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1. Finansowanie przedsięwzięć 
 
Dla każdego działania (w części dotyczącej planowanych działań) określono planowane i potencjalne źródła 
finansowania. Dodatkowo przedstawiono listę aktualnie dostępnych możliwości finansowania działań zawartych 
w Planie (finansowanie działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej). Dostępne obecnie źródła (poza budżetem 
gminy), to przede wszystkim: 
- Środki krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (w szczególności Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko): 
- Kontrakt Terytorialny Województwa Podkarpackiego, 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020: 
- Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (w ramach RPO), 

- Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, 

- Polsko-Szwajcarski Program Współpracy, 
- Program LIFE+, 
- Program Horizon 2020, 
- System Zielonych Inwestycji – programy priorytetowe: 

- LEMUR energooszczędne budynki użyteczności publicznej, 
- BOCIAN rozproszone, odnawialne źródła energii, 
- System Zielonych Inwestycji (GIS), 

- NFOŚiGW - Efektywne wykorzystanie energii: 
- Program Ryś - dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych, 
- dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych, 
- dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne, 

- Fundusz Remontów i Termomodernizacji BGK: 
- premia termomodernizacyjna, 
- premia remontowa, 

- Bank BOŚ – „Kredyt z Klimatem”: 
- Program Efektywności Energetycznej w Budynkach, 
- Program Modernizacji Kotłów, 

- Program PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalacji OZE, 
- System białych certyfikatów, 
- Finansowanie w formule ESCO. 

1.1 Środki krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

1.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 

 
Oś priorytetowa III RPO WP – Czysta energia, działania:  
 
CT 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

4a  Wspieranie  wytwarzania  i  dystrybucji  energii  pochodzącej  ze  źródeł odnawialnych 
4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze 
mieszkaniowym 
4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 
obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań 
adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące zmiany klimatu 
 

Oś priorytetowa IV RPO WP – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania:  
 
CT 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem: 



4 
 

5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym 
zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami   

CT 6 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami: 
6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku 
prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb 
inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie 
6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku 
prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb  
inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie 
6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 
6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie 
usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę 

1.2  Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych 
źródeł energii” 

 
Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. 
fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, 
Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE.  
Program PL04 „Oszczędność energii i promocja odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego w latach 2012 – 2017. Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i 
zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym 
bilansie zużycia energii. 

1.3  Polsko-Szwajcarski Program Współpracy 
 
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich 
Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. 
 
Jednym z obszarów wsparcia jest zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji, w szczególności 
gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji (115 127 731 CHF) - ENERGIA 
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej (w tym m.in. 

projekty pilotażowe); 
- Odnowa, remonty i/lub modernizacja komunalnych sieci cieplnych w częściach miast (o zwartej zabudowie   

wielorodzinnej) ogrzewanych przez małe lokalne kotłownie i piece kaflowe, na obszarach o przekroczonych 
dopuszczalnych i docelowych poziomach zanieczyszczeń powietrza; 

- Odnowa/remont i/lub modernizacja centralnych źródeł ciepła i instalacji grzewczych w publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie hospitalizacji i publicznych szkołach. 

 

1.4  Program LIFE+ 
 
To jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z 
dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego 
prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych 
rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. 

1.5 Program Horizon 2020 
 
„Horyzont 2020” to największy jak dotąd program UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Zaowocuje 
większą liczbą przełomowych dokonań, odkryć i premier światowych dzięki przenoszeniu wspaniałych pomysłów 



5 
 

z laboratorium na rynek. W okresie siedmiu lat (2014–2020) dostępnych będzie niemal 80 mld EUR(1), obok 
prywatnych i krajowych inwestycji publicznych, które zostaną przez te środki przyciągnięte. 
W programie „Horyzont 2020” obowiązuje jedna stawka dofinansowania dla wszystkich beneficjentów i działań w 
ramach grantów na badania. UE pokrywa do 100% wszystkich kosztów kwalifikowalnych badań naukowych i 
działań innowacyjnych. W przypadku działań innowacyjnych dofinansowanie pokrywa zazwyczaj 70% kosztów 
kwalifikowalnych, ale może wzrosnąć do 100% w przypadku organizacji non-profit. Pośrednie koszty 
kwalifikowalne (np. koszty administracyjne, komunikacyjne i infrastrukturalne, materiały biurowe) są refundowane 
według ryczałtowej stawki w wysokości 25% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych (czyli kosztów 
bezpośrednio związanych z realizacją działania). 
 
