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Województwo Lubelskie

Struktura realizacji

Wsparcie w procesie inwestycyjnym

Dla kogo jesteśmy?
osoby fizyczne
przedsiębiorstwa
(m.in. energetyki cieplnej)

sektor publiczny
(w tym gminy, PJB, spółki komunalne, kościoły i
związki wyznaniowe)

sektor mieszkaniowy
(w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe)

Zespół Doradców Energetycznych
Monika
Pawłowicz
•
•
•
•
•
•
•

m. Bydgoszcz
Powiat bydgoski
Powiat mogileński
Powiat nakielski
Powiat sępoleński
Powiat tucholski
Powiat żniński

Artur Farbiszewski
•
•
•
•
•

Sebastian Górka

Kamil Skonieczny
•
•

•
•
•
•

m. Toruń
Powiat golubskodobrzyński
Powiat inowrocławski
Powiat rypiński,
Powiat toruński
Powiat wąbrzeski

m. Grudziądz
Powiat brodnicki,
Powiat chełmiński,
Powiat grudziądzki,
Powiat świecki

•
•
•
•
•

(koordynator zespołu)
m. Włocławek
Powiat aleksandrowski
Powiat lipnowski
Powiat radziejowski
Powiat włocławski

Znaczenie systemu doradztwa dla odbiorcy

baza wiedzy
dobre
praktyki
wymiana
doświadczeń

Skontaktuj się z nami!
ZESPÓŁ DORADCÓW ENERGETYCZNYCH
Toruń ul. Jana Matejki 42/3 – I piętro

Programy wsparcia finansowego
1. AGROenergia
2. ENERGIA Plus
3. Program Mój Prąd
4. Program Czyste Powietrze

5. WFOŚiGW w Toruniu – pożyczka na zasadach ogólnych

Programy wsparcia finansowego
1. AGROenergia

2. ENERGIA Plus
3. Program Mój Prąd
4. Program Czyste Powietrze
5. WFOŚiGW w Toruniu – pożyczka na zasadach ogólnych

Agroenergia
Kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu
prowadzonych działalności rolniczych na środowisko z zakresu:

•

obligatoryjnie:
- nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) oraz magazynów
energii, którym mogą towarzyszyć:

•

uzupełniająco:
zużycia surowców pierwotnych (w tym wody) dotyczącej
• zmniejszenia
technologii służącej do wytwarzania paliw alternatywnych
• przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej

Agroenergia
Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z możliwością
podłączenia ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii
wykorzystuje się:
a) źródła odnawialne,

b) źródła kogeneracyjne,
c) technologie wykorzystujące ciepło odpadowe.

Zakres przedsięwzięcia może obejmować projekty kompleksowe, łączące źródło energii z
systemem jej magazynowania, uzasadnionym pod względem technicznym i
ekonomicznym.

Agroenergia
Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Całkowity budżet Programu

•

Wyłącznie rolnicy indywidualni
• łączna powierzchnia użytków rolnych nie
przekracza 300 ha
• Co najmniej 5lat zamieszkały w gminie, na
obszarze której jest położona jedna z
nieruchomości rolnych

200 milionów złotych (z czego 120 mln przeznaczone
jest na zwrotne formy finansowania a 80 mln na zł na
wsparcie bezzwrotne)

Gdzie aplikować o dofinansowanie

•
•
•
•

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Nabór w systemie ciągłym
Realizacja Programu 2019 – 2025 r.
Podpisywanie umów do 2023 r.

Forma dofinansowania

•

Dotacje, pożyczki preferencyjne oraz pożyczki na
zasadach rynkowych
• Dotacja do 40% KK nie więcej niż 800 tys. zł
• Pożyczka do 100% KK

Agroenergia
Warunki dofinansowania:

•
•

•
•

dotacje: co do zasady do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł
pożyczki preferencyjne: od 100,00 tys. zł do 2 000,00 tys. zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb,
(nie mniej niż 2% w skali roku)
okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat
Pożyczka nie podlega umorzeniu

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej nowego źródła ciepła i energii
elektrycznej, której mogą towarzyszyć inwestycje z pozostałych zakresów wspieranych przedsięwzięć.

