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W odpowiedzi na zapytanie Pana Senatora Aleksandra Szweda dotyczące beneficjentów, którzy mogą 
skorzystać z programów rządowych i unijnych w zakresie wymiany źródeł ciepła, kwoty 
dofinansowania,  jakie mogą oni otrzymać, oraz warunków, jakie muszą spełnić, proszę o przyjęcie 
poniższych informacji.

Na wstępie należy zaznaczyć, że szeroki zakres pytania pozwala na udzielenie odpowiedzi, w której 
część stanowić będzie odesłanie do materiałów szczegółowych a w zakresie informacji dotyczących 
wsparcia o charakterze regionalnym – ogranicza się do obszaru województwa dolnośląskiego (ze 
wskazaniem źródeł wiedzy na temat innych regionów). Szczegółowe informacje dotyczące kwot 
dofinansowania i koniecznych do spełnienia warunków dotyczą aktualnie trwających konkursów

Jakość powietrza jest zagadnieniem priorytetowym, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie i zakresie 
programów mających na celu poprawę stanu powietrza, dlatego oferta wsparcia dedykowana jest do 
szerokiego grona beneficjentów. Znajdują się wśród nich: jednostki samorządu terytorialnego, 
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy.
Typowe projekty dotyczą wymiany źródła ciepła, włączenia obiektu do systemów ciepłowniczych lub 
wsparcia dla produkcji energii (w tym cieplnej) z odnawialnych źródeł energii.

Działania podejmowane na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce finansowane są z różnych źródeł 
- zarówno zewnętrznych (pochodzących z funduszy unijnych oraz Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego) jak i środków krajowych w zakresie zadań realizowanych przy udziale Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwany dalej: NFOŚiGW lub Fundusz) oraz 



wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwane dalej WFOŚiGW lub 
funduszami wojewódzkimi). Przyjmują formę dotacji, pożyczek ale także ulg (np. podatkowe czy 
oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego) Z uwagi na szczególny moment programowania 
budżetu unijnego tj. koniec obecnej perspektywy 2014-2020 i trwające prace nad dokumentami dla 
okresu programowania 2021-2027, należy się spodziewać, że z czasem będą się pojawiać bardziej 
konkretne informacje dotyczące zasad finansowania. Będą one publicznie udostępniane poprzez strony 
i portale rządowe takie jak: GOV.PL czy https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Poniższa odpowiedź prezentuje informacje w podziale na:
 środki unijne – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 środki unijne poziom regionalny
 środki norweskie
 środki krajowe program Czyste powietrze, program Stop smog
 programy Banku Gospodarstwa Krajowego i  ulgi

ŚRODKI UNIJNE PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, 

Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (zwanym dalej POIS) to krajowy program 
wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu 
i adaptację do nich i bezpieczeństwo energetyczne, Jest to największy program finansowany z Funduszy 
Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. W zależności od tzw. linii demarkacyjnej 
(kryteria pozwalające na uniknięcie podwójnego finansowania) dany projekt o charakterze 
ogólnopolskim otrzymujący dofinansowanie z POIS nie będzie finansowany w programach 
regionalnych. 
Projekty dotyczące wymiany źródeł ogrzewania mogą otrzymać dofinansowanie w zależności od 
rodzaju aplikującego beneficjenta. Np. projekty wymiany źródeł ogrzewania w budynkach 
wielorodzinnych realizowane są przez samorządy lokalne w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020 w ramach pierwszej osi priorytetowej. Projekty dofinansowane 
w ramach tych działań wybierane są w trybie konkursowym i dotyczą wspierania efektywności 
energetycznej w sektorze mieszkaniowym, tj. wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących 
głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. 
Poniżej przedstawiam kluczowe informacje o istotnych dla prezentowanych zagadnień kwestiach. 
Więcej na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym szczegółowy opis osi 
priorytetowych, beneficjenci i poziomy dofinansowania dostępne są w dokumentach programowych na 
stronie dedykowanej dla programu https://www.pois.gov.pl/
Procedury wyboru i zatwierdzania operacji (projektów) są szczegółowo określone w dokumencie 
„System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020”, stanowiącym załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (zwanym dalej 
SzOOP). 
Niezależnie od zastosowanej ścieżki (konkursowej bądź pozakonkursowej), wybór projektów do 
dofinansowania następuje w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu o obiektywne 
kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIS. Nie przewiduje się różnicowania kryteriów 
wyboru projektów ze względu na tryb wyboru.
W ramach POIS 2014-2020 Narodowy Fundusz pełni funkcję Instytutucji Wdrażającej dla I osi 
priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, w której dostępne środki Unii Europejskiej 
wynoszą ponad 6,0 mld zł (1,4 mld euro), do wykorzystania w zakresie: poddziałania 1.1.1 Wspieranie 
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inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł 
do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
Dla zadanego pytania istotne jest Działanie 1.2 tj.  Promowanie efektywności energetycznej 
i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, gdzie wsparcie kierowane jest do 
dużych przedsiębiorstw w zakresie zastosowania rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji 
gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. 
Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym przedsiębiorstwie 
dokonywana jest ex ante na podstawie audytu energetycznego (stanowiącego obligatoryjny element 
projektu). W ramach weryfikacji realizacji założonych celów i efektów inwestycji należy również 
przeprowadzić audyt energetyczny po jej zakończeniu (ex post). Audyt energetyczny jest kosztem 
niekwalifikowanym. 
Wsparcie inwestycyjne dużych przedsiębiorstw jest  komplementarne z programami regionalnymi, 
gdzie dofinansowanie ze środków UE mogą otrzymać Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. 
Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie 
projektu, zgodnie z zasadami pomocy publicznej wynosić, może nie więcej niż 85%.
Jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze takich inwestycji do wsparcia, będzie koncepcja 
opłacalności. Poza tym o wsparciu, takich projektów decydują także dodatkowe rezultaty uzyskiwane 
w stosunku do planowanych nakładów inwestycyjnych (np. wielkość redukcji CO2).Warunkiem 
wsparcia projektów dotyczących kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków 
będzie również konieczność zastosowania liczników ciepła/chłodu, ciepłej wody pod warunkiem, że 
wynika to z przeprowadzonego uprzednio audytu energetycznego. 
W zakresie modernizacji energetycznej budynków preferowane są projekty, w których w wyniku 
realizacji inwestycji nastąpi wzrost efektywności energetycznej powyżej 60% (w przeliczeniu na 
energię końcową), natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększające w 
wyniku realizacji projektu efektywność energetyczną poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) 
nie kwalifikują się do dofinansowania. 
Pomoc inwestycyjna w ramach działania 1.2 POIiŚ została przewidziana w formie pożyczki 
z możliwym umorzeniem części kapitałowej.