Możliwe obszary wsparcia: 
- zrównoważona energia, 
- działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce. 

1.6 System Zielonych Inwestycji 

1.6.1 Lemur energooszczędne budynki użyteczności publicznej 

 
Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych 
budynków użyteczności publicznej.  
 
Wsparciem finansowym objęte są inwestycje polegające na projektowaniu i budowie nowych budynków: 
- budynki użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji 

publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub 
socjalnej, turystyki, sportu.  

- budynki zamieszkania zbiorowego - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu 
ludzi, w szczególności internat, dom studencki, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności 
dom dziecka, dom rencistów. 

 
Potencjalni wnioskodawcy, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie planowanych projektów z zakresu 
efektywności energetycznej to:  
- jednostki sektora finansów publicznych,  
- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i spółki,  
- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu 

terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, w tym samorządowe osoby prawne, 
- uczelnie w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze,  
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w 

rozumieniu art. 55l Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,  
- organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych 

związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne realizujące zadania publiczne. 

1.6.2 BOCIAN rozproszone, odnawialne źródła energii 

 
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
 
Wsparciem finansowym objęte są m. in. inwestycje: 
- elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 40 kWe do 3 MWe 
- systemy fotowoltaiczne 
- pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – o zainstalowanej mocy cieplnej od 5 MWt do 20 MWt 
- małe elektrownie wodne 
- źródła ciepła opalane biomasą 
- biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu 

rolniczego 
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1.6.3 System Zielonych Inwestycji (GIS) 

 
Krajowy system zielonych inwestycji jest związany ze „znakowaniem środków finansowych pozyskanych ze 
zbycia nadwyżki jednostek emisji w celu zagwarantowania przeznaczenia ich na realizację ściśle określonych 
celów związanych z ochroną środowiska w państwie zbywcy jednostek”.  
 
Krajowy system zielonych inwestycji gwarantuje zatem z jednej strony, że państwo z niedoborem uprawnień 
będzie mogło poprzez zakup jednostek zwiększyć emisję gazów cieplarnianych, i jednocześnie, że przekazane w 
związku z tym środki zostaną przeznaczone przez sprzedającego na cele związane z szeroko pojętą ochroną 
klimatu i środowiska. 
 
Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej  
 
Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach 
będących w użytkowaniu samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji 
pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych oraz kościelnych osób prawnych. 
 
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć 
poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej.  
 
Potencjalni wnioskodawcy, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie planowanych projektów z zakresu 
efektywności energetycznej to: 
- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;  
- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu 

terytorialnego niebędące przedsiębiorcami;  
- Ochotnicza Straż Pożarna;  
- uczelnie w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze;  
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w 

rozumieniu art. 551  
- organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych 

związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne; Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych;  

- podmiot lub jednostka określona w pkt 1-6 będąca stroną umowy pożyczki w projekcie grupowym.  
 
Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej, przez 
które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji: administracji samorządowej, 
ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez OSP, kultury, kultu 21 z 29 religijnego, oświaty, nauki, służby 
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do 
okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie), a 
także budynkach do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, domy 
opieki, domy zakonne, klasztory).  
 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o 
najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z 
prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności:  
- ocieplenie obiektu,  
- wymiana okien,  
- wymiana drzwi zewnętrznych,  
- przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),  
- wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,  
- przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,  
- zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,  
- wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii;  
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Możliwa jest również wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania 
realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów).  
Finansowanie projektów realizowanych ze wsparciem niniejszego programu może przyjąć postać dotacji i 
pożyczki preferencyjnej. Maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji ze środków GIS wynosi 50% 
kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalny poziom dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 60% 
kosztów kwalifikowanych, przy czym łączne dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki nie może być wyższe niż 
95% kosztów kwalifikowanych.  
 
