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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 
 

Projekt Doradztwa Energetycznego 
POIiŚ 2014-2020, Poddziałanie 1.3.3 

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

energetycznej oraz OZE” 
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” 

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

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

w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” 

Projekt Doradztwa Energetycznego 
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Struktura realizacji PDE 

15 WFOŚiGW 

Województwo 
Lubelskie 

NFOŚiGW 
Wydział  

Projektu Doradztwa 
Energetycznego  

Poziom regionalny 

Poziom ogólnokrajowy 
 
NFOŚiGW - Beneficjent 

Projektu 
(Partner Wiodący) 

76 Doradców Energetycznych / 13 osób JRP 
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Cel główny i cele szczegółowe 

 

 
 

Cel główny: 
Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu 

energetyczno-klimatycznego UE 20/20/20  
oraz zobowiązań państwa polskiego 

Cel szczegółowy 1 

Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej 

Cel szczegółowy 3 

Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie EE i OZE 

Cel szczegółowy 2 

Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP 

6 
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Komu pomaga Doradca Energetyczny ? 

5 

Z Projektu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani doradztwem 

z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej 

i odnawialnych źródeł energii tj. osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, 

sektor publiczny i sektor mieszkaniowy. 

Dlaczego warto skontaktować się  
z Doradcą Energetycznym ? 

Doradca jest przede wszystkim wiarygodnym źródłem aktualnych 

informacji i wiedzy na temat gospodarki niskoemisyjnej, efektywności 

energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Zakres doradztwa jest 

bardzo szeroki od wsparcia gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów 

Gospodarki Niskoemisyjne poprzez fachowe doradztwo dotyczące 

możliwości finansowania inwestycji i działalność edukacyjno-promocyjną. 
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Efekty 

Wskaźnik Docelowo Zrealizowane 

Udzielone konsultacje 50 000 32 141 

Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) 
objęte wsparciem doradczym 

1 200 1 797 

System informatyczny projektu również  
w zakresie wymiany doświadczeń 

1 0,5 

Inwestycje w zakresie EE  
i OZE objęte wsparciem doradczym 

 
800 

 
1124 

Przeszkoleni doradcy energetyczni 85 83 

22 

* Inwestycje z podpisaną umowa o dofinansowanie 
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Ciepłownictwo – wyzwania i cele 

7 
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Efektywny system ciepłowniczy 

8 

Art.7b.1. Prawa energetycznego - Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z 

obiektu, który nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej, w którym szczytowa moc 

cieplna instalacji wynosi nie mniej niż 50 kW, zlokalizowanego na terenie, na którym 

istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z efektywnego energetycznie  systemu  

ciepłowniczego  lub  chłodniczego ma, co do zasady obowiązek przyłączenia do sieci 

lub wyposażenia obiektu w efektywne źródło (OZE, kogeneracja lub ciepło odpadowe). 
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Ciepłownictwo  
– małe i średnie miasta 

9 
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Środki statutowe NFOŚiGW 
Nowe programy priorytetowe 2019 

10 
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Program - Energia Plus 

11 
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Ciepłownictwo powiatowe - pilotaż  

12 
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1.1.1 Wspieranie 
wytwarzania i dystrybucji 

energii z OZE  

1.2 Efektywność 
energetyczna w 

przedsiębiorstwie  

1.3.1 Efektywność 
energetyczna w budynkach 

użyteczności publicznej 

1.3.2 Efektywność 
energetyczna w sektorze 

mieszkaniowym 

1.5 Efektywna dystrybucja 
ciepła i chłodu 

1.6.1 Źródła wysokosprawnej 
kogeneracji 

1.6.2 Sieci ciepłownicze  
i chłodnicze dla źródeł 

wysokosprawnej kogeneracji 

SEKTOR 
ENERGETYKA 

 I oś: Zmniejszenie 
emisyjności 
gospodarki 

Program  Operacyjny  Infrastruktura  
i  Środowisko 2014-2020 

13 
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POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1  

14 

Wspieranie  inwestycji  dotyczących  wytwarzania  energii z OZE 
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POIiŚ 2014-2020 Działanie 1.5 

15 

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 
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POIiŚ 2014-2020 Działanie 1.6.1 

16 

Źródła wysokosprawnej kogeneracji 
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Środki krajowe  
- SOWA oświetlenie zewnętrzne 

17 

Beneficjent   Jednostki Samorządu Terytorialnego 

 Pożyczka  preferencyjna         (1%) 

 

 Okres finansowania                do 15 lat 

 

 Możliwość umorzenia             (1mln PLN) 

Nabór wniosków – 18.02.2019 r. – 19.VIII.2019 r.   
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Program Sokół  
Wdrożenie innowacyjnych  

technologii środowiskowych 
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Dziękuję za uwagę 
 

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl 

 

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl 

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