Dla wspierania efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej istotne jest 
poddziałanie 1.3.1, w którym projekty w zależności od typu beneficjenta wybierane sa w odmiennych 
trybach.

Tryb pozakonkursowy dotyczy projektów realizowanych przez administrację rządową oraz 
nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne, zaś w trybie konkursowym wybierane 
są projekty dotyczące kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej budynków będących 
własnością lub zajmowanych przez instytucje rządowe (w rozumieniu art. 2, pkt. 9 Dyrektywy 
2012/27/UE), realizowane przez: 

  państwowe jednostki budżetowe 
  szkoły wyższe 
  administrację rządową, oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne 

Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej 
budynków użyteczności publicznej obejmuje takie elementy jak: 

 ocieplenie, przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów 
i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych; 



 wymiana oświetlenia na energooszczędne; 
 przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie 

efektywnego źródła ciepła); 
 instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE; 
 budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, 
 zastosowanie automatyki pogodowej; 
 zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku; 
 budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja 

dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła; 
 instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; 
 instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika 

z przeprowadzonego audytu energetycznego; 
 opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu 

inwestycyjnego; 
 instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; 

W zakresie poddziałania 1.3.1 POIiŚ priorytetowo wspierane są budynki rządowej administracji 
publicznej, modernizowane zgodnie z dobrymi praktykami opisanymi w Krajowym Planie Działań 
dotyczącym efektywności energetycznej dla Polski, którego częścią składową jest dokument Wspieranie 
Inwestycji w Modernizację Budynków. Kluczowe w ramach oceny projektów będzie kryterium 
efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do 
planowanych wielkości dofinansowania. Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie 
i społecznie oraz, w stosownych przypadkach, przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. Wsparciem 
objęte zostaną wyłącznie projekty dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej 
budynków. 
Preferowane są projekty, w których w wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost efektywności 
energetycznej powyżej 60% (w przeliczeniu na energię końcową), natomiast projekty z zakresu 
modernizacji energetycznej zwiększające w wyniku realizacji projektu efektywność energetyczną 
poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie kwalifikują się do dofinansowania. 
Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa 
gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne 
zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje 
polegające na przebudowie lokalnych źródeł ciepła mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy 
podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Priorytetowo 
wspierane są projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii, o ile wynika to z przeprowadzonego 
audytu energetycznego. 
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydaktów kwalifikowalnych dla projektów wyłonionych 
w procedurze konkursowej wynosi 85%, natomiast dla projektów pozakonkursowych 100%.

Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym przewiduje poddziałanie 1.3.2

Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej 
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych obejmować może ocieplenie obiektu oraz wymianę 
wyposażenia obiektów na energooszczędne, w tym w zakresie związanym m.in. z:: 

 ociepleniem przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów 
i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych; 

 wymianą oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków); 



przebudową systemów grzewczych lub podłączeniem bardziej efektywnego energetycznie 
i ekologicznie źródła ciepła; 

Potencjalnymi beneficjentami wsparcia są spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe ze 
wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich oraz miasta subregionalne, miasta 
średnie, w tym tracące fukcje społeczno – gospodarcze.
Zakres wsparcia w ramach Poddziałania 1.3.2. wynikać musi z tzw. planów gospodarki niskoemisyjnej. 
W przypadku przebudowy systemów grzewczych działania obejmować mogą wymianę źródeł ciepła na 
bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie, albo podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej 
lub modernizację takiego przyłącza, w przypadku, gdy właścicielem ww. infrastruktury jest 
wnioskodawca. Wymiana źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia 
redukcji CO2 o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa, w odniesieniu do istniejącej 
instalacji. Inwestycje w tym zakresie powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. 
Dofinansowane urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować się minimalnym poziomem 
efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, obowiązującymi od końca 2020 r., 
określonymi w odpowiednich dokumentach, zgodnie z zapisami SzOOP. 
W odniesieniu do produkcji ciepła z OZE wsparcie otrzymają inwestycje, które nie są lub nie mogą być 
podłączone do sieci ciepłowniczej z zastrzeżeniem, iż dopuszcza się wsparcie instalacji OZE 
związanych z produkcją ciepła, które nie wypierają ciepła systemowego jako głównego źródła ciepła, a 
jedynie usprawniają jego wykorzystanie i znajdują uzasadnienie potwierdzone w audytach 
energetycznych. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku 
musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii 
końcowej o co najmniej 25%.

Pomoc inwestycyjna w zakresie poddziałania 1.3.2 została przewidziana w formie zwrotnej. 
Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy publicznej wynosi nie więcej niż 85%.Mając na uwadze zły stan jakości powietrza 
w Polsce, w ramach działania 1.5 POIiŚ – „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” przewidziano 
wsparcie skierowane na poprawę efektywności dystrybucji ciepła i/lub chłodu głównie na cele 
komunalno-bytowe, któreodnosi się do obszarów (głównie miejskich) posiadających przygotowane 
i pozytywnie zweryfikowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
plany gospodarki niskoemisyjnej oraz wynikających ze strategii ZIT miast wojewódzkich, w których 
uwzględniono potrzeby dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym głównie PM10. 
Nadrzędnym celem podjętych interwencji ma być poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, czyli zmniejszenie tzw. „niskiej 
emisji” na obszarach, gdzie występują ponadnormatywne poziomy stężenia PM10. Wspomniane 
ograniczenie tzw. „niskiej emisji” ma polegać na zastępowaniu indywidualnych źródeł ciepła przez 
wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych. Inwestycje mają 
przyczynić się do zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zmniejszenia emisji CO2 
i zmniejszenia emisji pyłu do atmosfery. Biorąc powyższe cele pod uwagę w ramach niniejszego 
działania wspierana jest poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła do istniejących odbiorców 
w szczególności poprzez modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych oraz likwidacja zbiorowych 
i indywidualnych źródeł tzw. niskiej emisji, w tym w budynkach mieszkalnych poprzez podłączenie ich 
do efektywnych systemów ciepłowniczych. Jednocześnie, biorąc pod uwagę potrzebę zwiększania 
efektywności wykorzystania paliw w systemach ciepłowniczych i chłodniczych, potrzebę ograniczenia 
emisji dwutlenku oraz emisji innych zanieczyszczeń na terenie miast (w szczególności PM 10), 
wspierana jest także budowa nowych lub zwiększenie przepustowości istniejących odcinków sieci 
ciepłowniczej/chłodniczej wraz z niezbędnymi przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji 
istniejących źródeł ciepła opalanych głównie paliwem stałym. 