Część 4) - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia 
przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)  
 
Ten program umożliwia uzyskanie dofinansowania dla przedsięwzięć ukierunkowanych na budowę lub 
modernizację sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej. 
 
Celem programu jest umożliwienie przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i wprowadzenia 
do tej sieci wyprodukowanej energii elektrycznej przez nowe źródła wytwórcze energetyki wiatrowej (OZE).  
 
W ramach niniejszego programu możliwe jest uzyskanie finansowania dla projektów obejmujących 
przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej w celu umożliwienia 
przyłączenia do KSE źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną z energetyki wiatrowej (OZE), w 
tym realizacja następujących zadań: 
- zapewnienie przyłączy dla źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) (transformator, odcinek linii od 

źródła energii do punktu przyłączeniowego do KSE);  
- rozbudowa jednostek rozdzielnicy mocy 110 kV/SN poprzez dodatkowe pola (pola liniowe, pola 

transformatorowe, pola łączników szyn, pola sprzęgła, pola pomiarowe, pola potrzeb 22 z 29 własnych, pola 
odgromnikowe i inne) z przyłączami, ogólna poprawa systemu nadzoru i sterowania (w tym monitoring);  

- rozbudowa sieci 110 kV/SN – linie napowietrzne/kablowe lub zwiększenie przepustowości istniejących linii 
poprzez zmianę przekrojów przewodów roboczych i dodanie dodatkowego obwodu;  

- połączenie między stacjami transformatorowo-rozdzielczymi 110 kV/SN oraz pomiędzy nimi, a siecią 
przesyłową (220 kV lub 400 kV);  

- budowa nowych odcinków sieci napowietrznej i sieci kablowych;  
- budowa nowej w pełni wyposażonej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV/SN;  
- budowa rezerwowych źródeł energii elektrycznej celem ustabilizowania sieci zasilanych okresowo z 

odnawialnych źródeł energii;  
- modernizacja sieci polegająca na zwiększeniu dopuszczalnej temperatury pracy linii przesyłowej.  
Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie planowanych projektów są wytwórcy energii elektrycznej 
oraz operatorzy sieci i inne podmioty, takie jak inwestorzy farm wiatrowych, podejmujące realizację przedsięwzięć 
w zakresie efektywnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającej przyłączenie podmiotów 
wytwarzających energię elektryczną z energetyki wiatrowej (OZE) do KSE.  
 
Dofinansowanie inwestycji jest przyznawane w formie dotacji.  
 
Część 5) - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych  
 
Celem niniejszego programu jest ograniczenie lub unikniecie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie 
przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w budynkach wybranych podmiotów sektora 
finansów publicznych.  
 
Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach 
będących w użytkowaniu administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią instytutów 
naukowych, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej.  
 
W ramach niniejszego programu możliwe jest uzyskanie finansowania dla projektów obejmujących 
przedsięwzięcia dotyczące termomodernizacji budynków, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o 
najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z 
prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności:  
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- ocieplenie obiektu,  
- wymiana okien,  
- wymiana drzwi zewnętrznych,  
- przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymiana źródła ciepła),   
- wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,  
- przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,  
- zastosowanie systemów zarzadzania energią w budynkach,  
- wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii. 
 
Maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych.  
 
Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski  
 
Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w 
transporcie miejskim.  
Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii i 
paliw w komunikacji miejskiej.  
 
