
Zainwestujmy razem

w środowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

09.02.2022 r.

Webinarium Akademii IK dla Profesjonalistów

Spotkanie realizowane w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”



PDE – Umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie, zawarta 3 marca 2016 roku 
pomiędzy Ministrem Energii a NFOŚiGW 

Umowa o Partnerstwie, zawarta w dniu 28 kwietnia 2016 r.
przez NFOŚiGW z 14 WFOŚiGW oraz Województwem Lubelskim

Aneks nr 2 do Umowy o Partnerstwie z dnia 24 września 2018 r.
Przystąpienie do realizacji umowy WFOŚiGW w Warszawie

Projekt finansowany w 100% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

w ramach I Osi Priorytetowej poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.



PDE - Struktura realizacji 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
(Instytucja Zarządzająca)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
(Instytucja Pośrednicząca)

NFOŚiGW - Partner Wiodący

(Zarządzanie Projektem)

Partnerzy - 15 WFOŚiGW i Województwo Lubelskie
(Doradcy Energetyczni) 



Poziom ogólnokrajowy - NFOŚiGW 

Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Energetycznego

❑ Pracownicy Wydziału Projektu Doradztwa  Energetycznego:  

- kadra zarządzająca, w tym Doradcy Energetyczni

Poziom regionalny - 15 WFOŚiGW oraz Województwo 
Lubelskie (UMWL)

❑ 83 Doradców Energetycznych w całym kraju

Aneks nr 4 do umowy o partnerstwie (w trakcie podpisywania)
– docelowa liczba doradców 92 



Usługi doradcze obejmują m.in.:

▪ wsparcie w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku 
inwestycji 

▪ wskazanie dostępnych na rynku źródeł finansowania 
inwestycji

▪ przeprowadzenie szkoleń, organizacja konferencji oraz 
prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych

▪ wsparcie w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu Planów 
Gospodarki Niskoemisyjnej

▪ edukacja

PDE – realizacja Projektu



PDE – Wydział Projektu Doradztwa Energetycznego

Zarządzanie Projektem w zakresie 
wykonania wskaźników:

Liczba udzielonych porad- 202 700
konsultacji – 67 667 

Liczba wspartych inwestycji :
dużych- 1 431
małych- 2 110

Liczba weryfikacji PGN – 1 873



PDE – Wydział Projektu Doradztwa Energetycznego

Zarządzanie Projektem w zakresie szkoleń 
dla Energetyków Gminnych:

Liczba przeszkolonych kandydatów na 
energetyków gminnych – 1 910

Liczba gmin, które oddelegowały 
pracownika na szkolenie – 1 326



PDE – Wydział Projektu Doradztwa Energetycznego

Zarządzanie Projektem w zakresie działań 
edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych:

Organizacja konferencji - 439
Szkolenia i działania edukacyjne- 2109 
Udział doradców w wydarzeniach- 788
Audycje TV i radiowe – 233
Publikacje – 408

Informacje o Projekcie, planowane wydarzenia i aktualności

Doradztwo Energetyczne w mediach społecznościowych

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/aktualnosci
https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
https://www.facebook.com/ProjektDoradztwaEnergetycznego/






PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 
https://czystepowietrze.
gov.pl/czyste-powietrze/



Terminy naboru

2022.01.25 – program Czyste powietrze wersja 3.0





O co możemy wnioskować do programu?



Wymagania techniczne

Wycofanie dotacji na kotły węglowe

•Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.

•Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy 
przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł 
na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (został dodany odpowiedni przypis w 
załączniku 2 i 2a do programu).

•Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
1. Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
2. Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
3. Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (1 lipca 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie 
„Czyste Powietrze”.



Kto może być Beneficjentem programu?

• Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z 

wyodrębnioną księgą wieczystą  o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł

• Wnioskodawcy podzieleni na trzy grupy tj.:

1) Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – oświadczenie o dochodzie, wymagane 
podanie na podstawie jakich dokumentów wyliczono

2) Uprawnieni do podwyższonego dofinansowania; przeciętny miesięczny dochód na jednego 
członka rodziny nie przekracza:  

•1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym (od 1 lipca 2021)
•2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym (od 1 lipca 2021)
•Zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez gminę



Kto może być Beneficjentem programu?