Więcej informacji: http://nfosigw.gov.pl/agroenergia

Programy wsparcia finansowego
1. AGROenergia

2. ENERGIA Plus
3. Program Mój Prąd
4. Program Czyste Powietrze
5. WFOŚiGW w Toruniu – pożyczka na zasadach ogólnych

Program Energia Plus
Budżet na realizację programu w
okresie 2019-2025

Cel programu
Beneficjent

Forma finansowania
Tryb naboru wniosków
Planowany termin naboru

dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 50 000 tys. zł
dla zwrotnych form dofinansowania – do 3 950 000 tys. zł
Zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa
jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
wykonujący działalność gospodarczą
Dotacja – tylko technologia ORC
Pożyczka preferencyjna z ew. możliwością umorzenia (surowce, MCP) lub pożyczka na
warunkach rynkowych
Nabór ciągły
Ogłoszenie: 1.03.2019 r. – Zakończenie: 20.12.2019 r.

Program Energia plus

Intensywność
i warunki
dofinansowania

 Dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych,
 Wysokość pożyczki od 1 mln zł do 300 mln zł ( na 15 lat)
 Pożyczka preferencyjna WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % z możliwością umorzenia na
warunkach określonych w „Zasadach NFOŚiGW”
 zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych
 ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o
mocach 1 MW – 50 MW.
 Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć
wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC _geotermia
Warunki
 Project finance - środki własne min 15%W
 Jednostkowe koszty kwalifikowane dla każdego rodzaju przedsięwzięcia

Program Energia Plus
1.
2.

Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych (wymienione technologie)
Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery



Rodzaje
przedsięwzięć

3.

Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł
spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW oraz powyżej
50 MW.
Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery z działalności
przemysłowej.

Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23
listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej” realizowane w istniejących
obiektach, instalacjach i urządzeniach


Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez: … m. in.
odnawialne źródła energii, w tym turbiny wiatrowe , kolektory słoneczne, panele
fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne

Program Energia Plus
Technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez:
 ...m.in. odnawialne źródła energii, w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne, panele
fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne.
 Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
 Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów
zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
Rodzaje
przedsięwzięć

Warunki konieczne do spełnienia:




wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej) w
roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie wynosiła nie mniej niż 2 GWh
/rok,
audyt energetyczny (wykonany zgodnie z Zaleceniami NFOŚiGW)
Przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu
energetycznego; oszczędność energii i efekt ekologiczny ma być nie mniejszy niż 5%,

Program Energia Plus
4.

Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej

Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące
budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci
dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
 energię ze źródeł odnawialnych,
 ciepło odpadowe,
 ciepło pochodzące z kogeneracji,
Kosztem kwalifikowanym są projekty kompleksowe, łączące źródło energii z systemem jej
magazynowania, uzasadnionym pod względem technicznym i ekonomicznym.

Rodzaje
przedsięwzięć

Wyłączenia:




instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych (tylko frakcja nasitowa_ wskazanie
MŚ)
inwestycje polegające na wykorzystaniu energii ze źródeł geotermalnych
inwestycje w jednostki wytwórcze ciepła/chłodu_ paliwo finalne o wyższym wskaźniku emisyjności niż
to stosowane dotychczas

Program Energia plus
5.



Rodzaje
przedsięwzięć





6.





Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych
Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle
i dystrybucji;
Budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją
węzłów grupowych. Instalacja węzłów indywidualnych obejmuje moduły centralnego ogrzewania (CO)
lub moduły centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU);
Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji
istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych
źródeł niskiej emisji.
Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej na potrzeby przyłączenia do systemu jednostek
wytwarzania energii.

Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych
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.

Oferta NFOŚiGW – ciepłownictwo
Ciepłownictwo
Polska
Energia Plus
Powiatowe Geotermia Plus
Dla kogo

Zakres

Forma
wsparcia

wspólny zakres
Pożyczka
Dotacja –
ORC

Pożyczka
Dotacja
Dotacja – ORC

Pożyczka
Dotacja
Dotacja – ORC
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Programy wsparcia finansowego
1. AGROenergia
2. ENERGIA Plus
3. Program Mój Prąd
4. Program Czyste Powietrze
5. WFOŚiGW w Toruniu – pożyczka na zasadach ogólnych

Mój prąd

Dofinansowanie przedsięwzięć na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (przede
wszystkim panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robocizna) o mocy
od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych,

Dotacja może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej,
maksymalne dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł,
Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej
instalacji fotowoltaicznej.