Program obejmuje następujące działania:  
1) dotyczące taboru polegające na:  
- zakupie nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG,  
- szkoleniu kierowców pojazdów transportu miejskiego z obsługi niskoemisyjnego taboru,  
2) dotyczące infrastruktury i zarządzania polegające na:  
- modernizacji lub budowie stacji obsługi tankowania pojazdów transportu zbiorowego w zakresie 

dostosowania do autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG,  
- modernizacji lub budowie tras rowerowych,  
- modernizacji lub budowie bus pasów,  
- modernizacji lub budowie parkingów „Parkuj i Jedź”,  
- wdrażaniu systemów zarządzania transportem miejskim,  
- wdrożeniu systemu roweru miejskiego.  

 
Potencjalnymi beneficjentami programu, którzy mogą uzyskać dofinansowanie na realizację planowanych 
projektów w zakresie efektywności energetycznej mogą być:  
1) gminy miejskie;  
2) spółki komunalne które działają w celu wykonania zadań gmin miejskich związanych z lokalnym transportem 

zbiorowym;  
3) inne podmioty świadczące usługi w zakresie lokalnego transportu miejskiego na podstawie umowy zawartej 

z gminą miejską.  
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektów realizowanych ze wsparciem w ramach niniejszego działania 
wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

1.7 NFOŚiGW - Efektywne wykorzystanie energii 

1.7.1 Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 

 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od końca 2020 r. 
wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Nowy program 
priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, 
wykonawców do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia 
budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla 
społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim 
zużyciu energii.  
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Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od 
dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).  
 
Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / 
zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu 
realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.  
 
Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego 
zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie ze 
wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej 
i przygotowania wody użytkowej.  
 
Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:  
- dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu 

budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,  
- niższych kosztów eksploatacji budynku,  
- podniesienia wartości budynku. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika 

rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energie użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco). 

1.7.2 Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne 

 
Celem programu jest ograniczenie lub unikniecie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze 
źródeł odnawialnych. Instytucją wdrażającą program jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.  
Dotacje przyznawane w ramach programu są przyznawane na częściową spłatę kapitału komercyjnego kredytu 
bankowego zaciągniętego na realizację inwestycji polegającej na montażu kolektorów słonecznych do 
podgrzewania ciepłej wody w banku posiadającym umowę podpisaną z NFOŚiGW. Możliwe do wsparcia 
finansowego projekty inwestycyjne obejmują zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody 
użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energie innych odbiorników ciepła w 
budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Efekty realizowanych przedsięwzięć 
nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej.  
 
Potencjalnymi podmiotami mogącymi uzyskać dofinansowanie na planowane projekty inwestycyjne mogą być:  
- osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania 

budynkiem mieszkalnym w budowie;  
- wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych 

(wielorodzinnych), którym to budynkom służyć maja zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem 
odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 

1.8 WFOŚiGW 

1.8.2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

 
WFOŚiGW w Toruniu to regionalna instytucja finansów publicznych wspomagająca finansowo inwestorów w 
realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych w ochronie środowiska. WFOŚiGW wspiera również edukację 
ekologiczną, badania naukowe i wydawnictwa popularyzujące ochronę przyrody. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela pomocy finansowej w formie pożyczek oraz dotacji na cele określone w 
Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze 
zmianami), zgodnie z wyznaczanymi priorytetami, kryteriami wyboru przedsięwzięć oraz planami działalności 
Funduszu. 

W 2016 roku zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych finansowane są zadania z zakresu ochrony powietrza: 

- wspomaganie działań wskazanych w programach ochrony powietrza i planach gospodarki 
- niskoemisyjnej z wyłączeniem komunikacji miejskiej, 
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- ograniczenie niskiej emisji w miejscowościach posiadających status uzdrowiska, 
- wspieranie działań dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
- działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej. 
 
Warunki finansowania zależne od rodzaju programu. Pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
udzielana jest w formie: Warunki finansowania zależne od rodzaju programu. 

