„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

„Możliwości finansowania projektów wykorzystujących OZE”

2-5 październik 2018 r. CDR w Brwinowie O/Poznań

PROJEKT DORADZTWA ENERGETYCZNEGO
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
• 76 Doradców Energetycznych w całej Polsce
• Projekt powstał z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju oraz Ministerstwa Gospodarki przy współpracy NFOŚiGW
i wdrażany jest w ramach POIiŚ na lata 2014-2020

Projekt Doradztwa Energetycznego (PDE)
Projekt finansowany jest w 100% ze środków UE

Program
Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko na
lata 2014-2020

I Oś
priorytetowa
„Zmniejszenie
emisyjności
gospodarki”

Działanie 1.3
„Wspieranie
efektywności
energetycznej
w budynkach”

Poddziałanie 1.3.3
„Ogólnopolski system
wsparcia doradczego
dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw
w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE”
(PDE)

Projekt Doradztwa Energetycznego (PDE)

Odbiorcy Projektu
PJB
GMINY

PRZEDSIĘBIORSTWA

SPÓŁKI KOMUNALNE

OSOBY FIZYCZNE
DE

PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ

KOŚCIOŁY i ZW. WYZNANIOWE

SPÓŁDZIELNIE i WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Projekt Doradztwa Energetycznego (PDE)
Cele Projektu
Wsparcie projektów – przedsięwzięć inwestycyjnych
przyczyniających się do realizacji pakietu
klimatyczno-energetycznego UE 3x20
Wsparcie
w przygotowaniu
i wdrażaniu inwestycji
w zakresie efektywności
energetycznej i OZE

Zwiększenie
świadomości w zakresie
rozwoju gospodarki
niskoemisyjnej

Wsparcie gmin
w przygotowaniu
i wdrażaniu Planów
Gospodarki
Niskoemisyjnej

Projekt Doradztwa Energetycznego (PDE)
Efekty działań Doradców
• Nowe inwestycje z zakresu EE i OZE

• Rozwój niskoemisyjnej, zrównoważonej gospodarki
• Poprawa jakości powietrza

• Rozwój idei klastrów energii
• Edukacja – szkolenia, seminaria, warsztaty

• Likwidacja niskiej emisji
• Ograniczenie zużycia energii
• Zwiększenie oszczędności

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU DORADCÓW
ENERGETYCZNYCH WFOŚiGW W POZNANIU
Maciej Lum – Koordynator ZDE tel. 61 845-62-68
Łukasz Dranikowski tel. 61 845-62-87
Maciej Kołowski tel. 61 845-62-32
Sebastian Maćkowiak tel. 61 845-62-07
Ireneusz Ratajczak tel. 61 845-62-10
Kinga Świtalska tel. 61 845-62-93
Magdalena Żelichowska tel. 61 845-62-44
Podział terytorialny:
http://www.wfosgw.poznan.pl/doradztwo-energetyczne/o-projekcie/
Miasto Poznań – cały Zespół Doradców Energetycznych

Wsparcie finansowe realizacji przedsięwzięć
Środki z funduszy europejskich
i zagranicznych

POIiŚ 2014-2020

Środki Krajowe

Środki własne NFOŚiGW

Linia demarkacyjna

RPO 2014-2020

Środki WFOŚiGW
Inne środki np. BOŚ

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020
POIiŚ 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska,
przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki
unijne z programu przeznaczone są również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary
ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.
Z Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności
od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać:
 Jednostki samorządu terytorialnego,
 Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 Administracja publiczna,
 Służby publiczne inne niż administracja,
 Instytucje ochrony zdrowia,
 Instytucje kultury, nauki i edukacji,
 Duże przedsiębiorstwa,
 Małe i średnie przedsiębiorstwa,
 Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA I: ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI
OŚ PRIORYTETOWA II: OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
OŚ PRIORYTETOWA III: ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO

OŚ PRIORYTETOWA IV: INFRASTRUKTURA DROGOWA DLA MIAST
OŚ PRIORYTETOWA V: ROZWÓJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE
OŚ PRIORYTETOWA VI: ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH
OŚ PRIORYTETOWA VII: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
OŚ PRIORYTETOWA VIII: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY
OŚ PRIORYTETOWA IX: WZMOCNIENIE STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA
OŚ PRIORYTETOWA X: POMOC TECHNICZNA
Źródła finansowania osi priorytetowych:
Alokacja UE na POIiŚ wynosi 4 905 881 206 EUR z EFRR i 22 507 865 679 EUR z FS.

