
Zainwestujmy razem w środowisko 

Warszawa, 09.02.2018r. 

Z a i n w e s t u j m y   r a z e m   w   ś r o d o w i s k o 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Efektywność energetyczna w budownictwie 
– oferta finansowa 



Zainwestujmy razem w środowisko 

4 

5 

4 

5 
3 

6 

6 4 

4 

2 

7 

5 

4 
7 

5 

3 

Poziom ogólnokrajowy NFOŚiGW 
 
  Jednostka Realizująca Projekt  
      Doradztwa Energetycznego 

 

Poziom regionalny  
 

  14 WFOŚiGW 

  Województwo Lubelskie (UMWL) 

  Wydział ds. Doradztwa Energetycznego  

      woj. mazowieckiego (NFOŚiGW) 

 Łącznie docelowo 76 Doradców Energetycznych 

Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego  
dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw  

w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” 
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Zakres działań doradczych 
 Aktualne informacje o źródłach finansowania 

 Wsparcie inwestycji (procedury, wymagania itp.) 

 Weryfikacja audytów energetycznych 

 Wsparcie przy opracowaniu PGN 

 Szkolenia (m.in. dla kandydatów na Energetyków Gminnych) 

 Udział w wydarzeniach branżowych 

 Promocja EE i OZE 

 Działania edukacyjne (m.in. zwiększenie świadomości 
społecznej na temat niskoemisyjnej gospodarki)   
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3.1. Poprawa jakości powietrza 

Środki własne NFOŚiGW 
Wdrażane programy priorytetowe 

Część 2)  Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 
  

 Nabór wniosków: II kwartał 2018r.  
 Pożyczka do 100 mln zł - WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2% w skali roku 
 Typ Beneficjenta: podmioty prowadzące działalność leczniczą, muzea, domy 

studenckie, podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru 
zabytków, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe 

 Przedsięwzięcia – zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie 
emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania 
energii w budynkach 
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3.1. Poprawa jakości powietrza 

Środki własne NFOŚiGW 
Wdrażane programy priorytetowe 

Typ projektów:  Termomodernizacja budynków, w tym m.in.:  
• ocieplenie obiektu, ścian, podłóg na gruncie, stropów, 

stropodachów, dachów i innych przegród,  
• wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych,  
• przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła 

ciepła),  
• zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,  
• wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii,  
• wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu 

na energooszczędne.   
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Beneficjent:             Podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem PJB;  
  spółki prawa handlowego (gdzie JST posiadają 100% udziałów /  
  akcji); organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia,  
  a także kościoły i inne związki wyznaniowe oraz kościelne osoby  
  prawne; jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe nieposiadające 
  osobowości prawnej; parki narodowe. 
 
Forma dofinansowania:  dotacja – do 40 % kosztów kwalifikowanych 
   pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych,  
      po uwzględnieniu kwoty dotacji 
  

3. Ochrona atmosfery 3.1. Poprawa jakości powietrza  
Część  5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym 

standardzie energooszczędności 
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Typ projektów:  * inwestycje polegające na budowie nowych budynków użyteczności 
     publicznej i zamieszkania zbiorowego,  
  * dokończenie rozpoczętej wcześniej budowy obiektów użyteczności  
     publicznej i zamieszkania zbiorowego, 
  * inwestycje polegające na wykonywaniu odbudowy, rozbudowy,  
     nadbudowy budynków użyteczności publicznej i zamieszkania  
     zbiorowego, przy spełnieniu warunków programu; 
 
Liczba dofinansowanych projektów: trwa nabór wniosków do 28.02.2018 r. 
 
Budżet programu: do 50 mln zł, w tym: 

• dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 20 mln zł, 
• dla zwrotnych form dofinansowania – do  30 mln zł. 

 
Pozostała kwota:    do 1 080 mln zł.  

3. Ochrona atmosfery 3.1. Poprawa jakości powietrza  
Część  5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym 

standardzie energooszczędności 



Zainwestujmy razem w środowisko 8 

Beneficjent: Przedstawiciele administracji publicznej, jak również organizacji   
 realizujących zadania publiczne w zakresie realizacji inwestycji  

 

Forma dofinansowania: pożyczka, umorzenie w przypadku osiągnięcia parametrów  
   domu pasywnego  

 

Typ projektów: budowa niskoemisyjnych i pasywnych budynków 

 

Liczba dofinansowanych projektów: zostanie ustalona po zakończeniu naboru 

Budżet programu: w trakcie uzgadniania 

Pozostała kwota: zostanie ustalona po zakończeniu naboru 

 
  

3. Ochrona atmosfery 3.1. Poprawa jakości powietrza  
Cześć 7) Dofinasowanie budowy niskoemisyjnych i pasywnych 

budynków użyteczności publicznej – program w opracowywaniu 

Założenia 
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Działanie 4.2 Efektywność Energetyczna  

Środki Regionalnego Programu Operacyjnego  
woj. mazowieckiego 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
 

 Nabór wniosków: od 28.02.2018 – do 09.05.2018r.  
 Rozstrzygniecie: październik 2018r.  
 Typ Beneficjenta: 

            - jednostki samorządu terytorialnego, 
            - zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym      
systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ. 