 

Pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu udzielana jest w formie: 

- oprocentowanych pożyczek, 
- oprocentowanych pożyczek płatniczych, 
- dotacji, 
- przekazania środków finansowych, 
- nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem 
obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, 
- udostępnienie środków finansowych bankom 

1.9 Fundusz Remontów i Termomodernizacji BGK 
 
W Banku Gospodarstwa Krajowego istnieje m.in. Fundusz Termomodernizacji i Remontów, którego celem jest 
pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta 
zwana odpowiednio : 
- „premią termomodernizacyjną’’, 
- „premią remontową’’, 
- „premią kompensacyjną’’ 
stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu.  
 
O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: 
- budynków mieszkalnych, 
- budynków zbiorowego zamieszkania, 
- budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i 

wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, 
- lokalnej sieci ciepłowniczej, 
- lokalnego źródła ciepła. 
 
Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. 
spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty 
mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. 
 
Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których 
celem jest: 
- zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach 

mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu 
terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych, 

- zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza 
technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, 

- zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych 
źródłach ciepła, 

- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej 
kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii. 
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1.10  Ekologiczne kredyty Banku Ochrony Środowiska S.A. 
 
Bank Ochrony Środowiska obok całkowicie komercyjnego finansowania podmiotów gospodarczych przygotował 
(zgodnie ze swoją misją) paletę produktów dedykowanych dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii 
oraz efektywności energetycznej. Bank korzystając z możliwości uzyskania środków zewnętrznych stworzył 
ofertę o warunkach bardziej korzystnych od kredytowania całkowicie komercyjnego. Dodatkowo bazując na 
doświadczeniach związanych z realizacją i eksploatacją inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii i 
efektywności inwestycji warunki finansowania zostały dostosowane do specyfiki tego rodzaju inwestycji. Dzięki 
temu oferowane produkty kredytowe charakteryzują się:  
- niższymi marżami odsetkowymi,  
- większą elastycznością okresu kredytowania – do 20 lat,  
- finansowaniem do 100% wartości inwestycji,  
- karencjami w spłacie kapitału kredytowego.  
 
Dla beneficjentów indywidualnych BOŚ oferuje kredyty z dopłatą z WFOŚiGW, NFOŚiGW, kredyty na urządzenia 
i wyroby służące ochronie środowiska, kredyty termo modernizacyjne i remontowe, kredyty na zaopatrzenie wsi w 
wodę. 

1.10.1 Kredyt na urządzenia ekologiczne 

 
Kredyt na zakup i montaż wyrobów i urządzeń służących ochronie środowiska. W tej grupie mieszczą się takie 
produkty jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy 
dociepleń budynków i wiele innych. Beneficjenci to: klienci indywidualni, mikroprzedsiębiorstwa, wspólnoty 
mieszkaniowe. Maksymalna kwota kredytu wynosi do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, okres 
kredytowania do 8 lat. 

1.10.2 Kredyt Ekomontaż 

 
Kredyt Ekomontaż daje szansę na sfinansowanie do 100% kosztów netto zakupu i/lub montażu urządzeń tj.: 
kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, systemu dociepleń budynków i wiele innych. Okres 
kredytowania może sięgać nawet 10 lat. Beneficjenci to: jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, 
spółdzielnie mieszkaniowe, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa. 
 

1.10.3 Słoneczny Ekokredyt 

 
Słoneczny Ekokredyt daje szansę na sfinansowanie do 45% kosztów inwestycji z dotacji ze środków NFOŚiGW, 
polegającej na zakupie i montażu kolektorów słonecznych. Beneficjenci to: klienci indywidualni, wspólnoty 
mieszkaniowe. Ze względu na wyczerpanie limitu środków NFOŚiGW na dotacje, Bank Ochrony Środowiska S.A. 
zakończył przyjmowanie wniosków o kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych. 

1.10.4 Kredyt we współpracy WFOŚiGW 

 
Oferta kredytowa jest zróżnicowana w zależności od województwa, w którym realizowana jest inwestycja. 
Informacje o kredytach preferencyjnych udzielanych we współpracy z WFOŚiGW udzielane są bezpośrednio w 
placówkach banku. 

