
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 

 

„Wsparcie inwestycyjne na rzecz czystego powietrza ze 
środków WRPO oraz WFOŚiGW”   

Łukasz Dranikowski, 

Zespół Doradców Energetycznych  

 



PROJEKT DORADZTWA ENERGETYCZNEGO 

 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie 

efektywności energetycznej oraz OZE”  

 

• Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020 – zgodnie z jego 

osią priorytetową „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” 

 

• Realizacja projektu: 2015-2023  

 

• Zespoły Doradców Energetycznych w całej Polsce 

 

• Partner wiodący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska                        
i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

 

 



Zadania Doradców 

• ODBIORCY PROJEKTU: duże przedsiębiorstwa, MŚP, spółdzielnie              
i wspólnoty mieszkaniowe, gminy, państwowe jednostki budżetowe, 
szkoły wyższe, organy władzy publicznej (np. ministerstwa), osoby 
indywidualne, inni odbiorcy 

 

• doradztwo w zakresie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej 
i OZE; 

• przeprowadzanie spotkań informacyjnych/edukacyjnych z zakresu 
gospodarki niskoemisyjnej; 

• informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze EE oraz 
OZE, m.in. w ramach POIiŚ 2014-2020, RPO 2014-2020 i krajowych 
źródłach finansowania; 

• doradztwo przy wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej; 

• wsparcie potencjalnych beneficjentów w weryfikowaniu audytów 
energetycznych. 

 

 



Obszar działalności Doradców 

Maciej Lum – Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych: 
• Powiat kolski (11 gmin) 
• Powiat krotoszyński (6 gmin) 
• Powiat pleszewski (6 gmin) 
• Powiat turecki (9 gmin) 
 
Łukasz Dranikowski: 
• Powiat chodzieski (5 gmin)              
• Powiat czarnkowsko-trzcianecki (8 gmin) 
• Powiat pilski (9 gmin) 
• Powiat poznański (Gmina Dopiewo, Gmina Buk, Gmina Stęszew) 
• Powiat wągrowiecki (7 gmin) 
 
Maciej Kołowski: 
• Powiat grodziski (5 gmin) 
• Powiat międzychodzki (4 gminy) 
• Powiat nowotomyski (6 gmin) 
• Powiat obornicki (3 gminy) 
• Powiat poznański (Gmina Luboń, Gmina Puszczykowo, Gmina Komorniki,  
         Gmina Tarnowo Podgórne,  Gmina Kórnik, Gmina Mosina) 
• Powiat szamotulski (8 gmin) 
 
 
 



Obszar działalności Doradców 
 

Sebastian Maćkowiak: 
• Miasto Leszno 
• Powiat gostyński (7 gmin) 
• Powiat kościański (5 gmin) 
• Powiat leszczyński (7 gmin) 
• Powiat rawicki (5 gmin) 
• Powiat śremski (4 gminy) 
• Powiat wolsztyński (3 gminy)  
 
 
Ireneusz Ratajczak: 
• Miasto Kalisz 
• Powiat jarociński (4 gminy) 
• Powiat kaliski (11 gmin) 
• Powiat ostrowski (8 gmin) 
• Powiat poznański (Gmina Kleszczewo, Gmina Kostrzyn,  

Gmina Murowana Goślina) 
• Powiat średzki (5 gmin) 
 
 
Kinga Świtalska: 
• Miasto Konin 
• Powiat gnieźnieński (10 gmin) 
• Powiat koniński (14 gmin) 
• Powiat poznański (Gmina Pobiedziska, Gmina Rokietnica, Gmina Swarzędz) 
• Powiat wrzesiński (5 gmin) 
 
Magdalena Żelichowska: 
• Powiat kępiński (7 gmin) 
• Powiat ostrzeszowski (7 gmin) 
• Powiat poznański (Gmina Czerwonak, Gmina Suchy Las) 
• Powiat słupecki (8 gmin) 
• Powiat złotowski (8 gmin) 

 
Miasto Poznań – Zespół Doradców Energetycznych  
 



Wybrane przedsięwzięcia priorytetowe  
WFOŚiGW w Poznaniu na 2018 rok 

Ochrona powietrza:   

 

1. Ograniczenie niskiej emisji: w strefach i aglomeracjach dla których 
opracowano programy ochrony powietrza, na terenach zwartej 
zabudowy, w obiektach zabytkowych i na terenach chronionych  
 

2. Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł  
 

3. Wdrażanie kompleksowych działań w zakresie oszczędności energii                   
i poprawy efektywności energetycznej  

 

Edukacja ekologiczna (planowany nabór wniosków:  kwiecień 2018 r.) 

