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Odnawialne Źródła Energii (OZE) 

OZE wykorzystują energię:

 promieniowania słonecznego

 wody 

 wiatru

 geotermalną

 biomasy

Energia odnawialna dotyczy trzech sektorów: 

 energetyki 

 ciepłownictwa i chłodnictwa 

 oraz transportu 



Zobowiązania OZE dla krajów Unii Europejskiej 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE

z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii

ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy

2001/77/WE oraz 2003/30/WE zobowiązuje:

 Unię Europejską do osiągnięcia 20% energii ze źródeł odnawialnych

w 2020 r.

 Polskę do docelowego osiągnięcia udziału energii odnawialnej w końcowym

zużyciu brutto energii na poziomie 15% w 2020 r.



Udział energii ze źródeł odnawialnych w krajach Unii 

Europejskiej w 2005 r.

Źródło: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Bruksela, dnia 23.1.2008 



Zobowiązania OZE dla krajów Unii Europejskiej 

DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE

z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii

ze źródeł odnawialnych przyjęto Pakiet 3x20 dla całej Unii Europejskiej:

 Redukcja o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu
emisji z 1990 r.

 20% udziału energii odnawialnej w bilansie finalnej energii

 zmniejszenie o 20% zużycia energii w stosunku do prognoz na 2020 r.
efektywność energetyczną

oraz

 Udział biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych na
poziomie co najmniej 10%



Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

(Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r.)

Cele w zakresie rozwoju wykorzystania OZE obejmują:

 Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co 

najmniej do poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika             

w latach następnych.

 Osiągnięcie w 2020 r.  10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych 

oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji.

 Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania 

biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, 

w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką 

odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną.

 Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń 

piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa.

 Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie 

optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na 

lokalnie dostępnych surowcach.



Źródła finansowania odnawialnych źródeł energii            

w Polsce w latach 2007-2013

Środki pochodzące z Unii 
Europejskiej

PROGRAM 
OPERACYJNEGO 

INFRASTRUKTURA 
I ŚRODOWISKO 

16 REGIONALNYCH 
PROGRAMÓW 

OPERACYJNYCH

PROGRAM ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH     NA 

LATA 2007-2013

PROGRAM INNOWACYJNA 
GOSPODARKA NA LATA 2007-
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BANKI



Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Działania związane bezpośrednio z OZE ujęto w ramach priorytetów:

IX  - Infrastruktura przyjazna środowisku  - realizowane będą następujące Działania:

9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych - wspierane będą budowa  
lub zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej 
wykorzystujących energię wody w małych elektrowniach wodnych do        
10 MW, biogazu i biomasy, wiatru, a także ciepła przy wykorzystaniu 
energii geotermalnej i słonecznej

9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych - przewiduje się 
dofinansowanie budowy instalacji do produkcji biopaliw                               
i biokomponentów stanowiących samoistne paliwa

9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych – dofinansowanie 
obejmie budowę oraz modernizację sieci umożliwiających przyłączenie 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

X - Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii:

Działanie 10.3 - Rozwój przemysłu dla OZE - wsparcie uzyskać będzie można na 
projekty inwestycyjne zmierzające do rozbudowy przemysłu produkującego na 
potrzeby sektora odnawialnych źródeł energii,   np. produkcję instalacji 
solarnych, wiatraków itp. 

Źródło: http://bip.mrr.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
działania związane z OZE – planowane środki

Oś /działanie Alokacja 
UE

FS/EFRR

Krajowy 
wkład 

publiczny

Krajowe środki 
prywatne

w mln EUR

IX / 9.4 1 762,31 352,46 193,09 1 216,76

IX / 9.5 234,97 70,49 21,82 142,66

IX / 9.6 55,29 47,00 1,13 7,16

X / 10.3 91,33 27,40 11,74 52,19

Razem 2 143,90 497,35 227,78 1 418,77

Źródło: http://bip.mrr.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



POIiŚ 
Działanie 9.4 - Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

Beneficjenci 
Przedsiębiorcy, JST lub ich związki, Kościoły, 

kościelne osoby prawne, inne związki wyznaniowe

Przykładowe projekty

Budowa farmy wiatrowej, elektrowni wodnej do  
10 MW, elektrowni na biomasę lub biogaz, 
ciepłowni geotermalnej; instalacja kolektorów 
słonecznych

Forma finansowania Bezzwrotna /dotacja/

Forma płatności Refundacja wydatków

Min. wartość projektu 
20 mln zł (10 mln – elektrownie wodne, biomasa    
i biogaz)

Max. udział UE            
w wydatkach 

kwalifikowanych

Pomoc regionalna – do 20 % wyd. kwalif.