POIiŚ 2014-2020
I Oś – Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.1

Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych
źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej (cieplna)

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej

Działanie 1.2

i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach publicznych

Działanie 1.3

Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej
w sektorze mieszkaniowym (spółdzielnie i wspólnoty ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT)

Działanie 1.5

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Działanie 1.6
Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawne
kogeneracji
Źródło: NFOŚiGW

Działanie 1.1.
Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii
z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej

Budżet

Forma
dofinansowania

Beneficjenci

200 mln PLN, w tym: 50 mln PLN dla projektów realizowanych przez członków
klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra
Energii oraz 150 mln PLN dla pozostałych projektów.

Dofinansowanie do 85%
kosztów kwalifikowanych

Nabór wniosków
03.09.2018r. do
31.10.2018r.

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy
– wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii
(forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod
118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124).

Działanie 1.6.
Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Budżet

Forma
dofinansowania

Beneficjenci

90 mln zł

Nabór wniosków
28.09.2018r. do
26.11.2018r.

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

•
•

•

przedsiębiorcy,
jednostki samorządu terytorialnego oraz działające
w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty
świadczące usługi publiczne w ramach realizacji
obowiązków własnych jednostek samorządu
terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,
spółdzielnie mieszkaniowe.

EWE

Efektywność
energetyczna
w budynkach
użyteczności
publicznej

Efektywność
energetyczna w
przedsiębiorstwach

SOKÓŁwdrożenie
innowacyjnych
technologii

Dostosowanie
źródła do
efektywnego
systemu
ciepłowniczego

E-kumulator
Ekologiczny
Akumulator dla
Przemysłu

GEPARD II
Wsparcie rozwoju
niskoemisyjnych
usług
transportowych

Samowystarczalność
energetyczna

SOWA
Oświetlenie
zewnętrzne

Środki własne NFOŚiGW
Wdrażane programy priorytetowe
5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej
gospodarki

Część 2) Współfinansowanie projektów POIiŚ w ramach I osi priorytetowej
POIiŚ
 Nabór wniosków: jest skorelowany z poszczególnymi naborami /konkursami
POIiŚ 2014 – 2020
 Budżet: 500 mln zł
 Pożyczka
 Nabór ciągły

Środki własne NFOŚiGW
Wdrażane programy priorytetowe
5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej
gospodarki
Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze







Nabór wniosków: 16.08.2016 r. – 20.12.2018 r.
Budżet: 1 000 mln zł
Pożyczka 1- 400 mln zł / 85% Kosztu kwalifikowanego
częściowe umorzenie pożyczki preferencyjnej
Okres finansowania do 20 lat
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcia (źródła wytwórcze i podłączenie ich do sieci) mające na celu
doprowadzenie do efektywnego systemu ciepłowniczego.
Wyłączenie dla energii ze źródeł geotermalnych

3. Ochrona atmosfery
3.1.Poprawa jakości powietrza
Cześć 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych
Termin naboru wniosków: 03.04.2018r. – 28.12.2018r.
Beneficjent: Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Forma dofinansowania: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych
Kwota pożyczki: od 1 mln zł do 90 mln zł na warunkach preferencyjnych lub
rynkowych
Typ projektów:
1) Budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni,
elektrociepłowni geotermalnej;
2) modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii
o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną;
3) Wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się
wykonanie otworu badawczego.

3. Ochrona atmosfery
3.3. SOWA
Oświetlenie zewnętrzne
Termin naboru wniosków: od 24 maja 2018 r. do 30 października 2018 r.
Beneficjenci: JST oraz spółki z większościowym udziałem JST
Forma dofinansowania: preferencyjna pożyczka - oprocentowanie stałe 1%,
 możliwe umorzenie do 10% - zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania
z NFOŚiGW,
 na cały zakres przedsięwzięcia – do 100% kosztów kwalifikowanych.
Typ projektów:
 kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego
w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej;
zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o
dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia.
Budżet programu: do 50 mln zł


Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej
i zasobooszczędnej gospodarki
Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu
 nabór do 28.12.2018 r.
Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze
 nabór do 20.12.2018 r.
Cześć 4) EWE Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
 nabór do 28.12.2018 r.