3) Uprawnieni do najwyższego dofinansowania; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 
rodziny nie przekracza:  

•900 zł w gospodarstwie wieloosobowym 
•1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym
•Zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez gminę

lub 

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub 
specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, 
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, 
na który został przyznany. 

Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 



Okres kwalifikowania kosztów

Okres kwalifikowalności kosztów: 

• rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data 
wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej
uznawane są za niekwalifikowane.

• zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu 
księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie 
wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację 
zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone 
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej 
niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

• okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy (część 3 – 36 miesięcy) od daty złożenia 
wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r. 





Maksymalny poziom dotacji dla całego przedsięwzięcia

Limit całkowitej wysokości dotacji dla całego przedsięwzięcia. 
Limit zależy zarówno od poziomu dofinansowania jak i zakresu prac.

Podstawowy poziom 
dofinansowania

Podstawowy  poziom 
dofinansowania

• wymiana źródła ciepła na pompę 
ciepła (typu p/w lub gruntowa)

• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• Dokumentacja

• wymiana źródła ciepła na inne niż 
pompa ciepła (typu 
powietrze/woda lub gruntowa)

• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

25 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika 20 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika



Maksymalny poziom dotacji dla całego przedsięwzięcia

Podwyższony poziom dofinansowania

• wymiana źródła ciepła
• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Najwyższy poziom dofinansowania

• wymiana źródła ciepła
• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

60 000 zł + 9 000 zł fotowoltaika



Maksymalny poziom dotacji dla całego 
przedsięwzięcia

Podstawowy poziom 
dofinansowania

Podwyższony poziom 
dofinansowania

Najwyższy poziom 
dofinansowania

•brak wymiany źródła ciepła

•wentylacja mechaniczna

•termomodernizacja

•dokumentacja

10 000 zł 15 000 zł 30 000 zł



Składanie wniosku

Nie dotyczy cz. 3 programu







Inne zmiany

- możliwość złożenia wniosku poprzez Pełnomocnika (osobę fizyczną lub osobę 

prawną),

- wnioskodawca może złożyć jedno odwołanie,

- składanie WoP tylko po podpisaniu umowy,

- WoP znajdują się na GWD i tylko tam można go wypełnić i wydrukować, brak 

możliwości ściągnięcia z Portalu Beneficjenta,

- dla cz. 3 programu zwiększenie liczby transz rozliczeń do pięciu



Inne zmiany
- Wskazanie w programie konieczności uwzględniania przy liczeniu powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą

sezonowości jej prowadzenia. Szczegółowy sposób obliczenia jest podany we wniosku o dofinansowanie.

- Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których

wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być

właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania innych kosztów.

Zmiana będzie miała zastosowanie również do wcześniejszych wersji Programu - ust. 9.3.1 pkt. 13 oraz ust. 11 pkt 10

Części 1 i 2 programu

- Dopuszczenie możliwości pozostawienia niespełniających docelowych wymagań aktów prawa miejscowego pieców

kaflowych lub kominków, wyłączonych z użytkowania

- Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez

operatora. Dopuszcza się wtedy większe wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Zmiana będzie miała zastosowanie

również do wcześniejszych wersji Programu.

- Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu.

- Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.



Planowane zmiany, II etap

- Wprowadzenie możliwości prefinansowania 

wydatków. 

- Zapewnienie pomocy wnioskodawcom w 

przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.



30%/45%

30%/45%



Gmina miejsko-wiejska Bogatynia, 
Gmina miejsko-wiejska Bystrzyca Kłodzka, 
Gmina miejska Duszniki-Zdrój, 
Gmina miejsko-wiejska Głuszyca,
Gmina miejska Jelenia Góra,
Gmina miejska Karpacz,
Gmina miejska Kowary,
Gmina miejska Kudowa Zdrój,
Gmina miejsko-wiejska Lądek Zdrój,
Gmina miejsko-wiejska Leśna,
Gmina wiejska Lewin Kłodzki,
Gmina miejsko-wiejska Lubawka,
Gmina miejsko-wiejska Mieroszów,
Gmina miejsko-wiejska Międzylesie,
Gmina miejsko-wiejska Mirsk,