Pomoc horyzontalna zgodnie z dopuszczalnym 
poziomem ale max 20%

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



POIiŚ 
Działanie 9.5 - Wytwarzanie biopaliw ze źródeł  

odnawialnych

Beneficjenci Przedsiębiorcy

Przykładowe 

projekty

Budowa zakładu/instalacji do produkcji 
biokomponentów (estrów metylowych kwasów 

tłuszczowych), instalacji do produkcji biogazu

Forma finansowania Bezzwrotna /dotacja/

Forma płatności Refundacja wydatków

Min. wartość projektu 20 mln zł

Max. udział UE w 
wydatkach  kwalif. 

30 % wydatków kwalifikowanych

Wykluczenia 

wsparcie produkcji bioetanolu, czystego oleju 
roślinnego oraz mieszanek z paliwami 

ropopochodnymi

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



POIiŚ 
Działanie 9.6 - Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł                          

odnawialnych

Beneficjenci 

Przedsiębiorcy, JST lub ich związki, podmioty 

wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy 

z JST- większość udziałów lub akcji posiada JST

Przykładowe projekty

budowa i modernizacja sieci umożliwiających 

przyłączenie jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Forma finansowania Bezzwrotna /dotacja/

Forma płatności Refundacja wydatków

Min. wartość projektu 
20 mln zł (10 mln – elektrownie wodne, biomasa    

i biogaz)

Max. udział UE            
w wydatkach 

kwalifikowanych
85% wydatków kwalif. (luki finansowej)

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



POIiŚ 
Działanie 10.3  - Rozwój przemysłu dla odnawialnych 

źródeł energii (1)

Beneficjenci Przedsiębiorcy

Przykładowe 

projekty

Budowa zakładów do produkcji urządzeń wytwarzania: 

 energii elektrycznej z wiatru, wody w małych 

elektrowniach wodnych do 10MW, biomasy, biogazu

 ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii 

geotermalnej i słonecznej

 energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji przy 

wykorzystaniu wyłącznie biomasy lub energii geotermalnej

 biokomponentów oraz biopaliw stanowiących samoistne 

paliwa, z wyłączeniem urządzeń do produkcji biopaliw 

stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi, 

czystego oleju roślinnego oraz do produkcji bioetanolu 

z produktów rolnych

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



POIiŚ 
Działanie 10.3  - Rozwój przemysłu dla odnawialnych 

źródeł energii (2)

Forma 
finansowania 

Bezzwrotna /dotacja/ EFRR

Forma płatności

 Państ. jedn. budżetowa – środki w jej 

własnym planie finansowym (fizycznie bez  

płatności)

 Refundacja wydatków, zaliczka (jeśli wpisana

do umowy o dofinansowanie )

Min. wartość 
projektu 

20 mln zł

Max. udział UE            
w wydatkach 

kwalifikowanych

Max. 30% wydatków kwalifikowanych ale nie więcej niż

30 mln zł

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Regionalne Programy Operacyjne w Kraju – 16 RPO

Ochrona środowiska i energetyka w RPO z zakresu wykorzystania 

odnawialnych zasobów energii – OZE

 budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do 

produkcji i przesyłu energii odnawialnej

 inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how        

w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

 budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających 

przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych

W ramach RPO dofinansowywane będą projekty o wartości poniżej

20 mln EUR

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Polityki Regionalnej



Regionalne Programy Operacyjne 

- alokacja finansowa na działania dotyczące OZE   

według województw

Źródło: Firma PNO Consultants http://pno.com.pl/



Przewidywana alokacja na działania związane                 

z infrastrukturą energetyczną oraz OZE w 16 RPO 

(w mln euro)

58,52

63,47

90,29
85,8

43,89

97,63

41,57

OZE (wiatrowa) - 12,2% OZE (biomasa) - 13,2%

OZE (słoneczna) - 9,1% OZE (hydroelektryczna, geotermiczna) - 18,8%

efektywność energetyczna - 17,8% energia elektryczna - 20,3%

gaz ziemny - 8,6%
Źródło: http://www.funduszedlaenergetyki.pl/2,1,programy_regionalne.html



Programy priorytetowe NFOŚiGW 

z  zakresu OZE w 2010 r. 