7. Program: Mój prąd
Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków
publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o
wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu
„Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”;
W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków
Programu priorytetowego "Mój Prąd' do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota
przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania;
Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez
co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

7. Program: Mój prąd

Gdzie aplikować o dofinansowanie

•

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Kto może ubiegać się
o dofinansowanie

•

Forma dofinansowania

•

Dotacja

Z dopłat skorzystać mogą jedynie osoby
fizyczne

Budżet programu

•

Budżet programu wynosi 1 mld zł

7. Program: Mój prąd

Warunki dofinansowania:
Kwalifikowane będą koszty poniesione od 23.07.2019 r. do 31.12.2025r.
Dopłaty są przyznawane na inwestycje w panele fotowoltaiczne, które zostały opłacone (liczy się data potwierdzenia opłacenia,
np. przelewu) po 23 lipca 2019 roku, czyli po dniu ogłoszenia programu "Mój prąd".
Na program „Mój prąd” składają się wyłącznie dotacje (bezzwrotna pomoc) do instalacji fotowoltaicznych (czyli produkcji
energii elektrycznej ze słońca, czego nie można mylić z kolektorami słonecznymi, służącymi do ogrzewania wody)

Program będzie realizowany w 2020 roku.

Więcej informacji: http://www.nfosigw.gov.pl/mójprąd

Kliknij, aby edytować styl

PV

Mój prąd ?

BAZA!!!

Programy wsparcia finansowego
1. AGROenergia
2. ENERGIA Plus
3. Program Mój Prąd
4. Program Czyste Powietrze
5. WFOŚiGW w Toruniu – pożyczka na zasadach ogólnych

Program Czyste Powietrze
Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na:

• wymianie źródeł ciepła starej generacji
• zakupie i montażu urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne

Programu: kotłów na paliwa stałe, węzłów cieplnych, systemów ogrzewania
elektrycznego, kotłów olejowych, kotłów gazowych kondensacyjnych, pomp
ciepła powietrznych, pomp ciepła odbierających ciepło z gruntu lub wody,
wraz z przyłączami, instalacją centralnego ogrzewania i instalacją ciepłej wody
użytkowej
c.d.

Program Czyste Powietrze
Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na:
• wykonaniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych
w zakresie pozostałym niż ww. punkty

• zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, mikroinstalacji
fotowoltaicznych)

Program Czyste Powietrze

Gdzie aplikować o dofinansowanie

•

W wojewódzkim funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej – właściwym dla miejsca
położenia nieruchomości objętej dofinansowaniem lub
w urzędzie gminy (o ile gmina przystąpiła do realizacji
Programu)

Forma dofinansowania

•

Dotacja i/lub pożyczka

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

•

Osoby fizyczne:
- będące właścicielami / współwłaścicielami
jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu
z wyodrębnioną księgą wieczystą.
- będące właścicielami/współwłaścicielami
nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie
budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane i budynek nie został
jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

3. Program Czyste Powietrze
Warunki dofinansowania:

•

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia to 7 tys. zł

•

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł,
dla pożyczki ograniczona jest maksymalnymi kosztami jednostkowymi

•

Intensywność dofinansowania jest określona, z uwzględnieniem możliwości skorzystania przez
Wnioskodawców z ulgi termomodernizacyjnej, na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę
w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, za wskazany rok poprzedzający datę złożenia wniosku

3. Program Czyste Powietrze
Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mają prawnej możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia
9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Grupa

Kwota średniego
miesięcznego dochodu /
osoba [zł]

Dotacja (procent kosztów
kwalifikowanych przewidzianych
do wsparcia dotacyjnego)

1

2

I

Pożyczka
uzupełnienie do
wartości
dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane
(uzupełnienie do wysokości maksymalnych
jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

3

4

5

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 - 1 000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1 001 - 1 200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1 201 - 1 400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1 401 - 1 600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1 600

do 30%

do 70%

do 100%

3. Program Czyste Powietrze
Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na
zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).
Pożyczka

Grupa

Kwota średniego
miesięcznego
dochodu / osoba [zł]

Dotacja (procent kosztów
kwalifikowanych
przewidzianych do wsparcia
dotacyjnego)

uzupełnienie do
wartości
dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane
(uzupełnienie do wysokości maksymalnych
jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

1

2

3

4

5

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 - 1 000

do 67%

do 33%

do 100%

IV

1 001 - 1 200

do 55%

do 45%

do 100%

V

1 201 - 1 400

do 43%

do 57%

do 100%

VI

1 401 - 1 600

do 30%

do 70%

do 100%

do 18%

do 82%

do 100%

do 85 528

do 15%

do 85%

do 100%

od 85 529
do 125 528

0%

do 100%

do 100%

powyżej 125 528

Kwota rocznego
dochodu
wnioskodawcy [zł]

6

Nie dotyczy

VII

powyżej 1 600

Programy wsparcia finansowego
1. AGROenergia
2. ENERGIA Plus
3. Program Mój Prąd
4. Program Czyste Powietrze
5. WFOŚiGW

w Toruniu – pożyczka na zasadach ogólnych

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Dziękuję za uwagę