Na etapie oceny, preferowane są projekty zakładające wykorzystanie potencjału OZE. Jednocześnie 
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 (niezależnie od rodzaju projektu) 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 niniejszego działania. Dla projektów realizowanych przez 
beneficjentów, u których w infrastrukturze sieciowej wielkość mocy zamówionej przekracza 1000 MW, 
istnieje obowiązek reinwestowania równowartości uzyskanego dofinansowania na projekty 
środowiskowe/ energetyczne (generujące zmniejszenie zużycia energii) realizowane na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej przez tego beneficjenta w latach przyszłych.

Typy beneficjenta w ramach przedmiotowego działania to przedsiębiorcy, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe, czy 
podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 
terytorialnego niebędące przedsiębiorcami. 

W ramach działania 1.5 POIiŚ, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, maksymalny 
procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu może 
wynosić nie więcej niż 85%.

Z kolei na terenie województwa śląskiego wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 
mieszkalnych przewiduje dedykowane dla tego regionu Podziałanie 1.7.1 POIiŚ.

Celem poddziałania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji  energetycznej 
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej 
budynków. Zakres projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego ex-ante 
i prowadzić do redukcji zużycia energii końcowej o co najmniej 25%.

Dofinansowanie może być udzielone następującym podmiotom:
 spółdzielniom mieszkaniowym z obszaru województwa śląskiego;
 wspólnotom mieszkaniowym z obszaru województwa śląskiego;
 jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom, samorządowym jednostkom 

organizacyjnym oraz przedsiębiorstwom realizującym zadania własne jednostek samorządu 
terytorialnego; 

 spółkom prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, 
prowadzącym działalność mieszkaniową ;

 podmiotom będącym dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE 
działającym na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu 
terytorialnego na terenie województwa śląskiego – dotyczy wyłącznie budynków komunalnych;

 porozumieniom wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Maksymalny poziom dofinansowania UE w  wydatkach  kwalifikowanych  na  poziomie projektu jest 
ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.
Pomoc inwestycyjna w zakresie poddziałania 1.7.1 przewidziana została w formie pomocy zwrotnej. 
W zakresie JST przewidziano dofinansowanie w formie dotacji.



Warunkiem  uzyskania  wsparcia  będzie  posiadanie przygotowanych   uprzednio   planów   gospodarki 
niskoemisyjnej.

Natomiast wsparcie przewidziane w ramach poddziałania 1.7.2 POIiŚ Efektywna dystrybucja ciepła 
i chłodu w województwie śląskim skierowane jest na inwestycje w infrastrukturę dystrybucji ciepła 
i chłodu – budowa i modernizacja sieci, budowa przyłączy.

Dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach tego poddziałania w zakresie sieci 
ciepłowniczych i chłodu obejmuje takie elementy jak: 

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

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

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

 podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu  likwidację  indywidualnych  i  
zbiorowych  źródeł niskiej emisji.

Celem poddziałania jest wspieranie budowy/przebudowy głównie na cele komunalno-bytowe sieci 
dystrybucji ciepła i/lub chłodu do istniejących odbiorców. 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 
(niezależnie  od  rodzaju  projektu)  musi w momencie  zakończenia  projektu  spełniać  wymóg 
efektywnego systemu ciepłowniczego  lub  chłodniczego,  o  którym  mowa  w  art.  2  pkt  41  i  42  
dyrektywy 2012/27/UE.

Dofinansowanie może być udzielone następującym podmiotom:
 przedsiębiorcy;
 jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne
 spółdzielnie mieszkaniowe,
 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków   własnych   jednostek   

samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.

Maksymalny poziom dofinansowania UE w  wydatkach  kwalifikowanych  na  poziomie projektu jest 
ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Pomoc inwestycyjna w 
zakresie poddziałania 1.7.2 została przewidziana w formie dotacji.
Warunkiem  uzyskania  wsparcia  będzie  posiadanie przygotowanych   uprzednio   planów   gospodarki 
niskoemisyjnej.Zgodnie z aktualnym Harmonogramem planowanych w roku 2020 naborów wniosków 
o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014-2020 (obowiązujący od 
10.02.2020 r.) nie są już planowane nabory wniosków w ramach I osi priorytetowej POIiŚ. 
Mając na względzie obecny etap wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 
wymogi jego rozliczenia i zakończenia, a także dostępną alokację środków finansowych w I osi 
priorytetowej POIiŚ na obecną chwilę nie są planowane nowe konkursy w bieżącej perspektywie 
finansowej 2014-2020 r,
Aktualny etap prac dotyczących programowania nowej perspektywy finansowej pozwala zakładać, że 
podobne działania,. przyczyniające się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, w ramach 
programów projektowanych na lata 2021-2027, będą kontynuowane. Obecnie trwają prace nad 
programowaniem wsparcia w ramach kolejnej perspektywy 2021 - 2027, w której nabory w ramach 
nowego programu powinny zostać uruchomione najprawdopodobniej na przełomie lat 2021/2022.



ŚRODKI UNIJNE POZIOM REGIONALNY

Program Operacyjny województwa dolnośląskiego
Uzupełnieniem dla programów ogólnopolskich są programy regionalne (RPO). W  przypadku 
województwa dolnośląskiego, szczegółowe informacje dotyczące możliwego wsparcia dostępne są na 
stronie http://rpo.dolnyslask.pl/
Aktualnie trwają trzy konkursy i nabory dotyczące poprawy jakości powietrza:

1. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego (3.4.1)
2. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, RPO Dolnośląskiego (3.1)
3. Efektywność energetyczna w MŚP, RPO Dolnośląskiego Pożyczka na efektywność 

energetyczną dla MŚP (3.2)