 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii
i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

część 1) Realizowana przez NFOŚiGW

część 2) Realizowana we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych

dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych - realizowana
przez NFOŚiGW

 System zielonych Inwestycji – GIS

część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

część 2) Biogazownie rolnicze

część 3) Elektorciepłownie i ciepłownie na biomasę

część 4) budowa i przebudowa sieci elektorenergetycznych w cleu
podłączenia źródeł energii wiatrowej

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl



Program priorytetowy NFOŚiGW
Program  dla  przedsięwzięć  w  zakresie  odnawialnych źródeł 

energii  i  obiektów wysokosprawnej kogeneracji część 1) 

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Budżet programu na lata 2009 – 2012 

1 500 mln zł

Alokacja budżetu : 

2009 - 150 mln zł,  2010 - 350 mln zł

2011 - 500 mln zł,  2012 - 500 mln zł

Zakończony został nabór do I i II konkursu w ramach programu. 

W III konkursie kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 

przedsięwzięć wynosi 900 mln zł - wnioski można składać           

od 06 grudnia 2010 r.do 07 stycznia 2011 r.



Program priorytetowy NFOŚiGW
Program  dla  przedsięwzięć  w  zakresie  odnawialnych źródeł 

energii  i  obiektów wysokosprawnej kogeneracji część 1) c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Klasa Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć

A

 Wytwarzania energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła 
rozproszone o mocy  poniżej 20 MWt).

 Wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu 
biomasy  (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MWe)

 Wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem 
biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania 
ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych

B  Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe

C

 Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych

 Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe.

D  Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy



Program priorytetowy NFOŚiGW
Program  dla  przedsięwzięć  w  zakresie  odnawialnych źródeł 

energii  i  obiektów wysokosprawnej kogeneracji część 1)     c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia 
10 mln zł 

Forma dofinansowania 
pożyczka (dofinansowanie w formie oprocentowanych pożyczek 

poprzedza wydanie promesy pożyczki)

Wysokość pożyczki 
do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od 4 mln zł    
do 50 mln zł

Oprocentowanie 
WIBOR 3M + 50 pkt bazowych

Umorzenie 
do 50% wartości pożyczki w zależności od rentowności 
przedsięwzięcia



Program priorytetowy NFOŚiGW
Program  dla  przedsięwzięć  w  zakresie  odnawialnych źródeł 

energii  i  obiektów wysokosprawnej kogeneracji

część 2) realizowany we współpracy z wfośigw

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Budżet programu na lata 2009 – 2011

560 mln zł

Każdy WFOŚiGW mógł otrzymać do 35 mln zł

NFOŚiGW udzielił promes dofinansowania w formie pożyczki 

10 WFOŚiGW na łączną kwotę 328 mln zł

http://res-league.eu/pl/images/stories/articles/InsideGallery/Poland/dzierzgon2.jpg
http://res-league.eu/pl/images/stories/articles/InsideGallery/Poland/1.jpg


Program priorytetowy NFOŚiGW
Program  dla  przedsięwzięć  w  zakresie  odnawialnych źródeł 

energii  i  obiektów wysokosprawnej kogeneracji

część 2) realizowany we współpracy z wfośigw                c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Beneficjenci bezpośredni: 

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

Ostateczni beneficjenci: 

podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu 
odnawialnych źródeł energii wysokosprawnej kogeneracji



Program priorytetowy NFOŚiGW
Program  dla  przedsięwzięć  w  zakresie  odnawialnych źródeł 

energii  i  obiektów wysokosprawnej kogeneracji

część 2) realizowany we współpracy z wfośigw               c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Warunki finansowania dla ostatecznego beneficjenta

