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Instytucja Pośrednicząca
Ministerstwo Energii

Instytucja Wdrażająca
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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



POIiŚ 2014-2020

Działanie 1.5  Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Dotacja

I Konkurs – zakończony

II Konkurs – w trakcie oceny

III Konkurs – nabór do 29.12.2017 r.



POIiŚ 2014-2020

Poddział. 

1.6.1  

Źródła wysokosprawnej kogeneracji 
dotacja

Poddział. 

1.6.2  

Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł 

wysokosprawnej kogeneracji dotacja

I Konkurs – zakończony

II Konkurs – nabór do 28.11.2017 r. – klastry energii

I Konkurs – zakończony

II Konkurs – w trakcie oceny

III Konkurs – nabór do 29.01.2018 r.

III Konkurs – nabór do 29.12.2017 r.



Działanie 1.5 
Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Beneficjent  

Alokacja  

Forma finansowania

311,5 mln euro 

Przedsiębiorcy, JST, spółdzielnie mieszkaniowe  

Bezzwrotna  

Zakres powiązany z PGN  

Typ projektów:

a) przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat
na przesyle i dystrybucji;

b) budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, 
skutkująca likwidacją węzłów grupowych;

c) budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, 
w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;

d) podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu

likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.



Działanie 1.5 
Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Udział przyłączanej mocy cieplnej u istniejących odbiorców (zastępowanie
istniejących lokalnych źródeł ciepła lub modernizacja i przebudowa sieci
ciepłowniczych) musi wynosić powyżej 50% całkowitej planowanej mocy
przyłączeniowej odbiorców w ramach projektu.

Istniejący system ciepłowniczy lub chłodniczy musi w momencie zakończenia projektu
udzielenia spełniać wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego,
o którym mowa w art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE.
Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w okresie, w którym system
ciepłowniczy, w ramach którego realizowany jest projekt, nie spełnia ww. wymogów
efektywnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, wnioskodawca powinien
w wyczerpujący sposób uzasadnić dlaczego zakłada, że niezbędne przedsięwzięcia
w zakresie wytwarzania ciepła z OZE, kogeneracji lub ciepła odpadowego zostaną
zrealizowane do momentu zakończenia realizacji projektu objętego wsparciem
w ramach działania 1.5.



Poddziałanie 1.6.1 
Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Beneficjent  

Alokacja  

Forma finansowania

160,2 mln euro 

Przedsiębiorcy, JST, podmioty świadczące usł. 
publ., spółdzielnie mieszkaniowe  

Bezzwrotna  



Poddział. 
1.6.1  

Źródła wysokosprawnej kogeneracji WYMAGANIA

Całkowita Nominalna Moc Elektryczna min. 1 MW

Instalacje „poza” ETS – zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE złącznik I

Instalacje  powyżej 20 MW  (biomasa, odpady komunalne)

Redukcja emisji CO2 o 30% w przypadku przebudowy istniejącej instalacji

POIiŚ 2014-2020



Poddziałanie 1.6.2

Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł 

wysokosprawnej kogeneracji

Beneficjent  

Alokacja  

Forma finansowania

116,2 mln euro 

Przedsiębiorcy, JST, podmioty świadczące 

usł. publ., spółdzielnie mieszkaniowe  

Bezzwrotna  



Poddziałanie 1.6.2
Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla 

źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Zakres powiązany z PGN  

Typ projektów:

a) budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca
wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej
kogeneracji;

b) wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach 
wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci 
ciepłowniczych;

c) budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, 
wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest 
również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także 
powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich 
instalacjach.



Poddziałanie 1.6.2
Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla 

źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Dla budowy nowej sieci ciepłowniczej lub chłodniczej w momencie udzielenia
pomocy publicznej muszą istnieć źródła wytwórcze, które pozwalają na
pokrycie co najmniej 75% zapotrzebowania systemu ciepłowniczego ciepłem
z wysokosprawnej kogeneracji.

Wspierana będzie budowa nowych sieci ciepłowniczych/chłodniczych

wraz z niezbędnymi przyłączami i węzłami ciepłowniczymi mająca na celu

przyłączenie nowej mocy cieplnej nie związanej z zastępowaniem

istniejących lokalnych źródeł ciepła (nowi odbiorcy, w odniesieniu do

nowych budynków). Udział wyżej opisanej nowej mocy cieplnej musi

wynosić co najmniej 50% całkowitej planowanej mocy przyłączeniowej

odbiorców w ramach projektu.