Ad 1. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 

Dotacja, nabór trwa od 25.05.2020 do 19.10.2020 

Przedmiotem konkursu jest realizowany na terenie Województwa Dolnośląskiego za wyjątkiem 
obszarów ZIT WrOF, ZIT AJ i ZIT AW typ projektu określony dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii 
niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Osi Priorytetowej 3 
Gospodarka niskoemisyjna, dotyczący: Typ 3.4 e: samodzielne inwestycje związane z 
energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych – 3.4 e: przebudowa 
oświetlenia ulicznego w gminach miejskich i miejsko – wiejskich   (przy założeniu, że co najmniej 35% 
ilości modernizowanych opraw znajduje się na terenie miasta) finansowanego przez gminy, 
obejmującego wymianę elementów lub budowę nowej infrastruktury (ale zastępującej przeznaczoną do 
wyłączenia) m.in. opraw, słupów, okablowania, czujników, central sterujących itp. stanowiących 
oświetlenie lub wymaganych na potrzeby oświetlenia: ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych 
i dróg wojewódzkich, dróg krajowych  przebiegających w granicach terenu zabudowy, części dróg 
krajowych , wymagających odrębnego oświetlenia: przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów, 
stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi 
krajowej. Dopuszcza się finansowanie przebudowy / budowy / remontu oświetlenia na drogach 
wewnętrznych ogólnodostępnych jeśli oświetlenie jest finansowane przez gminę. Nie jest możliwe 
finansowanie oświetlenia terenów rekreacyjno – wypoczynkowych (zgodnie z katalogiem w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków), np. parków, skwerów, ogrodów zoologicznych i botanicznych.  
Oświetlenie musi być zgodne z obowiązującym prawem oraz normą PN EN 13201. W przypadku miejsc 
parkingowych zlokalizowanych w obrębie dróg i placów dopuszcza się zastosowanie normy PN EN 
12464-2. Wszystkie elementy stanowiące zakres projektu po jego zakończeniu muszą stanowić 
własność gminy. Dopuszcza się realizację projektu z wykorzystaniem infrastruktury stanowiącej 
własność innego podmiotu (np. przedsiębiorstwa energetycznego), o ile Wnioskodawca / Beneficjent 
dysponował będzie pisemną zgodą (umową, porozumieniem) w sprawie spełnienia warunku dot. 
własności elementów po zakończeniu projektu. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie w tym 
zakresie. Nie jest możliwe zakwalifikowanie do dofinansowania budowy nowych odcinków 
oświetlenia. Inwestycje w oświetlenie muszą przyczyniać się do udokumentowanej aktualnym  audytem 
efektywności energetycznej oszczędności energii elektrycznej co najmniej o 25%, z preferencją dla 
projektów o większej oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 względem stanu sprzed inwestycji, 
co należy wykazać we wniosku o dofinansowanie oraz potwierdzić na zakończenie realizacji projektu 

http://rpo.dolnyslask.pl/


audytem porealizacyjnym. Koszty audytów stanowią wydatek kwalifikowalny w projekcie.  Inwestycja 
powinna wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (dokumentu równoważnego). Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej (dokument równoważny) powinien zostać przyjęty do realizacji uchwałą rady gminy, 
właściwej dla miejsca realizacji projektu. Jeśli projekt realizowany jest na obszarze kilku gmin, 
powinien być ujęty w planach (dokumentach równoważnych) właściwych gmin.Kategorie interwencji 
dla niniejszego konkursu: 013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności 
energetycznej, projekty demonstracyjne  i  środki  wsparcia. 

O wsparcie ubiegać się mogą m.in. Jednostki Samorządu Terytorialnego
Poziom dofinansowania jest zmienny i zależy m.in. od aspektu udzielanej pomocy publicznej.

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

- w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych 
(z uwzględnieniem dochodu poprzez zastosowanie tzw. metodyki luki finansowej, o której mowa w art. 
61 ust. 1-7 rozporządzenia 1303  – jeśli dotyczy);

- w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 
75% kosztów kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego 
podmiotu (Beneficjenta / Partnera) w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej 
kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć 
równowartości 200 tys. euro;

- w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na podstawie art. 48 rozporządzenia 651/2014) – 
kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z 
inwestycji.

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów 
kwalifikowalnych ex ante albo poprzez mechanizm wycofania. Kwota dofinansowania nie może 
przekroczyć wartości 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny beneficjenta (pokryty ze środków własnych Wnioskodawcy lub innych źródeł 
finansowania) wynosi co najmniej 25%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:  3 000 000 PLN.

Ad 2. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 

Dotacja, nabór trwa od 18.05.2020 do 30.10.2020 

Na co (m.in.): Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub 
cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie 
oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji). 

Dofinansowanie w ramach konkursu, zgodnie z SZOOP, mogą otrzymać następujące typy podmiotów 
będące członkami klastra:



 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne jst;
 jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 przedsiębiorstwa energetyczne;
 MŚP;
 przedsiębiorstwa społeczne;
 organizacje pozarządowe;
 klastry energii,
 spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 towarzystwa budownictwa społecznego;
 grupy producentów rolnych;
 jednostki naukowe;
 uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
 organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 podmiot wdrażający instrument finansowy w formule funduszu funduszy – w zakresie schematu 

3.1.D;
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
 Lokalne Grupy Działania.

- będące członkami certyfikowanego Pilotażowego Klastra Energii.

Zgodnie z SZOOP RPO WD 2014-2020 minimalna całkowita wartość projektu wynosi 50 tys. PLN

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu przypadająca na 1 klaster wynosi 7 mln PLN

W przypadku kosztów nie objętych pomocą publiczną oraz nie generujących dochodu maksymalny limit 
dofinansowania ze środków EFRR wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem.

W przypadku kosztów  nie objętych pomocą publiczną ale generujących dochód - poziom 
dofinansowania musi zostać ustalony zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z 
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-2020.

W przypadku kosztów objętych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na 
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (art. 41 rozporządzenia 651/2014) poziom dofinansowania wynosi:

a)  dla kosztów inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z 
całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia 
dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych 
stanowi koszty kwalifikowalne; oraz

b) dla kosztów inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez 
odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby 



przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa 
koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne:

Przedsiębiorca Maksymalne dofinansowanie
Mikro   80%
Mały 80%
Średni 70%
Duży   60%

 c) dla kosztów małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, 
gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty 
inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska:

Przedsiębiorca Maksymalne dofinansowanie
Mikro   65%
Mały 65%
Średni 55%
Duży   45%

Za koszty kwalifikowalne w powyższym zakresie uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do 
propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Kosztów, które nie są bezpośrednio 
związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie uznaje się za kwalifikowalnena 
podstawie powyższego przepisu. Zastosowanie mogą jednak znaleźć przepisy dot. pomocy de minimis 
(pkt. 27 Kwalifikowalność wydatków).

W przypadku kosztów objętych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015., poz. 2011) - (art. 48 
rozporządzenia 651/2014) – do 85% w przypadku kosztów objętych niniejszym 
rozporządzeniem (maksymalna kwota pomocy stanowi różnicę między kosztami kwalifikowalnymi a 
zyskiem operacyjnym z inwestycji, ale nie może przekroczyć wartości 85% kosztów kwalifikowalnych 
projektu).

Kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem 
operacyjnym z inwestycji (przy czym maksymalny poziom dofinansowania nie może przekraczać 85% 
wydatków kwalifikowalnych).

Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante.

„Zysk operacyjny” oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi 
kosztami operacyjnymi w ekonomicznym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią. 
Koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, 
komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają kosztów amortyzacji i 
kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej. Dyskontowanie 
przychodów i kosztów operacyjnych przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej pozwala na 
osiągnięcie rozsądnego zysku.