Gminy przygraniczne

Gmina miejska Nowa Ruda,
Gmina wiejska Nowa Ruda, 
Gmina miejska Piechowice, 
Gmina wiejska Platerówka, 
Gmina wiejska Podgórzyn, 
Gmina miejsko-wiejska Radków, 
Gmina miejsko-wiejska Stronie Śląskie, 
Gmina wiejska Sulików, 
Gmina miejsko-wiejska Szczytna, 
Gmina miejska Szklarska Poręba, 
Gmina miejska Świeradów-Zdrój, 
Gmina miejska Zawidów, 
Gmina miejska Zgorzelec,
Gmina wiejska Zgorzelec, 
Gmina miejsko-wiejska Złoty Stok,  



Cel i budżet programu

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych
na terenie województwa dolnośląskiego. Wyższe wsparcie przewidziane jest dla przedsięwzięć
realizowanych na terenie gmin graniczących z Republiką Czeską zlokalizowanych na terenie województwa
dolnośląskiego.

Budżet programu

- w formie dotacji w wysokości do 20 000 000 zł,

- w formie pożyczki w wysokości do 4 700 000 zł. (dotyczy wspólnot mieszkaniowych)

Wnioski są przyjmowane od dnia 11 października 2021 r. do dnia 31 sierpnia 
2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.



O co mogą wnioskować indywidualnie właściciele lokali. (cz. 1 i 2)



O co mogą wnioskować wspólnoty (cz. 3)

.



Kto może być Beneficjentem programu?

• Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego z 
wyodrębnioną księgą wieczystą, wydzielonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym mieszczącym od 3 
do 20 lokali mieszkalnych, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł (cz. 1) i 2) lub 
wspólnota mieszkaniowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym obejmującym od 3 do 20 lokali 
mieszkaniowych (cz. 3), dla tej części nie ma kryterium dochodowego.

• Wnioskodawcy (osoby fizyczne) podzieleni na dwie grupy (bez zmian) tj.:

1) Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – oświadczenie o dochodzie, wymagane 
podanie na podstawie jakich dokumentów wyliczono

2) Uprawnieni do podwyższonego dofinansowania; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 
rodziny nie przekracza (od dnia 01.07.2021r.):  

•1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
•2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym
•Zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez gminę



Okres kwalifikowania kosztów

Okres kwalifikowalności kosztów: 

• rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data 
wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić od dnia 
złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane, z 
wyłączeniem kosztów audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i ekspertyz, o ile 
poniesiono je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (dotyczy 
cz.3).

• zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu 
księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie 
wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację 
zamontowanych urządzeń. 

• okres realizacji przedsięwzięcia wynosi dla części 1) i 2) Programu – do 24 miesięcy, a dla części 3) – do 
30 miesięcy, od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 31.12.2023 r.



Intensywność i forma dofinansowania, cz. 1) i 2)

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla poziomu podstawowego 
i podwyższonego.

Nazwa kosztu Maks. intens. dofinans. Maks. kwota dotacji

Audyt energetyczny 100 % 1 000 zł

Dokumentacja projektowa 30 %/60% (40%/70%) 600 zł/1 200 zł (800/1 400 zł)

Ekspertyzy 30 % 150 zł

Podłączenie lokalu do sieci ciepłowniczej 
efektywnego źródła ciepła w budynku

50 % 30%/60% (40%/70%)
10 000 zł 4 500 zł/9 000 zł 

(6 000/10 500 zł)

Pompa ciepła p/w A+/A++
30 %/45%  podw. 60% (40%/55% 

podw. 70%)
9 000 zł/13 500 zł  podw. 18 000 zł 
(12 000/16 500 zł podw. 21 000 zł)

Pompa ciepła p/p 30 %/60% (40%/70%) 3 000 zł/6 000 zł (4 000/7 000 zł)

Pompa ciepła gruntowa 45 % 20 250 zł

Kolor czcionki dla gmin przygranicznych



Nazwa kosztu Maks. intens. dofinans. Maks. kwota dotacji

Kocioł gazowy kondensacyjny 30 %/60% (40%/70%) 4 500 zł/9 000 zł (6 000/10 500 zł)

Kotłownia gazowa 45 % 6 750 zł

Kocioł na węgiel 30 % 3 000 zł

Kocioł zgazowujący drewno 30 % 6 000 zł

Kocioł na pellet drzewny/o podwyższonym 
standardzie

30 %/45%  podw. 60% (40%/55% 
podw. 70%)

6 000 zł/9000 zł  podw. 12 000 zł 
(8 000/11 000 zł podw. 14 000 zł)

Ogrzewanie elektryczne 30 %/60% (40%/70%) 3 000 zł/6 000 zł (4 000/7 000 zł)

Instalacja c.o. oraz c.w.u. 30 %/60% (40%/70%) 4 500 zł/9 000 zł (6 000/10 500 zł)

Intensywność i forma dofinansowania, cz. 1) i 2)

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla poziomu podstawowego 
i podwyższonego.