W konkursie, który przeznaczony jest tylko dla szpitali, dofinansowaniem objęte 
będą projekty realizowane w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów 
objętych OSI problemowymi. Promowana jest działalność lecznicza w zakresie 
leczenia szpitalnego. 
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Działanie 4.2 Efektywność Energetyczna  

Środki Regionalnego Programu Operacyjnego  
woj. mazowieckiego 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
 
 Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów – 80% kosztów kwalifikowanych 

projektu. 
 Minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. 
 Maksymalna wartość dofinansowania projektu – 3 500 000,00 PLN. 
 Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów - 3 000 000,00 

EUR 
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć 
za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM 
www.funduszedlamazowsza.eu 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
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Beneficjent: 

Państwowe Jednostki Budżetowe 
Szkoły wyższe 
Administracja rządowa 

Forma 
dofinansowania: 

Dotacja do max. 85%  
kosztów kwalifikowanych 

11 

Budżet   90 mln zł II Nabór wniosków 
 

29.12.2017 – 27.02.2018 

Typ projektu 
Głęboka, kompleksowa termomodernizacja  
budynków użyteczności publicznej 

POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1  
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej 
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POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1  
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej 

Obejmuje ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia obiektów na energooszczędne, 
w tym w zakresie związanym z:  
 

 wymianą okien, drzwi zewnętrznych; 

 modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej; 

  wymianą oświetlenia części wspólnych na energooszczędne; 

 przebudową systemów grzewczych;   

 budową/przebudową systemów wentylacji mechanicznej;   

 przebudową systemów chłodzących i budową/przebudową klimatyzacji;  

 instalacją odnawialnych źródeł energii;  

 wprowadzeniem systemów zarządzania energią; 

Głęboka, kompleksowa termomodernizacja  
budynków użyteczności publicznej 

Audyt energetyczny 
25% energii końcowej 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Beneficjent: Spółdzielnie mieszkaniowe / Wspólnoty mieszkaniowe  

Forma 
dofinansowania: 

Pomoc zwrotna 
max. do 75% kosztów 
kwalifikowanych 
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Budżet   300 mln zł 

III Nabór wniosków 
 

30.10.2017 – 29.12.2017 r. 

Typ projektu Głęboka, kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych 

POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.2.  

Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym 



Zainwestujmy razem w środowisko 14 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów – Premia 
TERMOMODERNIZACYJNA 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

ADRESACI 
PROGRAMU 

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny 
z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych, a więc np.:  
•osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa 
handlowego),  
•jednostki samorządu terytorialnego,  
•wspólnoty mieszkaniowe, 
•osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych). 

O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać 
właściciele lub zarządcy:  
•budynków mieszkalnych,  
•budynków zbiorowego zamieszkania,  
•budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu 
terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,  
•lokalnych sieci ciepłowniczych,  
•lokalnych źródeł ciepła. 
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Fundusz Termomodernizacji i Remontów – Premia 
TERMOMODERNIZACYJNA 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

PRZEZNACZENIE 
ŚRODKÓW 

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu 
wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego, jednak nie może wynosić więcej niż:  
•16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego i  
•dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, 
ustalonych na podstawie audytu energetycznego. 

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu 
realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę 
części kredytu zaciągniętego przez inwestora.  
Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z 
niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie 
termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków. 

WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA 
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Fundusz Termomodernizacji i Remontów – Premia REMONTOWA 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

ADRESACI 
PROGRAMU 

O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej, mogą się ubiegać właściciele 
lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 
14 sierpnia 1961 roku. 

Z premii mogą skorzystać wyłącznie:  
•osoby fizyczne,  
•wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem 
osób fizycznych,  
•spółdzielnie mieszkaniowe,  
•towarzystwa budownictwa społecznego. 
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Fundusz Termomodernizacji i Remontów – Premia REMONTOWA 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

PRZEZNACZENIE 
ŚRODKÓW 

WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA 

Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji 
przedsięwzięcia remontowego i stanowi spłatę części kredytu 
zaciągniętego przez inwestora.  
Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z 
niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie remontowe 
wyłącznie z własnych środków. 

Wysokość premii remontowej wynosi 20% kwoty kredytu 
wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie 
może wynosić więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.  
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Dziękuję za uwagę  
 

 
www.nfosigw.gov.pl 

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl 

 

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl 
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/ 
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