Wszystkie kwoty uwzględniane przy obliczaniu powinny być kwotami przed potrąceniem podatku lub 
innych opłat.

Wartość kosztów kwalifikowalnych powinna być dyskontowana do wartości na dzień przyznania 
pomocy. Stopę dyskontową należy przyjąć zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody 
ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – do 85% w przypadku kosztów objętych 
niniejszym rozporządzeniem (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego 
podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy 
de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 
200 tys. euro). 

W trakcie oceny weryfikowana będzie informacja o otrzymanej przez Wnioskodawcę pomocy de 
minimis w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej 
kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu 
podczas oceny wniosku. Ponowna weryfikacja poziomu otrzymanej pomocy de minimis przez 
Wnioskodawcę będzie występowała na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 1407/2013 całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej 
jednemu przedsiębiorstwu w rozumieniu art. 2 ust.2 nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie 
trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu 
prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 
100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na 
nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Jedno przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami  Rozporządzenia 1407/2013 obejmuje wszystkie jednostki 
gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

- jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu 
akcjonariuszy, wspólników lub członków;

- jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu 
administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

- jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą 
zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie 
spółki;

- jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce 
gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi 
akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, 
wspólników lub członków tej jednostki.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych całego projektu nie może 
przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych.



UWAGA: Procentowy udział środków współfinansowania krajowego z budżetu państwa w wydatkach 
kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 15 % wydatków kwalifikowalnych. Poprzez 
współfinansowanie krajowe z budżetu państwa należy rozumieć wszystkie środki budżetu państwa, 
które trafiają do Wnioskodawcy na realizacje projektu,  również w formie dotacji celowej, niezależnie 
od tego jaki podmiot wypłaca te środki (Instytucja Zarządzająca czy dysponent), za wyjątkiem środków 
z funduszy celowych (np. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Kolejowego).

W przypadku przekroczenia ww. poziomu, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie zwraca się do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, który 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może wyrazić zgodę na 
zastosowanie wyższego udziału środków współfinansowania krajowego z budżetu państwa 
w wydatkach kwalifikowalnych projektu. Otrzymanie zgody właściwego ministerstwa warunkuje 
możliwość podpisania umowy o dofinansowanie. Decyzja odmowna wydana przez ministerstwo 
stanowi przesłankę do odstąpienia przez IOK od podpisania umowy o dofinansowanie.

Pomoc publiczna/de minimis  nie wystąpi w projekcie jeśli spełnione zostaną wszystkie poniższe 
warunki:

 podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej i nie udostępnia powierzchni innym 
podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej,

 wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne,
 rozmiar (zdolność wytwórcza) mikroinstalacji nie może przekraczać realnego zapotrzebowania 

prosumenta na energię.

Zgodnie z interpretacją KE, łączne spełnienie ww. warunków pozwala na uznanie, iż wprowadzenie 
nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej do sieci stanowi działalność o charakterze pomocniczym, 
bez konieczności dokonywania obliczeń odnoszących się do ograniczenia wydajności działalności 
gospodarczej do 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury.
Pomoc publiczna wystąpi również w przypadku, gdy wnioskodawcą/beneficjentem/partnerem będzie 
podmiot z zasady prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie mieszkalnictwa, taki jak 
spółdzielnia mieszkaniowa lub TBS (zgodnie z interpretacją UOKiK).

UWAGA: W ramach przedmiotowego konkursu przewiduje się możliwość udzielania zaliczek do 90% 
przyznanej kwoty dofinansowania w przypadku wszystkich Beneficjentów, z zastrzeżeniem, że 
maksymalna wysokość jednej transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 40% 
dofinansowania projektu.

Zgodnie z SZOOP RPO WD 2014-2020 minimalna całkowita wartość projektu wynosi 50 tys. PLN

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu przypadająca na 1 klaster wynosi 7 mln PLN

Ad 3. Pożyczka na efektywność energetyczną dla MŚP

od 200 tys. zł do 3 mln zł 

wsparcie pozadotacyjne udzielane od 25.04.2018 



Wsparcie przeznaczone jest m.in. na a) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, b)wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w 
związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, c) wymiana lub modernizacja źródła energii w celu 
zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, d) inwestycje w urządzenia do 
ogrzewania z zastrzeżeniem, że finansowanie w OZE oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie 
paliwa gazowe jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako element projektu 
lub podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie, e) modernizacja systemu 
wentylacji lub klimatyzacji skutkująca zmniejszeniem strat ciepła, f) wymiana oświetlenia oraz innych 
urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku, a także zastosowanie technologii 
efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych 
na bardziej efektywne energetycznie. 

Wsparcie kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, grup producentów rolnych, 
przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do Jednostek Samorządu Terytorialnego

Szczegółowe informacje i dane kontaktowe dostępne na stronie: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/samorzady-organizacje-i-inne-
podmioty/?&title=Jednostki%20Samorz%c4%85du%20Terytorialnego#/3758=773#774/3756=Jednost
ki%20Samorz%C4%85du%20Terytorialnego

Należy zaznaczyć, że w ramach wsparcia ze środków krajowych, Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – właściwy terytorialnie oferuje jednostkom 
samorządu terytorialnego, ich związkom i ich stowarzyszeniom, wsparcie zgodnie z zasadami 
udzielania dotacji i pożyczek, zatem władze samorządowe mogą ubiegać się o środki na wsparcie 
inwestycji realizowanych w budynkach komunalnych. Więcej na ten temat https://wfosigw.wroclaw.pl/

ŚRODKI NORWESKIE

Aktualnie w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” trwają trzy nabory (dotyczące: 
poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, budowy źródeł ciepła wykorzystujących 
energię geotermalną oraz wsparcia modernizacji MEW), o których informacje znaleźć można pod 
adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/nabory-wnioskow?page=2&size=10

Nabór: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

W zakresie wymiany źródeł ciepła szczególnie interesujący może okazać się nabór dot. głębokiej 
termomodernizacji budynków szkolnych w kierunku standardu energetycznego „pasywnego” lub 
„prawie zeroemisyjnego”. 

Dofinansowanie mogą uzyskać podmioty prowadzące publiczne lub niepubliczne szkoły podstawowe 
lub ponadpodstawowe. 

