (w tym koordynator)

Poziom zaspokojenia potrzeb 
energetycznych członków klastra

Cele, jakie realizować będzie klaster w 
ramach wybranego obszaru działania

Potencjalni dostawcy surowców 
energetycznych i paliw 

Posiadana infrastruktura

Strategia klastra

Analiza SWOT



Poddziałanie 1.1.1 POIiŚ 2014-2020
III konkurs projektów w zakresie wytwarzania energii cieplnej z OZE

Rodzaje projektów:
Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii 
wykorzystujących energię:
• biomasy (powyżej 5 MWth/MWe)
• promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth)
• geotermalną (powyżej 2 MWth)

UWAGA: doprecyzowany status prawny wnioskodawcy



Poddziałanie 1.1.1 POIiŚ 2014-2020
III konkurs projektów w zakresie wytwarzania energii cieplnej z OZE

• Budżet konkursu ze środków Funduszu Spójności:

 100 mln PLN dla Poddziałania 1.1.1

 pomoc bezzwrotna 



Poddziałanie 1.1.1 POIiŚ 2014-2020
III konkurs projektów w zakresie wytwarzania energii cieplnej z OZE

• Harmonogram konkursu

 Nabór wniosków: 30.10.2017 r. – 29.12.2017 r.

 Ogłoszenie konkursu: 29.09.2017 r.

 Planowana data publikacji listy rankingowej: lipiec 2018 r.

 Zawieranie umów o dofinansowanie: do października 
2018 r.



Zainwestujmy razem w środowisko

• Część 2) Współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020 
w ramach I osi priorytetowej

Alokacja 500 mln zł

Beneficjenci I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, dla których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW 

pożyczkaForma finansowania

Beneficjent

Warunki finansowania
• pożyczka na zasadach preferencyjnych: 

WIBOR 3 M + 50 pb. (nie mniej niż 2% w skali roku) lub
• pożyczka na zasadach rynkowych

Wysokość dofinansowania
Maksymalna kwota pożyczki nie może być większa niż różnica między
wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze
środków Funduszu Spójności.

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie 
niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki



Zainwestujmy razem w środowisko

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia wymienione w SzOOP
POIiŚ 2014-2020  w ramach 
I osi priorytetowej – Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie 
niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki



Zainwestujmy razem w środowisko

Program priorytetowy NFOŚiGW

• Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż 
kopalin i wód podziemnych

• Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin

Geologia i górnictwo



Zainwestujmy razem w środowisko

Alokacja 200 mln zł, w formie bezzwrotnej

podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu
rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych,
zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze

dotacja

• do 50 % kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć realizowanych
przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
Intensywność może być podwyższona o:

- 10 pkt procentowych dla średnich przedsiębiorstw,
- 20 pkt procentowych dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Definicja średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw określona jest w załączniku I do rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1)

• do 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego

Forma finansowania

Beneficjent

Intensywność finansowania

Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych



Zainwestujmy razem w środowisko

Terminy i sposób 
składania wniosków

Nabór trybie ciągłym:

I nabór – zakończony 30.11.2016 r.

II nabór – ogłoszony w II kw. 2017 r., termin zakończenia
naboru 30.11.2017r.

Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka 

zasobami złóż kopalin i wód podziemnych



Zainwestujmy razem w środowisko

Kontynuacja przedsięwzięć może nastąpić w ramach programu 

priorytetowego 
Poprawa jakości powietrza, część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów 
geotermalnych. 



Zainwestujmy razem w środowisko

Rodzaje przedsięwzięć

• Budowa nowej, rozbudowa lub 
modernizacja istniejącej ciepłowni/ 
elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej;

• Modernizacja lub rozbudowa istniejących 
źródeł wytwarzania energii o ciepłownię 
/elektrociepłownię/elektrownię 
geotermalną;

• Wykonanie lub rekonstrukcja otworu, 
z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się 
wykonania otworu badawczego.

Beneficjenci Przedsiębiorcy

Poprawa jakości powietrza

Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych



Zainwestujmy razem w środowisko

Alokacja  

nie jest możliwe łączenie dofinansowania
w formie pożyczki z inwestycją kapitałową

Pożyczka:
• WIBOR 3M+ 50 p.b., nie mniej niż 2% w skali 

roku lub na warunkach rynkowych
• nie dłużej niż 15 lat
• od 1 mln zł do 90 mln zł
• do 75% kosztów kwalifikowanych
• pożyczka nie podlega umorzeniu

Inwestycja kapitałowa

Forma finansowania  

500 mln zł

Dotacja (tylko dla przedsięwzięć wykorzystujących 
do produkcji energii elektrycznej technologię 
ORC) do 50% kosztów kwalifikowanych 

Poprawa jakości powietrza

Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych



Zainwestujmy razem w środowisko

Dziękuję za uwagę

www.nfosigw.gov.pl