 Koszt całkowity przedsięwzięcia - od 0,5 mln zł do 10 mln zł

 Forma dofinansowania dla WFOŚiGW - pożyczka oprocentowana 1% w skali roku

 Wysokość pożyczki dla Beneficjenta ostatecznego - do 75% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia

 Oprocentowanie dla Beneficjenta ostatecznegostałe - 3% w skali roku

 Okres karencji w spłacie rat kapitałowych: do 18 miesięcy od daty wypłaty pierwszej
transzy pożyczki

 Beneficjent – podmiot (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną), podejmujący realizację przedsięwzięcia z zakresu
odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji



Program priorytetowy NFOŚiGW
Program  dla  przedsięwzięć  w  zakresie  odnawialnych źródeł 

energii  i  obiektów wysokosprawnej kogeneracji

część 2) realizowany we współpracy z wfośigw              c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Klasa Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć

A

Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20MWt).

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła
rozproszone o mocy poniżej 3 MWe).

Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego 
w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków alborozkładu szczątek roślinnych 
i zwierzęcych .

B Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe.

C
Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych.

Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe.

D Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy.

E Wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepła.

F Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltanicznych. 

G Wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych.



Program priorytetowy NFOŚiGW
Program  dla  przedsięwzięć  w  zakresie  odnawialnych źródeł 

energii  i  obiektów wysokosprawnej kogeneracji

część 2) realizowany we współpracy z wfośigw              c.d.

W dniu 6 września br. zakończył się we Wrocławiu

konkursowy nabór wniosków w ramach  programu   NFOŚiGW dla  
przedsięwzięć  w  zakresie OZE  i obiektów wysokosprawnej  kogeneracji  
część 2)  wdrażana przez WFOŚiGW  

 Na ogłoszony konkurs

„Budowa, rozbudowa lub modernizacja odnawialnych źródeł energii  

lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci 

przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa 

dolnośląskiego”

 Wpłynęły 3 projekty na kwotę 7,2 mln zł

 WFOŚiGW posiada promesę z NFOŚiGW na kwotę 35 mln zł



Program priorytetowy NFOŚiGW
Program  dla  przedsięwzięć  w  zakresie  odnawialnych źródeł 

energii  i  obiektów wysokosprawnej kogeneracji

część 3)    Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów 

bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów 

słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Budżet programu na lata 2010 – 2014
300 mln zł

1) 200 mln zł - w latach 2010 – 2012

2) 100 mln zł - w latach 2013 – 2014

Wydatkowanie środków w terminie do 31.12.2015 r.

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt  
prowadzony jest w trybie ciągłym.          

http://res-league.eu/pl/images/stories/articles/InsideGallery/Poland/poddbice-blok z solarami1.jpg


Program priorytetowy NFOŚiGW
Program  dla  przedsięwzięć  w  zakresie  odnawialnych źródeł 

energii  i  obiektów wysokosprawnej kogeneracji

część 3)    Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów 

bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów 

słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych     c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji 
w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na 

sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za 
pośrednictwem banku na podstawie zawartej umowy o współpracy



Program priorytetowy NFOŚiGW
Program  dla  przedsięwzięć  w  zakresie  odnawialnych źródeł 

energii  i  obiektów wysokosprawnej kogeneracji

część 3)    Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów 

bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów 

słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych    c.d. 

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Beneficjenci programu:

1. Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym 
lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają 
zakupione kolektory słoneczne 

2. Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych 
budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych),

Rodzaje przedsięwzięć

Zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej     
w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane              
w działalności gospodarczej.



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Budżet programu na lata 2010 – 2014

3 165 mln zł, w tym:

 1 055 mln zł jako dotacja ze środków pochodzących z transakcji 
sprzedaży jednostek przyznanej emisji (dotacji z Systemu Zielonych 
Inwestycji (GIS)) lub środków NFOŚiGW 

 2 110 mln zł w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS
Część 1) - zarządzanie energią w budykach użyteczności publicznej 

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć 

Budżet programu na lata 2010 – 2014
- 1 565 mln zł

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany 
wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych 
ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych 
bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów

 Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe 
zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów).