Kolor czcionki dla gmin przygranicznych



Nazwa kosztu Maks. intens. dofinans. Maks. kwota dotacji

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła 

30 %/60% (40%/70%)
5 000 zł/10 000 zł 
(6 600/11 600 zł)

Mikroinstalcja fotowoltaiczna o mocy 
2-10 kW

50 % 5 000 zł

Ocieplenie przegród 30 % 45 zł za m2

Stolarka okienna 30 %/60% (40%/70%)
210 zł/420 zł za m2 

(280 zł/490 zł za m2)

Stolarka drzwiowa 30 %/60% (40%/70%)
600 zł/1 200 zł za m2

(800 zł/1 400 zł za m2)

Intensywność i forma dofinansowania, cz. 1) i 2)

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla poziomu podstawowego 
i podwyższonego.

Kolor czcionki dla gmin przygranicznych



Maksymalny poziom dotacji dla całego przedsięwzięcia, cz. 1) i 2)

Limit całkowitej wysokości dotacji dla całego przedsięwzięcia, zakres 1.. 
Zależy zarówno od poziomu dofinansowania jak i zakresu prac.

Podstawowy poziom dofinansowania Podwyższony  poziom dofinansowania

• wymiana źródła ciepła na pompę ciepła 
(typu p/w A++)

• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

• wymiana źródła ciepła na pompę ciepła 
(typu p/w A++)

• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

20 000 zł (25 000 zł) 30 000 zł (35 000 zł)

Kolor czcionki dla gmin przygranicznych



Maksymalny poziom dotacji dla całego przedsięwzięcia, cz. 1) i 2)

Limit całkowitej wysokości dotacji dla całego przedsięwzięcia, zakres 2.. 
Zależy zarówno od poziomu dofinansowania jak i zakresu prac.

Podstawowy poziom dofinansowania Podwyższony  poziom dofinansowania

• wymiana źródła ciepła na inne niż pompa 
ciepła typu p/w A++

• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

• wymiana źródła ciepła na inne niż pompa 
ciepła typu p/w A++

• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

15 000 zł (20 000 zł) 25 000 zł (29 000 zł)

Kolor czcionki dla gmin przygranicznych



Podstawowy poziom 
dofinansowania

Podwyższony poziom 
dofinansowania

• brak wymiany źródła ciepła
• wentylacja mechaniczna
• Termomodernizacja

5 000 zł (6 600 zł) 10 000 zł (11 600 zł)

Maksymalny poziom dotacji dla całego przedsięwzięcia, cz. 1) i 2)

Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których kwota dotacji z wniosku o dofinansowanie jest niższa niż 
3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła. 

Kolor czcionki dla gmin przygranicznych



Rodzaje przedsięwzięć, cz. 3) programu, wspólnoty.

Rodzaje przedsięwzięć we wspólnotach

Wymiana wspólnego źródła ciepła obejmującego co najmniej 50% powierzchni 
ogrzewanej budynku mieszkalnego (wspólne na wspólne)

Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych zajmujących co 
najmniej 50% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego przez podłączenie do 

nowego wspólnego źródło ciepła (indywidualne na wspólne)

Wymiana indywidulanych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych zajmujących co 
najmniej 50% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego (indywidualne na 

indywidualne)



Zakresy przedsięwzięć, cz. 3) programu, wspólnoty.

Zakres 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup 
i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania 
lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym 
kolektorów słonecznych),
- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi oddzielających przestrzeń 
ogrzewaną od nieogrzewanej, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.



Zakresy przedsięwzięć, cz. 3) programu, wspólnoty.

Zakres 2
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz:
- zakup i montaż innych źródeł / źródła ciepła niż wymienione w zakr. 1, do celów ogrzewania lub ogrzewania i 
cwu albo
- zakup i montaż kotłowni gazowej na potrzeby co najmniej 50% powierzchni ogrzewanej budynku 
mieszkalnego albo
- podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów 
słonecznych, a także pompy ciepła wyłącznie do cwu, o ile nie zastosowano pompy ciepła do celów 
ogrzewania)
- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi oddzielających przestrzeń ogrzewaną od 
nieogrzewanej, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia 
przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.