- m.in. promocja gospodarki niskoemisyjnej (np. publikacje, konkursy, 
olimpiady, seminaria, konferencje, szkolenia)  

 



Formy pomocy udzielanej przez WFOŚiGW w Poznaniu 

 

 Oprocentowane pożyczki  

 

 Dotacje, w tym: dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych 
przez banki oraz dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów 
bankowych – dla przedsiębiorców i osób fizycznych  

 

 Przekazywane środki – dla PJB  

 

ponadto: umowy, porozumienia o finansowaniu przedsięwzięć 
środowiskowych (np. z NFOŚGW, inne WFOŚGW, banki, inne organizacje 
finansowe)   

 

 

 

 



Środki WFOŚiGW dedykowane                         
ograniczaniu niskiej emisji,  
ochronie powietrza i OZE 

 

RODZAJE POMOCY: 

- Pożyczki umarzalne i nieumarzalne na przedsięwzięcia inwestycyjne 
(pożyczka do 100%)   

- Uzupełnienie finansowania projektów wspartych ze środków UE 
(pożyczki zwrotne) 

- Dotacje  

- Dopłaty do oprocentowania (do 3% przez okres 5 lat) i spłaty 
kapitału kredytów bankowych do 40% kosztów kwalifikowanych 
kredytu (kwota do 8 000 zł) 

 

 



Zasady pomocy finansowej WFOŚGW   

 
 Pomoc udzielana jest na przedsięwzięcia z zakresu ochrony 
środowiska, przynoszące konkretny, wymierny efekt ekologiczny 

 

 Pomocy nie udziela się na przedsięwzięcia zakończone 

 

 Podatek VAT nie stanowi kosztu przedsięwzięcia (jeżeli istnieje 
prawna możliwość jego odliczenia lub odzyskania) 

 

 Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków odbywa się na podstawie 
Regulaminów naboru wniosków lub Programów Priorytetowych  

 

 

 



Dotacje WFOŚiGW 

• przedsięwzięcia inwestycyjne – max. do 50% 

• pozostałe przedsięwzięcia – nawet do 95%  

 

W przypadku braku możliwości dofinansowania przedsięwzięcia                    
w formie dotacji, możliwe udzielenie pożyczki umarzalnej do wysokości 
40%  

 

Istnieje możliwość łączenia dotacji z pożyczką dla zbilansowania 
środków – łączny udział środków WFOŚiGW nie może przekroczyć 100% 
kosztów kwalifikowanych  

 



Dotacje WFOŚiGW 

na przedsięwzięcia inwestycyjne w: 
- obiektach ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy 
społecznej, oświaty, szkolnictwa wyższego, kultury, kultury fizycznej                  

i turystyki, straży pożarnej  

 

realizowane w szczególności przez:   
-  podmioty prawne związków wyznaniowych, organizacje pożytku 

publicznego, państwowe lub samorządowe instytucje: służby zdrowia, 
opieki społecznej, szkolnictwa wyższego, kultury; JST, jednostki 

organizacyjne straży pożarnej  

 

 

 



Warunki dofinansowania – pożyczki 
 

 wysokość pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych 

 

 maksymalny okres trwania umowy – 15 lat    

 

 w wysokości 0,5 s.r.w. w stosunku rocznym, lecz nie mniej 
niż 2,8% w stosunku rocznym 

 

 Karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki – nie dłuższa 
niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia  

 



Warunki dofinansowania WFOŚiGW - umorzenia 

 Istnieją możliwości ubiegania się o umorzenia w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i od 
spełnienia określonych wymogów:  
 
• na przedsięwzięcia realizowane przez JST 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 

 15% udzielonej pożyczki  

 30% udzielonej pożyczki: pod warunkiem złożenia przez Wnioskodawcę w terminie 
do 31.08.2018 r. kompletu poprawnie sporządzonych dokumentów wskazanych                   
w  promesie 

• 30% udzielonej pożyczki na przedsięwzięcia realizowane przez JST lub ich związki, których 
co najmniej 50% zakresu realizowane jest na obszarze Parku Narodowego, Parku 
Krajobrazowego oraz Obszaru NATURA 2000  

• 10% udzielonej pożyczki na przedsięwzięcia realizowane w zakresie m.in.: ciepłowniczych 
sieci przesyłowych bez podłączenia nowych odbiorców oraz innych przedsięwzięć - nie 
objętych Listą przedsięwzięć priorytetowych 

• 40% udzielonej pożyczki na przedsięwzięcia realizowane na podstawie odrębnych  
Programów Priorytetowych. 

 

 

 



 
 
 

Wybrane koszty kwalifikowane – w ramach 
przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2018 r. 

