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Nowa strategia NFOŚiGW 

wspieranie lokalnego potencjału OZE i wykorzystanie lokalnych uwarunkowań  

wsparcie polskich przedsiębiorców celem dostosowywania się do narzuconych norm środowiskowych 

PGN jako podstawa zidentyfikowania najbardziej efektywnego miksu energetycznego   

pełne wykorzystanie dostępnej alokacji środków UE 

samowystarczalność energetyczna gmin  

dostarczenie niezbędnego finansowania uzupełniającego i komplementarnego 

wsparcie rozwoju polskiej myśli innowacyjnej 
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Programy priorytetowe NFOŚiGW  

• Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych 

Wsparcie dla Innowacji sprzyjających 
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce 

• Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych 

• Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 

Poprawa jakości powietrza 

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

• Cześć 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko  w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

• Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze 

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i 
zasobooszczędnej gospodarki  
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Beneficjenci  

Alokacja   

  Forma finansowania 

1 000 mln zł, w tym: 
 50 mln zł bezzwrotne (faza B+R)  
 950 mln zł zwrotne (faza W)   

  Przedsiębiorcy 

  Dotacja (faza B+R) 

• Część 1) SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych 

Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej 
i niskoemisyjnej gospodarce 

  Pożyczka (B+R oraz W) 

  Inwestycja kapitałowa (faza W) 
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Poprawa jakości powietrza 

Beneficjenci   

Alokacja   

  Forma finansowania 

          500 mln zł zwrotne 

          Przedsiębiorcy 

 

          Pożyczka/ Inwestycja kapitałowa 
 

Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych 

Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 

Beneficjenci  

  Forma finansowania 

         Sektor niekomercyjny  

• dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych 
• pożyczka do 50% kosztów kwalifikowanych 

Alokacja             200 mln zł zwrotne +  300 mln zł bezzwrotne 
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Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej 
i zasobooszczędnej gospodarki  

Cel 
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć 
na środowisko poprzez działania inwestycyjne 

Alokacja łącznie  2 500 mln zł 

Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 

Alokacja/ Finansowanie   1 000 mln zł zwrotne 

Przedsiębiorcy Beneficjenci  

Pożyczka 

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 
2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

Alokacja/ Finansowanie   500 mln zł zwrotne Pożyczka 

Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze 

Alokacja/ Finansowanie   1 000 mln zł zwrotne Pożyczka 
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   POIiŚ 2014-2020 I OŚ – Zmniejszenie emisyjności gospodarki   

NFOŚiGW jako Instytucja Wdrażająca w dniu 31.05.2016 r. ogłosił 5 konkursów i uruchomił 2 nabory ciągłe   

Działanie 1.2   Efektywność energetyczna dla przedsiębiorstwa  Pomoc zwrotna  500 mln zł 

Poddział. 1.3.2   
Efektywność energetyczna w sektorze 

mieszkaniowym Pomoc zwrotna + dotacja 821 mln zł 

Działanie 1.5   Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dotacja Konkurs: 66,8 mln zł  

dotacja Nabór ciągły poza konkursem: 1 200 mln zł  

Poddział. 1.6.1   Źródła wysokosprawnej kogeneracji  300 mln zł dotacja 

Poddział. 1.6.2   
Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł 

wysokosprawnej kogeneracji  dotacja Konkurs: 65 mln zł  

dotacja Nabór ciągły poza konkursem: 641,6 mln zł  
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Program LIFE – innowacje w obszarach ochrony środowiska oraz 
zapobiegania zmianom klimatycznym 

NFOŚiGW jako Krajowy Punkt Kontaktowy 

Podmiot organizujący nabory i finansujący projekty: Komisja Europejska 

Podprogram na rzecz środowiska 

Alokacja dla Polski na lata 
2014-2017   

          51 mln EUR 

          Podmioty zarejestrowane na obszarze UE Beneficjenci  

Forma dofinansowania: dotacja  

Podprogram na rzecz klimatu 

Alokacja 2014-2017             170 mln EUR – bez alokacji krajowych 



 Dziękuję za uwagę! 

Artur Michalski  
Zastępca Prezesa Zarządu  
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