Przewidziana na nabór kwota ponad 86 mln zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów, 
które będą polegać m.in. na dociepleniu budynków szkolnych, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, 
przebudowie systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i c.w.u. lub podłączeniu do bardziej 
efektywnego źródła ciepła, instalacji lub przebudowie systemów chłodzących, wymianie systemów 
wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji, zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynkach 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/samorzady-organizacje-i-inne-podmioty/?&title=Jednostki%20Samorz%c4%85du%20Terytorialnego#/3758=773
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/samorzady-organizacje-i-inne-podmioty/?&title=Jednostki%20Samorz%c4%85du%20Terytorialnego#/3758=773
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/samorzady-organizacje-i-inne-podmioty/?&title=Jednostki%20Samorz%c4%85du%20Terytorialnego#/3758=773
https://wfosigw.wroclaw.pl/
https://www.gov.pl/web/klimat/nabory-wnioskow?page=2&size=10


szkolnych, zastosowaniu automatyki pogodowej, zastosowaniu technologii OZE, wymianie oświetlenia 
wewnętrznego na energooszczędne jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.

W przypadku wymiany źródła ciepła zmodernizowane źródło nie może być zasilane paliwem 
węglowym.

Minimalna kwota dofinansowania projektów wynosi ponad 2 mln zł, a maksymalna ponad 21 mln zł. 
Poziom dofinansowania projektu wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Dodatkowo punktowane są projekty realizowane we współpracy z przynajmniej jednym partnerem z 
Państw-Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zgodnie z art. 7.2.2 Regulacji partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny 
lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w 
Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza  EOG,  które  ma  wspólną  
granicę z  Polską,  lub  każda  organizacja  międzynarodowa,  jej  organ  lub  agencje,  aktywnie 
zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Wniosek  o  dofinansowanie  sporządza  się  wyłącznie  przy  użyciu  Generatora  Wniosków o  
Dofinansowanie (GWD). Termin zakończenia naboru upływa 14.09.2020 r. godz. 15:00.

Zgodnie z treścią dokumentów naborowych datą złożenia wniosku jest data i godzina wpływu wniosku 
na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na ePUAP, czego potwierdzeniem jest otrzymanie 
przez Wnioskodawcę elektronicznego poświadczenia złożenia wniosku (e-mail zawierający datę i 
godzinę wpływu wniosku na skrzynkę podawczą NFOŚiGW).

Operator Programu (MK i NFOŚiGW) zachęca do wcześniejszego składania wniosków. 
Zainteresowanie naborem jest bardzo wysokie, Operator na bieżąco publikuje najczęściej zadawane 
pytania i odpowiedzi na nie, są one umieszczone pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-norweskie/pytania-i-odpowiedzi/

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronach internetowych 
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-
budynkach-szkolnych

oraz 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,27,energia-odnawialna-
efektywnosc-energetyczna-bezpieczenstwo-energetyczne-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-
bud-szkolnych.html

Nabór: Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)

Kolejnym trwającym naborem, który może okazać się właściwym w przypadku chęci uzyskania 
środków na wprowadzenie bardziej efektywnego energetycznie oraz bardziej ekologicznego źródła 
ciepła jest konkurs dot. wykorzystania geotermii głębokiej. 

Nabór skierowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu 
terytorialnego a także ich związków. Jego celem jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych poprzez budowę systemów produkcji energii z wykorzystaniem geotermii głębokiej 
w miejscach, w których, poprzez wykonanie odwiertów badawczo-poszukiwawczych, potwierdzono 
obecność opłacalnych ekonomicznie źródeł i możliwość ich wykorzystania do celów grzewczych lub 
energetycznych.

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-szkolnych
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-szkolnych
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,27,energia-odnawialna-efektywnosc-energetyczna-bezpieczenstwo-energetyczne-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-bud-szkolnych.html
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,27,energia-odnawialna-efektywnosc-energetyczna-bezpieczenstwo-energetyczne-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-bud-szkolnych.html
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,27,energia-odnawialna-efektywnosc-energetyczna-bezpieczenstwo-energetyczne-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-bud-szkolnych.html


Na nabór przewidziano ponad 31,6 mln zł, minimalna kwota dofinansowania w ramach projektu to 
ponad 4,3 mln zł a maksymalna ponad 19,4 mln zł. Poziom dopuszczalnego wnioskowanego 
dofinansowania projektu wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku tego naboru również dodatkowo punktowane są projekty, w których przewidziano 
partnerstwo z podmiotem z jednego z Państw-Darczyńców. Zasady dot. partnerstw są analogiczne jak 
w naborze dot. poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. 

Również sposób składania wniosków o dofinansowanie jest taki sam jak w naborze związanym z 
termomodernizacją budynków szkolnych przy czym termin na składanie aplikacji upływa 30.10.2020 r. 
godz. 15. 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-budowe-zrodel-ciepla-
wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka

oraz 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,33,budowa-zrodel-ciepla-
wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka.html

We wszystkich opisywanych naborach końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 30.04.2024 r. 

Beneficjenci projektów z obszaru Energia (w tym dla powyższych naborów) w ramach Programu 
„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie ze środków 
programu priorytetowego NFOŚiGW Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Informacje o programie 
priorytetowym NFOŚiGW dostępne są pod adresem: 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,30,wspolfinansowanie-
projektow-realizowanych-w-ramach-mechanizmu-finansowego-europejskiego-obszaru-
gospodarczego-2014-2021.html

W ramach funduszy EOG ważnym w zakresie możliwości wymiany, modernizacji źródła ciepła ale już 
zakończonym konkursem jest nabór dot. Budowy/modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych i 
eliminacji indywidualnych źródeł ciepła.

Termin na składanie wniosków w jego ramach upłynął 31 sierpnia br. 

W ramach naboru na budowę/modernizację miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację 
indywidualnych źródeł ciepła, którego pula wynosi ok 164 mln zł,  dofinansowane mogły być m.in. 
projekty z zakresu modernizacji i/lub budowy źródeł ciepła w ramach miejskich systemów 
ciepłowniczych, a także projekty, w których uwzględnione zostały dodatkowo prace polegające na 
podłączeniu budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, 
mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Poziom dopuszczalnego dofinansowania projektu wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych. Minimalna 
kwota dofinansowania to ponad 4,3 mln zł, a maksymalna ponad 30 mln zł.

Nabór skierowany był do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz do jednostek samorządu 
terytorialnego a także ich związków. Informacje o jego wynikach publikowane będą na stronach 
internetowych MK oraz NFOŚiGW, aktualnie trwa ocena złożonych wniosków. 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-budowe-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-budowe-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,33,budowa-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka.html
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,33,budowa-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka.html
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,30,wspolfinansowanie-projektow-realizowanych-w-ramach-mechanizmu-finansowego-europejskiego-obszaru-gospodarczego-2014-2021.html
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,30,wspolfinansowanie-projektow-realizowanych-w-ramach-mechanizmu-finansowego-europejskiego-obszaru-gospodarczego-2014-2021.html
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow2
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow2
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow2
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow2


W ramach Mechanizmu Finansowego EOG zakończony został również m.in. nabór dot. rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej skierowany do małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw. 