Zakresy przedsięwzięć, cz. 3) programu, wspólnoty.

Zakres 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła 
ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi oddzielających 
przestrzeń ogrzewaną od nieogrzewanej, drzwi/bram garażowych (zawiera również 
demontaż),
- dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem 
wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i 
chiropterologicznej są obowiązkowe dla tego zakresu (przed złożeniem wniosku).



Intensywność i maksymalna kwota dotacji, cz. 3), wspólnoty.
Rodzaje przedsięwzięć

Wspólne/wspólne Indywidualne/wspólne Indywidualne/indywidualne
Za

kr
e

s 
1

Bez PV Obejmuje PV Bez PV Obejmuje PV Bez PV Obejmuje PV

3-8 lokali:
120 000 zł

(60%)

3-8 lokali:
130 000 zł

(60%)

3-8 lokali:
120 000 zł

(60%)

3-8 lokali:
130 000 zł

(60%)

3-8 lokali:
120 000 zł

(60%)

3-8 lokali:
130 000 zł

(60%)

9-14 lokali:
190 000 zł

(60%)

9-14 lokali:
205 000 zł

(60%)

9-14 lokali:
190 000 zł

(60%)

9-14 lokali:
205 000 zł

(60%)

9-14 lokali:
240 000 zł

(60%)

9-14 lokali:
255 000 zł

(60%)

15-20 lokali:
260 000 zł

(60%)

15-20 lokali:
280 000 zł

(60%)

15-20 lokali:
260 000 zł

(60%)

15-20 lokali:
280 000 zł

(60%)

15-20 lokali:
320 000 zł

(60%)

15-20 lokali:
340 000 zł

(60%)

Za
kr

e
s 

2

3-8 lokali:
80 000 zł

(60%)

3-8 lokali:
90 000 zł

(60%)

3-8 lokali:
80 000 zł

(60%)

3-8 lokali:
90 000 zł

(60%)

3-8 lokali:
80 000 zł

(60%)

3-8 lokali:
90 000 zł

(60%)

9-14 lokali:
130 000 zł

(60%)

9-14 lokali:
140 000 zł

(60%)

9-14 lokali:
130 000 zł

(60%)

9-14 lokali:
140 000 zł

(60%)

9-14 lokali:
180 000 zł

(60%)

9-14 lokali:
190 000 zł

(60%)

15-20 lokali:
180 000 zł

(60%)

15-20 lokali:
190 000 zł

(60%)

15-20 lokali:
180 000 zł

(60%)

15-20 lokali:
190 000 zł

(60%)

15-20 lokali:
280 000 zł

(60%)

15-20 lokali:
290 000 zł

(60%)

Za
kr

e
s 

3 3-8 lokali:
40 000 zł/(60%)

9-14 lokali:
80 000 zł/(60%)

15-20 lokali:
120 000 zł/(60%)

Przedział liczby lokali odnosi się do łącznej 
liczby lokali mieszkalnych w budynku 
mieszkalnym. 

Instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w 
ramach Programu może służyć wyłącznie na 
potrzeby części wspólnych budynku 
mieszkalnego.

Do dofinansowania nie kwalifikuje się 
kosztów poniesionych przed oddaniem do 
użytkowania budynku mieszkalnego.

Nowość - możliwość uzyskania pożyczki na 
wkład własny (do 40%), oprocentowanie:
- stałe 2,75%
- okres spłaty 15 lat (180 miesięcy)
- karencja spłaty kapitału do 18 miesięcy
- uruchomienie jednorazowo lub w 

transzach
- nie podlega umorzeniu



Koszty kwalifikowane, cz. 3) programu, wspólnoty.
Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja 

1. Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem.
2. Pompa ciepła powietrze/woda.
3. Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.
4. Pompa ciepła typu powietrze/powietrze.
5. Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.
6. Kocioł gazowy kondensacyjny.
7. Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, 

dokumentacja projektowa). Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.
8. Kocioł olejowy kondensacyjny 
9. Kocioł zgazowujący drewno 
10. Kocioł na pellet drzewny 
11. Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 
12. Ogrzewanie elektryczne.
13. Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej.
14. Podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku 
15. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 
16. Mikroinstalacja fotowoltaiczna 



Koszty kwalifikowane, cz. 3) programu, wspólnoty.