 Dofinansowanie nie dotyczy przedsięwzięć, które znalazły się na 
podstawowej liście rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura       
i Środowisko działanie 9.3 lub uzyskały dofinansowanie ze środków 
NFOŚiGW w ramach innych programów.



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS
Część 1) - zarządzanie energią w budykach użyteczności publicznej

c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Beneficjenci programu 

 jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków 
własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,

 Ochotnicza Straż Pożarna,

 szkoły wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym oraz instytuty 
naukowo – badawcze,

 samodzielne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,

 organizacje pozarządowe, kościoły, inne związki wyznaniowe, kościelne osoby 
prawne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki 
zdrowotnej, rehabilitacji lub pomocy społecznej.



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS
Część 1) - zarządzanie energią w budykach użyteczności publicznej

c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Intensywność dofinansowania

 Dofinansowanie w formie dotacji - do 30% kosztów kwalifikowanych

przedsięwzięcia.

 Dofinansowanie w formie pożyczki - do 60% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia.

 Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia - 10 mln zł. 



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS
Część 1) - zarządzanie energią w budykach użyteczności publicznej

c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Warunki dofinansowania

Dofinansowanie w formie pożyczek inwestycyjnych bez możliwości 
umorzenia: 

 Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych
(w skali roku).

 Okres finansowania: do 15 lat od pierwszej planowanej wypłaty 
transzy pożyczki.

 Okres karencji: karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty 
wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy

od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS
Część 2) - biogazownie rolnicze

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Budżet programu na lata 2010 – 2014

500 mln zł, w tym:

 dotacje - 200 mln zł - ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży 
jednostek przyznanej emisji (dotacji z Systemu Zielonych Inwestycji 
(GIS) albo innych środków NFOŚiGW.

 pożyczki inwestycyjne – 300 mln zł - ze środków NFOŚiGW.

 Nabór wniosków w trybie konkursowym.
Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie wyłącznie w formie 
dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym,          
do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioski można 
składać od 30 sierpnia do 28 września 2010 r.



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS
Część 2) - biogazownie rolnicze c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć

 Budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektów wytwarzania energii 
elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego, z wyłączeniem 
instalacji odmetanowania składowisk odpadów

 Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu 
rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i 
bezpośredniej.



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS

Część 2) - biogazownie rolnicze c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Beneficjenci programu 

 Podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność

prawną) podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie wytwarzania

energii elektrycznej i/lub cieplnej z wykorzystaniem biogazu powstałego

w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek

roślinnych i zwierzęcych oraz wytwarzania biogazu rolniczego celem

wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej.

 Podmiot dominujący oraz spółki handlowe od niego zależne, mogą złożyć

w jednym konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie.



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS
Część 2) - biogazownie rolnicze c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Intensywność dofinansowania

 Kwota dotacji: do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,       

(gdy dofinansowanie nie spełnia przesłanek uznania za pomoc 
publiczną)

 Kwota pożyczki: do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia 
(gdy dofinansowanie nie spełnia przesłanek uznania za pomoc 
publiczną)

 Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia - 10 mln zł. 

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie 
przedsięwzięć w I konkursie wynosi 36 mln zł



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS

Część 2) - biogazownie rolnicze c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Warunki dofinansowania

Dotacja może być udzielona ze środków GIS albo innych środków NFOŚiGW.

Dofinansowanie w formie pożyczek inwestycyjnych bez możliwości umorzenia: 

 Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych (w skali 
roku).

 Okres finansowania: do 15 lat od pierwszej planowanej wypłaty transzy 
pożyczki.

 Okres karencji: karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty 
wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty 
zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

 Dofinansowanie nie może być przyznane przedsięwzięciom, które 
otrzymały dofinansowanie z innych programów priorytetowych 
NFOŚiGW.



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS
Część 3) - Elektorciepłownie i ciepłownie na biomasę

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Budżet programu na lata 2010 – 2013

125 mln zł, w tym:

 dotacje - 50 mln zł - ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży 
jednostek przyznanej emisji (dotacji z Systemu Zielonych Inwestycji 
(GIS) albo innych środków NFOŚiGW.

 pożyczki inwestycyjne – 75 mln zł - ze środków NFOŚiGW.