3. Ochrona atmosfery
3.1.Poprawa jakości powietrza

Już wkrótce !

Cześć 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
Planowany termin naboru wniosków: IV kwartał 2018r.
Beneficjenci:

podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych;
podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego
Rejestru Muzeów; podmioty prowadzące domy studenckie;
podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do
Rejestru zabytków; kościoły, kościelne osoby prawne lub
związki wyznaniowe.

Forma dofinansowania: Nabór tylko na środki zwrotne (pożyczka)

3. Ochrona atmosfery

Już wkrótce !

3.1. Poprawa jakości powietrza
Część 4) Samowystarczalność energetyczna
Planowany termin naboru wniosków: IV kwartał 2018r –
I kwartał 2019r.
Program w trakcie przygotowania ze względu na oczekiwane
wnioski z Ministerstwa Energii odnośnie inicjatyw klastrowych
i klastrów energii, które są znaczącym elementem w energetyce
rozproszonej.
Zgłoszone inicjatywy klastrowe posłużą do wymiany kontaktów
i doświadczeń i posłużą do przygotowania koncepcji programowej
związanej z samowystarczalnością energetyczną
w gminach.

3.4 GEPARD II

Już wkrótce !

Transport niskoemisyjny
Planowany termin naboru wniosków: IV kwartał 2018r.

W dniu 29 grudnia 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
została zawarta umowa w celu utworzenia instrumentu wsparcia
finansowego uczestników Programu „Bez emisyjny Transport Publiczny”.
Beneficjenci: podmioty (Miasta Partnerskie) będące stroną porozumienia
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w przedmiocie współpracy
w ramach programu „Bez emisyjnego Transportu Publicznego”.
Forma dofinansowania: dotacja oraz pożyczka

3.4 GEPARD II

Już wkrótce !

Transport niskoemisyjny
Typ projektów: Przedsięwzięcia zmierzające do wsparcia innowacyjnych
rozwiązań w zakresie publicznego transportu bez emisyjnego:

 zadanie polegające na zakupie nowych pojazdów bez emisyjnych,
 zadanie dotyczące infrastruktury i zarządzania, polegające na
modernizacji lub budowie stacji ładowania pojazdów publicznego
transportu zbiorowego; stacje ładowania wykorzystywane będą
wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego.
Budżet programu: do 2 200 000 tys. zł, w tym:
do 1 000 000 tys. zł – bezzwrotna forma dofinansowania
do 1 200 000 tys. zł – zwrotna forma dofinansowania

3.5. Ochrona atmosfery

Już wkrótce !

Budownictwo energooszczędne
Cześć 2) Dofinansowanie budowy pasywnych budynków
użyteczności publicznej

Planowany termin naboru wniosków: IV kwartał 2018r – I kwartał 2019r.
Beneficjent: przedstawiciele administracji publicznej, jak również organizacji
realizujących zadania publiczne
Forma dofinansowania: pożyczka, umorzenie w przypadku osiągnięcia parametrów
budynku pasywnego
Typ projektów: budowa pasywnych budynków
Budżet programu: w trakcie uzgadniania

3.5. Ochrona atmosfery
Budownictwo energooszczędne

Już wkrótce !

Cześć 3) PUSZCZYK - Niskoemisyjne budynki użyteczności
publicznej

Planowany termin naboru wniosków: IV kwartał 2018r – I kwartał 2019r.
Beneficjent: przedstawiciele administracji publicznej, jak również organizacji
realizujących zadania publiczne;
Forma dofinansowania: pożyczka, umorzenie w przypadku osiągnięcia parametrów
budynku niskoenergetycznego;
Typ projektów: budowa niskoemisyjnych budynków
Budżet programu: w trakcie uzgadniania

Oferta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Środki WFOŚiGW w Poznaniu
dedykowane poprawie efektywności energetycznej
i OZE
 Pożyczki umarzalne i nieumarzalne na przedsięwzięcia inwestycyjne
(pożyczka do 100%);
 Uzupełnienie finansowania projektów wspartych ze środków UE
(pożyczki zwrotne);
 Dotacje;
 Programy Priorytetowe.