Dokumentacja 

1. Audyt energetyczny.

2. Dokumentacja projektowa.

3. Ekspertyzy.

Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

1. Ocieplenie przegród budowlanych.

2. Stolarka okienna.

3. Stolarka drzwiowa.



Program Priorytetowy AGROENERGIA

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

rolniczym.

Budżet programu:

do 200 000 tys. zł, w tym:

- dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 153 000 tys. zł

- dla zwrotnych form dofinansowania – do 46 600 tys. zł



Program Priorytetowy AGROENERGIA

Zakres szczegółowy programu:

Część 1) – Mikroinstalacje, 
pompy ciepła i 

towarzyszące magazyny 
energii

Część 2)  Biogazownie 
rolnicze i małe elektrownie 

wodne

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

AGROENERGIA



Program Priorytetowy AGROENERGIA

Zakres szczegółowy programu:

Część 1) – Mikroinstalacje, 
pompy ciepła i 

towarzyszące magazyny 
energii

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu

AGROENERGIA



Program Priorytetowy AGROENERGIA – Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

Beneficjenci programu:

1) Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

2) Beneficjentem końcowym jest:

a) Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok
przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

b) Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok
przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub
działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy
wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD:
01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz
podkuwania koni) lub 01.63.Z).



Program Priorytetowy AGROENERGIA – Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

Okres wdrażania: 2019 - 2027, przy czym:

1. Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.,
2. Środki wydatkowane będą do 30.09.2027 r. na rzecz Beneficjentów końcowych i do 31.12.2027 r. na rzecz

Beneficjentów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Terminy i sposób składania wniosków: nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Koszty kwalifikowane: od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r.:

1. Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych
przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie
leasingu.

2. W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów
audytu energetycznego.

Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie 
stanowią kosztu kwalifikowanego.



Program Priorytetowy AGROENERGIA – Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

Rodzaje przedsięwzięć: 

1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

a. instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

b. instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

c. pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane
wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,

d. instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden
układ*, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który
rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu
prowadzenia działalności rolniczej.

2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest
obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).

3. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

*Dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania 
energii nie mogą przekraczać 50 kW.



Program Priorytetowy AGROENERGIA – Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

Intensywność dofinansowania: 

1. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą

tabelą:

1. Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownią wiatrową
wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy
zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

2. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt
kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na
magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu

Moc instalacji
[kW]

Dofinansowanie w formie dotacji

Procentowy udział w kosztach 
kwalifikowanych 

Nie więcej niż 
[zł]

10 < kW ≤ 30 do 20 % 15 000

30 < kW ≤ 50 do 13 % 25 000



Program Priorytetowy AGROENERGIA

Zakres szczegółowy programu:

Część 2)  Biogazownie 
rolnicze i małe 

elektrownie wodne

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

AGROENERGIA



Program Priorytetowy AGROENERGIA – Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Beneficjenci programu:

1) Beneficjentem końcowym jest:

a) Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok
przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

b) Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok
przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub
działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy
wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD:
01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz
podkuwania koni) lub 01.63.Z).



Program Priorytetowy AGROENERGIA – Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Okres wdrażania: 2019 - 2027, przy czym:

1. Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.,
2. Środki wydatkowane będą do 30.09.2027 r. na rzecz Beneficjentów końcowych i do 31.12.2027 r. na

rzecz Beneficjentów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Terminy i sposób składania wniosków: nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Koszty kwalifikowane: od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r.:

1. Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych
przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie
leasingu.

2. W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów
audytu energetycznego.

Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie 
stanowią kosztu kwalifikowanego.



Program Priorytetowy AGROENERGIA – Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Rodzaje przedsięwzięć: 

1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

a. biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania

biogazu rolniczego,

b. elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.

2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1). Warunkiem dofinansowania

jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1).



Program Priorytetowy AGROENERGIA – Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Intensywność dofinansowania: 

1. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

2. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z poniższą tabelą:

3. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie

realizowane równolegle w ramach projektu.

4. Koszt kwalifikowany towarzyszącego magazynu energii nie może wynosić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych

źródła wytwarzania energii.

Moc instalacji
[kW]

Dofinansowanie w formie dotacji

Procentowy udział w kosztach 
kwalifikowanych 

Nie więcej niż 
[zł]

0 < x ≤ 150 do 50% 1 800 000

150 < x ≤ 300 2 200 000

300 < x ≤ 500 2 500 000



Program Priorytetowy AGROENERGIA – Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Oprocentowanie pożyczki:

1. Na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,

2. Na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie 

stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody 

ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6).

3. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty planowanej wypłaty 

pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.



Program Priorytetowy AGROENERGIA

Miejsce składania wniosku:

Część 1) – Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Część 2)  Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Program Priorytetowy MOJE CIEPŁO

Nie ma warunku dochodowego



Program Priorytetowy MOJE CIEPŁO

Wartość EP z projektowej charakterystyki energetycznej budynku. W przypadku zmian 
zmniejszających zapotrzebowanie na energię - nowe świadectwo charakterystyki energetycznej.



Program Priorytetowy MOJE CIEPŁO



Program Priorytetowy MOJE CIEPŁO



Program Priorytetowy MOJE CIEPŁO

Urządzenia nowe, wyprodukowana w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem.

Pompy p/w do 7 tys., gruntowa do 21 tys. 45% - karta dużej rodziny



Program Priorytetowy MOJE CIEPŁO



Program Priorytetowy MOJE CIEPŁO



Program Priorytetowy MOJE CIEPŁO

Koszty są kwalifikowane od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2026r., muszą zostać poniesione i 
pompa musi działać.



Program Priorytetowy MOJE CIEPŁO



Program Priorytetowy MOJE CIEPŁO



Program Priorytetowy MOJE CIEPŁO

Rozpoczęcie naboru 
przełom I/II kw. 2022r.

Budżet programu: 
600 mln zł pochodzących z 
Funduszu Modernizacyjnego.



Program Priorytetowy MOJE CIEPŁO



Program Priorytetowy MOJE CIEPŁO



Program Priorytetowy MOJE CIEPŁO



Program Priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE

Beneficjenci:

I etap – właściciele/współwłaściciele lokali w budynkach wielorodzinnych,

II etap – wspólnoty mieszkaniowe.

Terminy naborów – I etap początek II kw. 2022r., II etap jeszcze nie ustalony

Podstawowe cele:

- wymiana źródeł ciepła,

- działania termomodernizacyjne

Program będzie realizowany przez NFOŚiGW przy udziale wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą prowadziły nabór dla gmin. 

Następnie jednostki samorządowe po otrzymaniu dofinansowania przeprowadzą nabór 

dla swoich mieszkańców. 



Program Priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE

Zakres wsparcia (dla I etapu):

• pompy ciepła

• kotły gazowe;

• ogrzewanie elektryczne

• podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

• wymiana okien i drzwi;

• wentylacja mechaniczna;

• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.);

• dokumentacja projektowa.



Program Priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE

Wysokość wsparcia w przeliczeniu na jeden lokal (I etap):

• podstawowa dotacja dla beneficjentów wynosiłaby do 13.000 zł;

• natomiast dofinansowanie z podwyższonym poziomem dofinansowania 

wyniosłoby do 26.000 zł.



Program Priorytetowy MÓJ PRĄD 4.0

Rozpoczęcie naboru – początek II kw. 2022r.

Dofinansowaniem mają być objęte zakupy i montaż:

• instalacji PV

• magazynów energii,

• magazynów chłodu lub ciepła,

• systemów do zarządzania energią w gospodarstwie domowym,

• ładowarek do samochodów elektrycznych.

Poziomy dofinasowania, jeszcze nie ustalone, instalacja PV do 3 tys. bez zmian.

Budżet naboru – ok 1 mld zł.



Program Priorytetowy MÓJ PRĄD 4.0

Pozostające założenia, znane z wcześniejszych naborów:

•Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, wytwarzające energię na potrzeby własne.

•Dotacja przysługuje na budowę nowej instalacji, o mocy od 2 do 10 kW.

•Wnioski można składać w trakcie trwania naboru po zrealizowaniu inwestycji.

•Dofinansowanie obejmuje koszty związane z zakupem, montażem, uruchomieniem i 
odbiorem instalacji PV. 

•Urządzenia nie mogą być starsze niż 24 miesiące licząc od daty produkcji.

•Dotacja przyznawana jest jednorazowo na inwestycję (jeden PPE) – właściciel dwóch 
instalacji może składać dwa wnioski.

•Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.



Zainwestujmy razem

w środowisko

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Dziękujemy za uwagę

doradztwo@fos.wroc.pl