 Nabór wniosków w trybie konkursowym.
Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie wyłącznie w formie 
dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym,          
do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioski można 
składać od 29 września do 28 października 2010 r. 



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS
Część 3) - Elektorciepłownie i ciepłownie na biomasę                   c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć

 Budowa, przebudowa lub rozbudowa obiektów wytwarzania energii 
elektrycznej lub cieplnej (kogeneracja) z zastosowaniem wyłącznie biomasy 
(źródła rozproszone o nominalnej mocycieplnej poniżej 20 MWt),



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS

Część 3) - Elektorciepłownie i ciepłownie na biomasę               c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Beneficjenci programu 

 Podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie

posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną)

podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

i obiektów kogeneracji z zastosowaniem wyłącznie biomasy (źródła

rozproszone o nominalnej mocy cieplnej poniżej 20 MWt).

 Podmiot dominujący oraz spółki handlowe od niego zależne, mogą złożyć

w jednym konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie.



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS
Część 3) - Elektorciepłownie i ciepłownie na biomasę                 c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Intensywność dofinansowania

 Kwota dotacji: do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,       

(gdy dofinansowanie nie spełnia przesłanek uznania za pomoc 
publiczną)

 Kwota pożyczki: do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia 
(gdy dofinansowanie nie spełnia przesłanek uznania za pomoc 
publiczną)

 Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 2 mln zł. 

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie 
przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 36 mln zł.



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS

Część 3) - Elektorciepłownie i ciepłownie na biomasę                c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Warunki dofinansowania

Dotacja może być udzielona ze środków GIS albo innych środków NFOŚiGW.

Dofinansowanie w formie pożyczek inwestycyjnych następuje bez możliwości 
umorzenia: 

 Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych (w skali 
roku).

 Okres finansowania: do 15 lat od pierwszej planowanej wypłaty transzy 
pożyczki.

 Okres karencji: karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty 
wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty 
zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

 Dofinansowanie nie może być przyznane przedsięwzięciom, które otrzymały 
dofinansowanie z innych programów priorytetowych NFOŚiGW.



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS
Część 4) - budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu 

podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Budżet programu na lata 2010 – 2013

400 mln zł 

 w formie dotacji ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży 
jednostek przyznanej emisji (dotacji z Systemu Zielonych Inwestycji 
(GIS) albo innych środków NFOŚiGW.

 Nabór wniosków w trybie konkursowym.
Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie wyłącznie w formie 
dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym - 200 zł 
za każdy kW przyłączonej mocy ze źródeł wiatrowej energii 
odnawialnej, lecz nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia. W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się 
dodatkowych dotacji ze środków NFOŚiGW. Wnioski można składać od 
30 sierpnia do 28 września 2010 r. 

http://www.pse-centrum.pl/?page=Structure&id=71&pic_id=263
http://www.pse-centrum.pl/?page=Structure&id=71&pic_id=261
http://www.pse-centrum.pl/?page=Structure&id=71&pic_id=251
http://www.pse-centrum.pl/?page=Structure&id=71&pic_id=250


Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS
Część 4) - budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu 

podłączenia farm wiatrowych                                                          c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące budowy lub przebudowy sieci 
energetycznej w celu umożliwienia przyłączenia niepodłączonych podmiotów 

wytwarzających energię odnawialną wiatrową do KSE, w tym realizacja    
następujących zadań:

 zapewnienie przyłączy źródeł wiatrowej energii odnawialnej (transformator, odcinek linii od 
źródła energii do punktu przyłączeniowego do KSE)

 rozbudowa jednostek rozdzielnicy mocy WN 110 kV poprzez dodatkowe pola                          
(pola liniowe,  pola transformatorowe, pola łączników szyn, pola sprzęgła, pola pomiarowe,  
pola potrzeb własnych, pola odgromnikowe i inne) z przyłączami, ogólna poprawa systemu 
nadzoru i sterowania (w tym monitoring)

 rozbudowa sieci WN 110 kV – linie napowietrzne lub wzmocnienie linii istniejących poprzez 
zmianę przewodów i dodanie dodatkowego obwodu

 połączenie między stacjami transformatorowo-rozdzielczymi WN 110 kV 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 WN 110 kV

 budowa rezerwowych źródeł energii elektrycznej celem ustabilizowania sieci zasilanych 
okresowo z odnawialnych źródeł energii



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS
Część 4) - budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych          

w celu podłączenia farm wiatrowych                                              c.d. 

