
Poznań, 18.05.2018 r. 

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie EE 
i OZE w budownictwie. Oferty dla osób fizycznych. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

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 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Plan prezentacji 

1. Informacja ogólna na temat źródeł finansowania 
 

2. Środki własne NFOŚiGW w zakresie efektywności 
energetycznej i OZE 
 

3. Środki  WFOŚiGW 
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Wsparcie finansowe realizacji przedsięwzięć 

 

POIiŚ 2014-2020  

 
 

 Środki własne NFOŚiGW  

RPO 2014-2020 
Środki WFOŚiGW 

 Inne środki np. BOŚ 

NFOŚiGW 

Środki z funduszy europejskich  
i zagranicznych 

Środki Krajowe  

Linia demarkacyjna  
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PUSZCZYK 
niskoemisyjne  budynki 
użyteczności publicznej  Energetyczne 

wykorzystanie zasobów 
geotermalnych 

EWE 

 Efektywność energetyczna 
w przedsiębiorstwach 

E-kumulator 

Ekologiczny Akumulator 
dla Przemysłu 

 Dostosowanie źródła do 
efektywnego systemu 

ciepłowniczego 

SOKÓŁ- wdrożenie 
innowacyjnych technologii Samowystarczalność 

energetyczna 

GEPARD II 

Rozwój niskoemisyjnych 
usług transportowych 

SOWA 

Oświetlenie zewnętrzne 

Zmniejszenie zużycia 
energii w budownictwie 

Drewniane domy 
energooszczędne 

Budowa pasywnych 
budynków użyteczności 

publicznej 

Środki własne 
 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 
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Typ projektów:  

 budowa budynku mieszkalnego  jednorodzinnego drewnianego, 

 zakup budynku mieszkalnego  jednorodzinnego drewnianego 

  budynki, o których jest mowa powyżej, zrealizowanych w  okresie 
kwalifikowalności, ale przed otrzymaniem dotacji 

Maksymalna powierzchnia do dofinansowania:  do 150 m2 

 
Forma dofinansowania:  Dotacja  
Budżet programu:  do 50 mln zł 
  
Dopłata - 230 zł/m2 powierzchni o regulowanej temperaturze 
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3.5. Ochrona atmosfery  
Budownictwo energooszczędne 

Część 1) Dofinansowanie drewnianych domów 
energooszczędnych  
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Cel programu  

5 mld zł Budżet 

Forma 
dofinansowania 

 
 
 
 
 

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenia 
 emisji zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych, 

należących do osób fizycznych, posiadających prawo 
własności lub będących współwłaścicielem 

budynku. 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – 
TERMODOM+  

Już wkrótce ! 

 Dotacja z pożyczką; 
 Pożyczka z częściowym umorzeniem; 
 Pomoc zwrotna ( dotacja z pożyczką podlegającą częściowemu) 
 Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym.  
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Warunki dofinansowania 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH –  
TERMODOM + 

 
 Program jest przeznaczony dla osób fizycznych 

 Minimalna wartość przedsięwzięcia wynosi 10 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 30.06.2023 r. 
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Intensywność dofinansowania  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

Grupa 
Kwota dochodu / osoba 

[zł] 
Forma 

dofinansowania 

Intensywność 
wsparcia 

Pożyczka 

I do 600 Dotacja do 90% do 10% 

II 601 - 800 Dotacja do 80% do 10% 

III 801 - 1000 Dotacja do 70% do 10% 

IV 1001 - 1200 Dotacja do 60% do 10% 

V 1201 – 1400 Dotacja do 50%  do 10% 

VI 1401 - 1600 Dotacja do 40% do 10% 

V powyżej 1600 

Ulga podatkowa   do  100% 
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Oferta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia związane z poprawą 

efektywności energetycznej 
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Środki WFOŚiGW w Poznaniu 
dedykowane ograniczaniu niskiej emisji,  

ochronie powietrza 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. 
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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;  
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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. 
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Dziękuję za uwagę 

  

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl 

doradztwo@wfosgw.poznan.pl 

 

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl 

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