 
  

 

Przy  realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych -  

dostawy, roboty budowlane i inne, usługi, niezbędne do  

uzyskania efektu ekologicznego, w szczególności: 

 Modernizacja źródła ciepła  

 Montaż instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych,                                                             
pomp ciepła, rekuperatorów wraz z niezbędną infrastrukturą 

 Montaż pozostałych OZE oraz urządzeń kogeneracyjnych wraz z niezbędną 
infrastrukturą 

 Modernizacja źródeł światła na energooszczędne  
 Budowa przyłączy (m.in.) energetycznych, gazowych, i do sieci cieplnej, jeżeli 

będą stanowić własność Wnioskodawcy lub podmiotów upoważnionych do                       
ponoszenia kosztów przedsięwzięcia 

 

Źródło: http://inovativ.pl/realizacje/ 



Koszty kwalifikowane (2)   
 Budowa obiektów użyteczności publicznej w standardzie budownictwa 

energooszczędnego  

 Termomodernizacja obiektów budowlanych, zgodnie z audytem energetycznym 

 Modernizacja instalacji c.o. (pod warunkiem modernizacji źródła ciepła  lub 
ujęcia modernizacji w audycie energetycznym) 

 Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, likwidacja lokalnych źródeł ciepła                             
i podłączanie obiektów do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów cieplnych 

Źródło: http://sk-architekci.pl/projekty/modernizacje/modernizacje-1 



Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny             
na lata 2014 – 2020    

 

Alokacja środków w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego                         

na lata 2014-2020 
 

Oś priorytetowa 3. Energia: 353,5 mln euro 
(wsparcie UE - EFRR);  

 udział w alokacji na program: 14,4%  
 



 
Oś Priorytetowa 3. Energia 

 
 Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł 

odnawialnych 

Poddziałania: Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii;  

Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii  

 
Przykładowe projekty:  
 
- Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania       
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym 
podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) 
- Realizacja projektów dot. wysokosprawnej kogeneracji w oparciu                

o OZE z dopuszczalną mocą instalacji do 1 Mwe   
- Możliwość realizacji tzw. projektów parasolowych, których beneficjentami 

będą jst lub ich związki, a odbiorcami ostatecznymi przede wszystkim 
mieszkańcy terenu objętego daną jst/związkiem jst 

 

 



Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej                    
w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

   

Poddziałania: Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej; Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej                                        
i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty 

finansowe 
  

Projekty:   
• Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego                  
(m.in. ocieplenie obiektu, wymiana okien, przebudowa systemów 

grzewczych)  
 



 
Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej                    

w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
 

Instrumenty finansowe przeznaczone na rzecz kompleksowej, głębokiej 
modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej                   

i wielorodzinnych budynków mieszkalnych  
- preferencyjne pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA 2 obsługiwane przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego  
 
Dofinansowanie: do 85% kosztów kwalifikowanych  
Typ projektów: przedsięwzięcia obejmujące swym zakresem kompleksową, 

głęboką modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków 
mieszkaniowych, 

Inwestorzy: m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBSy, 
 
Kwota jednostkowej pożyczki: od 100 tys. zł – 10 mln zł, 
Okres finansowania: do 20 lat, 
Karencja w spłacie: do 20 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia 

pożyczki. 
 



Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska   

 

Poddziałania: Inwestycje w obszarze transportu miejskiego; Inwestycje 
w sieci ciepłownicze i chłodnicze; Wspieranie strategii niskoemisyjnych, 

w tym mobilność miejska  
 
Przykładowe projekty:  
 
- Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego; Budowa, 

przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu 
publicznego oraz działania informacyjne i promocyjne  

- Przebudowa lub modernizacja wraz z ewentualną budową, rozbudową 
sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

 
 „efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy” oznacza system 

ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do produkcji ciepła lub chłodu 
wykorzystuje się w co najmniej 50 % energię ze źródeł odnawialnych, lub 
w co najmniej 50 % ciepło odpadowe, lub w co najmniej 75 % ciepło 
pochodzące z kogeneracji, lub w co najmniej 50% wykorzystuje 
połączenie takiej energii i ciepła. 
 



 
Mandat Terytorialny dla Pilskiego Obszaru  

Strategicznej Interwencji     

 
• Mandat terytorialny - narzędzie służące realizacji „w terenie” 

interwencji przewidzianej przez WRPO 2014+, skierowanej do 
ośrodków subregionalnych oraz ich obszarów funkcjonalnych 

• W północnej Wielkopolsce mechanizmem objęte zostały: Miasto Piła 
(lider OSI), Gmina Kaczory, Gmina Krajenka, Gmina Szydłowo, Gmina 
Trzcianka, Gmina Ujście oraz Gmina Wysoka 

• Pula środków na realizację Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI 
wynosi ponad 27 mln euro 

• Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na działania związane                
z rewitalizacją obszarów problemowych, działaniami na rzecz 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości transportu 
publicznego oraz termomodernizacją budynków użyteczności 
publicznej 



 
Mandat Terytorialny dla Pilskiego Obszaru  

Strategicznej Interwencji     

 
 Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej                  

w sektorze publicznym i mieszkaniowym  
= 3 515 045 euro 

 
 Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych                  

w tym mobilność miejska  
= 10 946 054 euro 

 
 Działanie 9.2. Rewitalizacja obszarów problemowych  

= 6 431 838 euro 
 



 

Dziękuję za uwagę! 

www.wfosgw.poznan.pl 