Dla tego naboru udostępniono kwotę ponad 172,6 mln zł (minimalne dofinansowanie to ok. 4,3 mln zł 
a maksymalne ponad 30 mln zł), kwalifikowalne są projekty polegające na budowie nowych lub 
zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji; zastąpieniu w układach 
kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne; wykorzystaniu 
ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych w zasilaniu układów wysokosprawnej 
kogeneracji; rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia w 
oparciu o paliwa ekologiczne. Dokładne informacje o naborze dostępne są pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-rozwoj-wysokosprawnej-
kogeneracji-przemyslowej-i-zawodowej jego wyniki również zostaną opublikowane na stronach MK 
oraz NFOŚiGW. 

ŚRODKI KRAJOWE PROGRAM CZYSTE POWIETRZE, PROGRAM STOP SMOG

Program Czyste powietrze
Jeśli chodzi o program finansowany ze środków krajowych, to realizowany obecnie program 
priorytetowy Czyste Powietrze obejmuje dofinansowaniem wymianę nieefektywnych, przestarzałych 
źródeł ciepła na paliwa stałe oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 
Głównym celem uruchomienia Programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń do atmosfery z budynków jednorodzinnych. Czynnikiem najbardziej przyczyniającym 
się do tworzenia smogu jest użytkowanie przestarzałych źródeł ciepła na paliwo stałe, które pozwalają 
na stosowanie paliwa bardzo niskiej jakości. Jak wynika z informacji przekazanych przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tego rodzaju piece stanowią około 71% źródeł 
ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Biorąc pod uwagę skalę możliwej redukcji 
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, NFOŚiGW przygotował Program Priorytetowy Czyste 
Powietrze, który zakłada eliminację starych pieców z użytkowania i zastąpienie ich innym rodzajem 
ogrzewania. Program Czyste Powietrze jest realizowany począwszy od września 2018 r. przez 
NFOŚiGW wraz z funduszami wojewódzkimi. Budżet programu na lata 2018–2029 wynosi ok. 103 mld 
zł (środki krajowe). Program od początku funkcjonowania, ze względu na swój pionierski charakter oraz 
szeroką skalę oddziaływania, przeszedł już kilka modyfikacji, które miały na celu poprawę jego 
skuteczności.

Aktualnie Program po zmianach oferuje zróżnicowany poziom wsparcia w zależności od zasobności 
beneficjentów oraz zakresu projektu i zastosowanych rozwiązań.

Część pierwsza programu. Rodzaje wspieranych przedsięwzięć  wraz z maksymalnymi kwotami 
dofinansowania (nabór trwa od 15 maja 2020 r.)

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i 
montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub 
ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-rozwoj-wysokosprawnej-kogeneracji-przemyslowej-i-zawodowej
https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-rozwoj-wysokosprawnej-kogeneracji-przemyslowej-i-zawodowej


 demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym 
kolektorów słonecznych), 

 zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 

garażowych (zawiera również demontaż),
 dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania 

ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania 
lub ogrzewania i cwu albo

 zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

 demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym 
kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) 

 zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 

garażowych (zawiera również demontaż),
 dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania 

ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji:

 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a 
obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
 zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 

garażowych (zawiera również demontaż),



 wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod 
warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, 
ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji: 10 000 zł

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie 
może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

 

Część druga programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania 
(nabór dla tej części zostanie ogłoszony w późniejszym terminie w związku z pracami legislacyjnymi  w 
tym obszarze)

Formy dofinansowania

1. dotacja;
2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów;
3. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów 
słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 
garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2



Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a 
obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 
garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem 
wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 15 000 zł

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w 
budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza 
kwoty:

 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu 
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został 
przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu 
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

http://www.czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/tabela3.png

Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej  obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest 
budynek/lokal mieszkalny. Dla województwa dolnośląskiego właściwy będzie   Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu https://wfosigw.wroclaw.pl/

Wnioski składa się w postaci elektronicznej. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz 
z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są: w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji 
internetowej znajdującej się na stronach internetowych WFOŚiGW lub  w serwisie „gov.pl”.

Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. 
Rejestracja konta umożliwia pobranie   elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w 
postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, 
z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal 
Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie 
go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi 
podpisami) do właściwego wfośigw.

http://www.czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/tabela3.png
https://wfosigw.wroclaw.pl/


W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie 
wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 
zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na 
wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do 
wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

Więcej na temat programu, zasad a także informacje dotyczące składania wniosków dostępne są na 
stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/ 

Warto zaznaczyć, że Program Czyste Powietrze jest skierowany do budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, dofinansowane mogą też być przedsięwzięcia realizowane w lokalach mieszkalnych 
wydzielonych w tych budynkach, nie przewiduje jednak dofinansowania dla budynków 
wielorodzinnych. Osoby zamieszkujące w zabudowie wielorodzinnej, 
z niewielką liczbą wydzielonych lokali mieszkalnych, wyrażały zainteresowanie ofertą Programu od 
początku jego trwania, podnosząc jednocześnie brak możliwości uzyskania jakiegokolwiek wsparcia w 
ramach środków publicznych, dotyczącego wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, termomodernizacji 
oraz instalacji odnawialnych źródeł energii dla zamieszkiwanych przez nie budynków.
Problem braku instrumentu wsparcia wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji w budynkach 
wielorodzinnych, w których wydzielone są więcej niż dwa lokale mieszkalne został dostrzeżony przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Aktualnie, podjęte zostały działania mające na celu umożliwienie 
skorzystania z rozwiązań oferowanych w ramach Programu Czyste Powietrze, również przez osoby 
zamieszkujące lokale w zabudowie wielorodzinnej. Powołany został w tym celu zespół roboczy, którego 
zadaniem jest opracowanie programu skierowanego do tej grupy odbiorców. Obecnie, powołany zespół 
jest na etapie analiz związanych z ustaleniem grupy docelowej odbiorców jak również stworzeniem dla 
niej dogodnych warunków realizacji tego programu. 

Program Stop smog

Program STOP SMOG adresowany jest do gmin i stanowi wsparcie dla domów jednorodzinnych osób 
ubogich energetycznie. Podstawy jego funkcjonowania określają: Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o 
zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw oraz 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wzoru 
oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby ubiegającej się o realizację 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego

Program finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Wnioskodawcą w Programie jest gmina, 
która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji.

Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub 
współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Zakres Programu:

 wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
 termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej

https://czystepowietrze.gov.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000051
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000051
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000578
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000578
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000578


Okres realizacji: do 3 lat

Forma wsparcia to  dotacja do 70%, przysługująca wnioskodawcy czyli gminie

Aby wziąć udział w Programie należy

1. Przygotować dokumenty
2. Wypełnić wniosek o dofinansowanie

We wniosku Gmina powinna określić:
a) planowany zakres i ilość przedsięwzięć niskoemisyjnych
b) szacowaną ilość energii, która będzie zaoszczędzona łącznie w wyniku realizacji 
przedsięwzięć w ramach porozumienia (min. 50% energii finalnej)
c) ilość budynków, gdzie zlikwidowane lub wymienione będą wysokoemisyjne źródła 
ogrzewania  (w min. 80% budynków objętch przedsięwzięciami niskoemisyjnymi)
– harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych
Ponadto do wniosku należy dołączyć przyjęty w drodze uchwały gminny program 
niskoemisyjny.

3. Złożyć wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa (ocena wniosku trwa do 30 dni) – 
4. Złożyć dokumenty niezbędne do podpisania porozumienia pomiędzy Ministrem a Gminą
5. Podpisać porozumienie z Ministrem 

Więcej na temat programu http://www.czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/

PROGRAMY BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I  ULGI

Bank Gospodarstwa Krajowego

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce 
Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o 
wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 poz. 412.) Celem Funduszu jest pomoc 
finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz 
wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. 
Formy pomocy: 

 premia termomodernizacyjna 
 premia remontowa 
 premia kompensacyjna

W ramach obsługi Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bank Gospodarstwa Krajowego 
podejmuje decyzje o przyznaniu premii oraz po spełnieniu warunków do jej wypłaty, dokonuje 
przekazania premii. Więcej na temat warunków udzielanego wsparcia a także formularze i dokumenty 
dostępne są na stronie: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-termomodernizacji-i-
remontow-ftir/

Ulga termomodernizacyjna

Od 2019 r. (rozliczenie PIT w 2020 r.) podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. 
Przysługuje ona jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków 
jednorodzinnych. Odliczenia dokonać można w pełnej kwocie wydatku (tyle ile wydajesz – tyle 
odliczasz od dochodu). Odliczenie obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i 
usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (zgodnie z wydatkami z 

http://www.czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/
https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/
https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/
https://www.e-pity.pl/abc_podatki/deklaracje/pit_36/
https://www.e-pity.pl/abc_podatki/deklaracje/pit_37/
https://www.e-pity.pl/abc_podatki/deklaracje/pit_36l/
https://www.e-pity.pl/abc_podatki/deklaracje/pit_28/
https://www.e-pity.pl/ulga-termomodernizacyjna-ocieplenie-domu/wykaz-towary-uslugi-materialy-urzadzenia/


wykazu), które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w 
którym poniesiono pierwszy wydatek.

Aby zatem odliczać ulgę należy:

 rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne – nie ma tu obowiązku rozpoczęcia go od 
audytu termomodernizacyjnego,

 kupować towary, produkty i usługi, których nabycie zgodnie z wykazem można odliczać od 
dochodu,

 ukończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech lat (np. rozpoczęcie – pierwszy wydatek – maj 2019 
– zakończenie nie później niż 31 grudnia 2022 r.),

 ponieść wydatki po oddaniu budynku do użytkowania (jeśli wydatki zostały poniesione w 
trakcie budowy, zanim dom został oddany do użytkowania, nie można skorzystać z ulgi)

 odliczać poczynione wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT.

Ulga dotyczy wyłącznie właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 
czyli budynków wolno stojących albo budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku.

Odliczać nie można wydatków finansowanych za podatnika przez inne podmioty czy też zaliczonych 
przez niego do kosztów podatkowych (np. ulga nie wystąpi u przedsiębiorcy, dla którego ocieplany 
budynek jest środkiem trwałym, z tytułu którego rozliczane są odpisy amortyzacyjne, a ocieplenie – 
zwiększy wartość odpisów amortyzacyjnych, w przypadku środka trwałego, dla którego odpisy 
amortyzacyjne nie są rozliczane – ulga przysługuje).

Z ulgi nie może również skorzystać osoba, która ponosi wydatki na budynek nie będący jej własnością 
– a którym dysponuje w ramach praw zależnych – np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, 
dzierżawy, leasingu.

Odliczenie od dochodu dotyczy wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z 
realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ustalone w wykazie - rozporządzeniu ministra 
inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów 
budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2489).

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych w poszczególnych latach. Limit dotyczy nieruchomości podawanej ociepleniu 
czy remontowi termicznemu. Jeśli podatnik posiada wiele nieruchomości limit dla podatnika jest łączny 
– maksymalnie odliczy on 53.000 zł. Jeżeli małżonkowie posiadają nieruchomości objęte 
współwłasnością łączną – limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków.

Maksymalne odliczenie przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy ponieśli wydatki w kwocie do 
53.000 zł brutto (limit liczy się w kwotach z VAT, chyba że chodzi o osobę odliczającą VAT- wówczas 
limitem posługiwać się w ramach wydatków netto). Nie można przedstawiać faktur opłaconych przez 
inne osoby. W przypadku małżonków między którymi istnieje współwłasność majątkowa małżeńska 
dopuszczalnym będzie (patrząc na dotychczasową interpretacje innych ulg mieszkaniowych) 
korzystanie z faktur wystawionych również na drugiego z małżonków o ile również nieruchomość 
objęta jest tą współwłasnością. W takiej sytuacji małżonkowie będą mogli dzielić się odliczeniem w 
częściach równych, ale również w dowolnej innej proporcji (małżonkowie deklarować będą poprzez 
wskazanie kwoty ulgi, w jakiej proporcji korzystają w takim przypadku z odliczenia podatkowego). 
Jeśli z ulgi korzysta wyłącznie jeden małżonek i nieruchomość jest jego majątkiem osobistym – dla 
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bezpieczeństwa faktury powinny być wystawiane wyłącznie na tego małżonka – właściciela tego 
budynku, a nie na oboje małżonków.

Więcej na temat praktycznej strony stosowania ulgi termomodernizacyjnej można dowiedzieć się z 
objaśnień na temat ulgi termomodernizacyjnej, opracowanych w Ministerstwie Finansów, podpisanych 
w dniu 9 września 2019. i opublikowanych na stronie internetowej. 
https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-9-wrzesnia-2019-r-dot-nowych-preferencji-
w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-wspierajacych-przedsiewziecia-termomodernizacyjne.

Z poważaniem

Adam Guibourgé-Czetwertyński
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM
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