1.10.5 Kredyt EnergoOszczędny 

 
Warunki finansowania wynoszą do 100% kosztu inwestycji dla samorządów, z możliwością refundacji kosztów 
audytu energetycznego i do 80% kosztu inwestycji dla pozostałych kredytobiorców. Okres kredytowania do 10 lat. 
Beneficjenci to: mikroprzedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe. Przedmiotem, kredytowania są inwestycje 
prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a w tym: 
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-  wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia ulicznego, 
-  wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej, 

przemysłowych, usługowych itp., 
-  wymiana przemysłowych silników elektrycznych, 
-  wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych, 
-  modernizacja technologii na mniej energochłonną, 
-  wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach, 
-  inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej. 

1.10.6 Kredyt EKOoszczędny 

 
Kredyt EKOoszczędny daje możliwość obniżenia zużycia energii, wody i surowców wykorzystywanych przy 
produkcji. Możesz zmniejszyć koszty związane ze składowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków i 
uzdatnianiem wody. Finansowanie realizowanych przedsięwzięć, o charakterze proekologicznym dla 
samorządów do 100% kosztów inwestycji, dla pozostałych 80% kosztów. Beneficjenci to: samorządy, 
przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe. 

1.10.7 Kredyt z klimatem 

 
Kredyt z klimatem daje szansę na sfinansowanie szeregu inwestycji służących poprawie efektywności 
energetycznej. Maksymalny udział w finansowaniu projektów wynosi 85% kosztu inwestycji, jednak nie więcej niż 
1.000.000 EUR lub równowartość w PLN. Okres kredytowania: do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego 
okresu realizacji.  
 
Przedmiotem inwestycji mogą być: 
- działania w obszarze efektywności energetycznej, 
- budowa systemów OZE. 

1.10.8 Kredyt EKOodnowa 

 
Przedsięwzięcia, mające na celu zwiększenie wartości majątku trwałego przez realizację inwestycji przyjaznych 
środowisku (w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja obiektów usługowych i 
przemysłowych, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest; możliwość łączenia różnych źródeł 
finansowania np. kredyt może współfinansować projekty wsparte środkami z UE Kwota kredytu do 85 % wartości 
kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 250.000 EUR lub równowartość w PLN. Okres 
finansowania do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności 
kredytowej klienta. 

1.10.9 Kredyt inwestycyjny NIB 

 
Kredyt inwestycyjny NIB (ze środków Nordyckiego Banku Inwestycyjnego) umożliwia rozłożenie kosztów 
inwestycji w czasie. Cel inwestycji do poprawa środowiska naturalnego w Polsce w trzech strategicznych 
sektorach związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, ochroną wód i gospodarką wodno-ściekową oraz 
gospodarką odpadami komunalnymi. Okres finansowania od 3 lat, nie dłużej niż do 30 maja 2019 r. Maksymalny 
udział NIB w finansowaniu projektu wynosi 50%. Przedmiotem inwestycji mogą być: 
- projekty związane z gospodarką wodno-ściekową, których celem jest redukcja oddziaływania na środowisko, 
- projekty, których celem jest zmniejszenie oddziaływania rolnictwa na środowisko, 
- projekty dotyczące gospodarki stałymi odpadami komunalnymi, 
- wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 
- termomodernizacja, remont istniejących budynków, o ile przyczyni się do redukcji emisji do powietrza i 

poprawiają efektywność energetyczną budynku bądź polegają na zamianie paliw kopalnych na energię ze 
źródeł odnawialnych. 
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1.11 Program PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalacji OZE 
 
Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia 
dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest 
ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez 
zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej 
lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie 
OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na 
rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.  
 
Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł 
energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub 
wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. 
 
Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące: 
- źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 

300 kWt, 
- systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym 

mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. 
 