 Oprocentowanie pożyczek umarzalnych: 2,8% w stosunku rocznym;
 Maksymalny okres trwania umowy pożyczki: 15 lat;
 Środki przyznawane na podstawie „Zasad udzielania i umarzania pożyczek
oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW
w Poznaniu” oraz Regulaminów naborów wniosków.

Warunki dofinansowania – Pożyczki
Umorzenia



Pożyczka umarzalna do 15%

Pożyczka umarzalna do 30% - jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, spółki prawa handlowego

(w których udział kapitału publicznego w kapitale zakładowym na dzień złożenia wniosku o umorzenie stanowi co
najmniej 51%), Lasy Państwowe, podmioty prawne związków wyznaniowych, jednostki organizacyjne kultury

fizycznej i turystyki, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, publiczne uczelnie wyższe, spółki wodne,
organizacje pożytku publicznego, państwowe lub samorządowe instytucje kultury – do 31.08.2018 r. (komplet
poprawnie wypełnionych wymaganych dokumentów do Umowy);



Pożyczka umarzalna do 30% - JST lub ich związki na obszarze Parku Krajobrazowego lub Natura 2000;

Pożyczka umarzalna do 40% - przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
w przypadku przedsięwzięć związanych z obiektami (obszarami) mogącymi stwarzać lub stwarzającymi poważne
zagrożenie dla środowiska oraz na podstawie odrębnych Programów Priorytetowych;



Pożyczka umarzalna do 10%: na budowę ciepłowniczych sieci przesyłowych; na budowę kanalizacji deszczowej bez
systemów retencyjnych pod warunkiem oczyszczania wód opadowych i roztopowych; na poprawę jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi; na realizację przedsięwzięć nie objętych Listą przedsięwzięć priorytetowych.

Warunki dofinansowania – Dotacje
 Na przedsięwzięcia nieinwestycyjne, w tym edukację ekologiczną;
 Przedsięwzięcia inwestycyjne w obiektach ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej,
pomocy społecznej, oświaty, szkolnictwa wyższego, kultury, kultury fizycznej i turystyki,
straży pożarnej, realizowane przez: podmioty prawne związków wyznaniowych,
organizacje pożytku publicznego, państwowe lub samorządowe instytucje: służby
zdrowia, opieki społecznej, szkolnictwa wyższego, kultury; jednostki samorządu
terytorialnego, jednostki organizacyjne straży pożarnej;
 Przedsięwzięcia inwestycyjne - do 50% kosztów przedsięwzięcia;

 Przedsięwzięcia pozostałe - do 95% kosztów przedsięwzięcia.
 W przypadku braku możliwości dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji,
Fundusz może na to przedsięwzięcie udzielić pożyczki umarzalnej do wysokości 40%, na
warunkach określonych w Zasadach.
 Podmioty realizujące przedsięwzięcia finansowane w formie dotacji ze środków
Funduszu, mogą uzyskać na to samo przedsięwzięcie pożyczkę nieumarzalną dla
zbilansowania środków.

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wspiera inwestycje
realizowane przez osoby fizyczne w formie dopłat do kredytów bankowych udzielanych przez Bank
Ochrony Środowiska i Banki Spółdzielcze w ramach trzech linii kredytowych:
Linia nr 1 – Modernizacja systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
Linia nr 2 – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych
Linia nr 3 – Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii
Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na:
 modernizacji systemów grzewczych, powodujące ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym zakup
i montaż: kotłowni olejowych, gazowych i gazowo-olejowych, ogrzewania IR;
 budowie systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła;
 budowie systemów wentylacyjnych z odzyskaniem ciepła (rekuperacja);
 budowie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez instalację ogniw fotowoltaicznych;
 budowie małych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d;
 budowie przyłączy kanalizacyjnych;
Dotacja na częściową spłatę kapitału wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych kredytu, jednak nie więcej niż 8000 zł na
jedno przedsięwzięcie.

Dotychczasowa alokacja została wyczerpana. Szczegóły dalszej współpracy z bankami nie są jeszcze uzgodnione.

Szczegółowych informacji nt. warunków kredytów udzielają: Bank Ochrony Środowiska
oraz SGB-Bank S.A.

PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE”

Cel programu

Budżet

Forma
dofinansowania

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń w budynkach
mieszkalnych, należących do osób fizycznych,
posiadających prawo własności lub będących
współwłaścicielem budynku.