Działanie 1.5 i Poddziałanie 1.6.2
warunki III konkursu

Pakiet dla miast średnich

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) wśród celów
na najbliższe lata wskazuje zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze
gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Jednym z projektów
strategicznych realizujących SOR jest Pakiet dla średnich miast – ukierunkowany na
wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych
z największymi problemami społeczno-gospodarczymi.
Pakiet dla średnich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast
powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast
wojewódzkich – w tej chwili jest to 255 miejscowości (PDF 105 KB) w całej Polsce. Na
szczególne wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki miejskie (PDF 69 KB), które zgodnie
z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk (PDF 13 MB) w największym
stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych. To właśnie dla tych 122
miast wyodrębniona jest alokacja w ramach konkursu dla działania 1.5 i poddziałania
1.6.2.

http://www.mr.gov.pl/media/40743/Zal_1_Lista_255_miast.pdf
http://www.mr.gov.pl/media/40742/Zal_2_lista_122_miast.pdf
http://www.mr.gov.pl/media/40741/Ekspertyza_PAN.pdf


Działanie 1.5 i Poddziałanie 1.6.2
warunki III konkursu

• Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie
projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż
85%;

• Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w Załączniku nr 3 do
Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu;

• Szczegóły konkursów zostały zamieszczone na stronie:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-
naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---iii-konkurs/

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-
naborow-wnioskow/sieci-cieplownicze-i-chlodnicze/

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/sieci-cieplownicze-i-chlodnicze/
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/sieci-cieplownicze-i-chlodnicze/


Zainwestujmy razem w środowisko

Program priorytetowy NFOŚiGW

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

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

• Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

• Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w 
przedsiębiorstwach

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej 
i zasobooszczędnej gospodarki

Środki krajowe



Zainwestujmy razem w środowisko

Wdrożenie innowacyjnych technologii służących spełnieniu przez
polskie systemy ciepłownicze warunku „efektywnego systemu
ciepłowniczego i/lub chłodniczego” zgodnie z Dyrektywą EU
o efektywności energetycznej 2012/27/UE

Cel

Warunek realizacji projektu w ramach 1.5 i 1.6.2 POIiŚ 2014-2020

90 % systemów ciepłowniczych w Polsce nie spełnia tego warunku

Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie 
niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki



Zainwestujmy razem w środowisko

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE 

z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie efektywności energetycznej

Art.2 pkt. 41

„efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy” oznacza system ciepłowniczy
lub chłodniczy, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się:

• w co najmniej 50 % energię ze źródeł odnawialnych lub

• w co najmniej 50 % ciepło odpadowe lub

• w co najmniej 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji lub

• w co najmniej 50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła;

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i 
zasobooszczędnej gospodarki

Efektywny system ciepłowniczy/chłodniczy – definicja

Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie 
niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki



Zainwestujmy razem w środowisko

Alokacja 500 mln zł, w formie zwrotnej

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, której głównym
celem jest produkcja ciepła na cele komunalno-bytowe (min. 30 %
strumień wytwarzanego ciepła)

pożyczka z częściowym umorzeniem

ciągły

Forma finansowania

Beneficjent

Tryb naboru

Program realizowany będzie w latach 2016-2023,
• podpisywanie umów do 2022 r.
• środki wydatkowane będą do 2023 r. 

Okres wdrażania

do 85 % kosztów kwalifikowanych
Intensywność 
finansowania

Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie 
niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki



Zainwestujmy razem w środowisko

Pożyczka

1. kwota pożyczki: od 1 mln zł do 200 mln zł, 

2. Okres kwalifikowalności kosztów: 01.07.2016 r. - 30.06.2023 r.

3. oprocentowanie pożyczki: 

• na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku,

• na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej),

4. okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż
20 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki,

5. okres karencji – nie dłużej niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,

6. pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile jest wymagana,

7. w przypadku, gdy dofinansowanie (pożyczka) stanowi pomoc publiczną, musi być ono
udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie 
niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki



Zainwestujmy razem w środowisko

1. Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub 
przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ 
przesyłowej mające na celu doprowadzenie systemu ciepłowniczego, w którym funkcjonują, 
do spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego.

2. Z grupy przedsięwzięć wyłącza się:
– inwestycje polegające na wykorzystaniu energii ze źródeł geotermalnych,
– inwestycje w jednostki wytwórcze ciepła/chłodu, które finalnie wykorzystywać będą paliwo 
o wyższym wskaźniku emisyjności niż to stosowane dotychczas.

Wymagania

Nie ma ograniczeń co do mocy instalacji, obszaru 
oddziaływania przedsięwzięcia, czy 

minimalnej liczby odbiorców energii.

• Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie 
niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki



Zainwestujmy razem w środowisko

Kryteria dostępu

12.

System ciepłowniczy, w ramach którego realizowana będzie inwestycja finansowana
ze środków NFOŚiGW, nie spełnia definicji „efektywnego systemu ciepłowniczego”
wynikającego z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25
października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (…) – na podstawie
oświadczenia Wnioskodawcy

13.

Inwestycja, po jej zakończeniu, przyczyni się do spełnienia przez system ciepłowniczy
co najmniej jednego z warunków definicji „efektywnego systemu ciepłowniczego”
wynikający z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25
października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (…) – na podstawie
oświadczenia Wnioskodawcy

Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie 
niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki



Zainwestujmy razem w środowisko

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.

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

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie 
niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki



Zainwestujmy razem w środowisko

Dziękuję za uwagę

www.nfosigw.gov.pl

Magdalena Misiurek

e-mail: magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl 