 

1.12 ESCO – kontrakt gwarantowanych oszczędności 
 
Finansowanie przedsięwzięć zmniejszających zużycie i koszty energii to podstawa działania firm typu ESCO 
(Energy Service Company). Rzetelna firma ESCO zawiera kontrakt na uzyskanie realnych oszczędności energii, 
które następnie są przeliczane na pieniądze. Kolejnym elementem podnoszącym wiarygodność firmy ESCO to 
kontrakt gwarantowanych oszczędności. Aby taki kontrakt zawrzeć firma ESCO dokonuje we własnym zakresie 
oceny stanu użytkowania energii w obiekcie i proponuje zakres działań, które jej zdaniem są korzystne i 
opłacalne. Jest w tym miejscu pole do negocjacji odnośnie rozszerzenia zakresu, jak również współudziału 
klienta w finansowaniu inwestycji. Kluczowym elementem jest jednak to, że po przeprowadzeniu oceny i 
zaakceptowaniu zakresu firma ESCO gwarantuje uzyskanie rzeczywistych oszczędności energii. 
 
Jest rzeczą oczywistą, że nikt nie robi tego za darmo, więc firma musi zarobić, ale są co najmniej dwa aspekty, 
które przemawiają na korzyść tego modelu finansowania: 
- Zaangażowanie środków klienta jest dobrowolne (jeśli chce dokłada się do zakresu inwestycji, ale wówczas 

efekty są dzielone pomiędzy firmę i klienta); 
- Pewność uzyskania efektów – oszczędności energii gwarantowane przez firmę. 
 
Ze względu na zbyt małą szczegółowość danych oraz analityczne szacowanie wielu wielkości pośrednich 
opisujących obiekty (cechy geometryczne, sposób i czas użytkowania, itp.) wykonanie wiarygodnej symulacji 
finansowej dla tego modelu nie jest możliwe. Konieczna byłaby szczegółowa analiza obiektu za obiektem, 
zarówno od strony technicznej jak i ekonomiczno-finansowej. 
 
Model ten powinien być jednak rozważony, gdyż finalnie może się okazać, że ze względu na zagwarantowanie 
oszczędności w kontrakcie, firma będzie skrupulatnie nadzorowała obiekty i w rzeczywistości uzyska więcej niż 
zagwarantowała. W takim przypadku nie jest wykluczone, że pomimo wyższych kosztów realizacji przedsięwzięć, 
koszt uzyskania efektu będzie niższy niż w przypadku realizacji bez angażowania firmy ESCO. 

1.13 Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i 
średnich przedsiębiorstw 

 
PolSEFF2 jest drugą edycją Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii opracowanego przez 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który jest realizowany w ramach Programu Priorytetowego Narodowego 
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Programu NF). PolSEFF2 jest linią kredytową o wartości 
200 milionów EURO, która za pośrednictwem banków uczestniczących ma być rozdysponowana w formie 
kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność 
energetyczną. 
 
Projekty inwestycyjne kwalifikujące się do programu można podzielić na dwie grupy: 
- Projekty w poprawę Efektywności Energetycznej - Inwestycje w wyposażenie, systemy i procesy 

umożliwiające beneficjentom zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i/lub końcowego zużycia energii 
elektrycznej lub paliw, lub innej formy energii. Powyższe inwestycje muszą charakteryzować się 
Wskaźnikiem Oszczędności Energii minimum 20%. 

- Projekty termomodernizacyjne budynków - Inwestycje w działania w zakresie efektywności energetycznej w 
budynkach komercyjnych, mieszkaniowych lub administracyjnych, podlegających certyfikacji energetycznej 
oraz związane z nimi inwestycje w odnawialne źródła energii. Powyższe inwestycje muszą charakteryzować 
się Wskaźnikiem Oszczędności Energii minimum 30%. 

 
PolSEFF2 jest częścią szeroko zakrojonych działań EBOiR realizowanych pod nazwą Polish Carbon 
Development for Small and Medium Enterprises wspierających Ministerstwo Środowiska w rozwoju i pilotowaniu 
mechanizmów rynkowych, które zapewnią dodatkowe finansowanie efektywności energetycznej i inwestycji w 
energię odnawialną w polskich MŚP. 
 