103 mld zł

 Dotacja z pożyczką;
 Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym.
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Nabór od
19 września 2018!

PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE”
Warunki dofinansowania

 Program jest przeznaczony dla osób fizycznych
 Minimalna wartość przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł
 Limity finansowania dotacyjnego: maksymalna kwota dotacji – do 53 tys. zł

 Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej WIBOR 3M + 70 pkt bazowych
nie mniej niż 2% rocznie
 Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat

 Planowana karencja w spłacie: do 6 miesięcy
 Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
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PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE”
Intensywność dofinansowania

Grupa

Kwota dochodu / osoba
[zł]

Forma
dofinansow.

Intensywność
wsparcia

Pożyczka

I

do 600

Dotacja

do 90%

do 10%

II

601 - 800

Dotacja

do 80%

do 20%

III

801 - 1000

Dotacja

do 70%

do 30%

IV

1001 - 1200

Dotacja

do 60%

do 40%

V

1201 – 1400

Dotacja

do 50%

do 50%

VI

1401 - 1600

Dotacja

do 40%

do 60%

V

powyżej 1600

Dotacja

do 30%

do 70%
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2014 – 2020
OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Działanie 3.1

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Wytwarzanie i dystrybucja
energii ze źródeł
odnawialnych

Poddziałanie 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii
Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyt. publ.

Działanie 3.2
Poprawa efektywności
energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyt. publ. i
wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe (JESSICA)

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach
ZIT dla MOF Poznania

Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach
ZIT dla rozwoju AKO

Działanie 3.3
Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska

Działanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Działanie 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze
Działanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT
dla MOF Poznania

Działanie 3.3.4 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT
dla rozwoju AKO

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020)
Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój
terytorialny obszarów wiejskich.
6 Priorytetów, w tym:
5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach
rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu
5C) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów i pozostałości
oraz innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki
5D) Redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa
5E) Promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego
DEPARTAMENT PROGRAMÓW
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Mechanizm Finansowy EOG
Norweski Mechanizm Finansowy
pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu),
będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
III edycja Funduszy norweskich i EOG w Polsce planowana na początek
2019 roku.

Alokacja dla Polski: 809,3 mln euro
Program „Środowisko, energia i zmiany klimatu”
 Alokacja: 140 mln euro
 Ministerstwo Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Jessica2 - finansowanie inwestycji w Wielkopolsce
Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Poddziałanie 3.2.2: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności
i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe

publicznej

O pożyczkę mogą ubiegać się:
 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki
komunalne realizujące zadania własne gminy,
 samorządowe jednostki organizacyjne,
 organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
 podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu Dyrektywy 2012/27/UE.
Typy projektów: Finansowaniu w formie pożyczki podlega kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
 Minimalna wysokość jednostkowej pożyczki to 100.000,00 zł, a maksymalna 10.000.000,00 zł;
 Oprocentowanie pożyczek: 0,15%, 0,25%, 0,5% - w zależności od wysokości osiągniętej oszczędności
w zużyciu energii.

Inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia, której ideą jest ułatwienie dostępu do finansowania dla
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów
inżynierii finansowej: pożyczki, kredyty i poręczenia.
Pożyczki
Nazwa Pośrednika Finansowego

Placówki Pośrednika Finansowego

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.

Leszno , Nowa Ruda

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Konin

ECDF S.A.

Poznań

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Poznań, Szczecin, Wałbrzych

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Ostrów Wielkopolski, Sieradz

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości

Ostrzeszów

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Gdańsk, Poznań, Szczecin, Warszawa, Łódź

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej
Przedsiębiorczości

Śrem

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Nowy Tomyśl, Piła, Poznań

Poręczenia
Nazwa Pośrednika Finansowego

Placówki Pośrednika Finansowego

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

Poznań

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Gdańsk, Poznań, Szczecin, Wrocław

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Poznań

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Gostyń

Dziękuję za uwagę
Kinga Świtalska
Zespół Doradców Energetycznych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A,
60-541 Poznań
tel.: (61) 845-62-93
kom: 887 447 746
fax: (61) 841-10-09
kinga.switalska@wfosgw.poznan.pl
www.wfosgw.poznan.pl