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Beneficjenci programu 

 Podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie efektywnego

przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej dla umożliwienia podłączenia

podmiotów wytwarzających energię odnawialną wiatrową do KSE



Program priorytetowy NFOŚiGW
System Zielonych Inwestycji – GIS
Część 4) - budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych          

w celu podłączenia farm wiatrowych                                               c.d.

Źródło: materiały NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl

Tryb przyznania dofinansowania (w zakresie środków GIS)

 Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Ogłoszenie o naborze 
wniosków i jego warunkach zostanie zamieszczone w dzienniku o zasięgu 
ogólnopolskimi na stronie internetowej NFOŚiGW.

 NFOŚiGW po zebraniu wniosków w ramach konkursu, ocenia je 
przygotowując listę projektów wstępnie zakwalifikowanych do 
dofinansowania ze środków GIS.

 Umowa o dofinansowanie ze środków GIS może być podpisana po 
zatwierdzeniu projektu do dofinansowania przez Ministra Środowiska.

 W przypadku wykreślenia przez Ministra Środowiska projektu z listy 
projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania, wnioskodawcy 
przysługuje prawo odwołania się do Ministra, a później w przypadku 

podtrzymania przez Ministra jego decyzji, do sądu administracyjnego.



WOJEWÓDZKIE  FUNDUSZE  OCHRONY 

ŚRODOWISKA  I  GOSPODARKI  WODNEJ 

16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej         

w kraju traktuje dofinansowanie zadań dotyczących OZE priorytetowo 

umieszczając ich dofinansowanie na czołowych miejscach                      

w opracowywanych corocznie 

„Listach przedsięwzięć priorytetowych”

http://res-league.eu/pl/images/stories/articles/InsideGallery/Poland/dzierzgon1.jpg
http://res-league.eu/pl/images/stories/articles/InsideGallery/Poland/wntrze kota-n.dba.jpg


Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego 

Funduszu na rok 2011 ustala następujące kierunki 

wydatkowania środków na ochronę atmosfery

 zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji 

dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych  z energetycznego 

spalania paliw i procesów technologicznych

 ograniczanie niskiej emisji, głównie w miastach, miejscowościach turystyczno-

uzdrowiskowych oraz położonych w kotlinach górskich

 ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez pojazdy samochodowe 

 racjonalizację gospodarki energią (termomodernizacja dofinansowywana jest 

wyłącznie w formie  pożyczki) 

 wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, w tym biopaliw:                            

- dofinansowanie Funduszu do czynnej powierzchni kolektorów słonecznych  

wynosić będzie  do 1.000 zł/m2, nie więcej niż 25% ich wartości

- dofinansowanie kotłowni opalanych biomasą o mocy <100 kW wyniesie do 

1.200 zł /kW, a kotłowni o mocy  >1000 kW do 1.400 zł/kW



Wojewódzki Fundusz udziela pomocy finansowej na 

realizację zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych 

służących ochronie środowiska w następującej wysokości

 do 60% wartości zadania w przypadku dofinansowania tylko   

w formie pożyczki - wysokość stopy procentowej  pożyczek jest 

stała i wynosi obecnie 3,5% w stosunku rocznym   

 do 20% wartości zadania w przypadku dofinansowania tylko   

w formie dotacji

 w przypadku łączenia w.w form dofinansowania: do 20%

wartości zadania w formie dotacji i do 40% wartości zadania w 

formie pożyczki, z zastrzeżeniem, że wysokość pożyczki nie może 

być niższa niż wysokość dotacji
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Wodnej we Wrocławiu   udziela dopłat do 

oprocentowania kredytów i pożyczek

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

 Udzielanych przez banki wybrane przez beneficjentów. 

 Oprocentowanie dla   kredytobiorcy nie może być niższe niż 3,5% w skali roku - dla j.s.t na 

okres do 6 lat, dla przedsiębiorców do 5 lat

 Udzielanych w ramach linii kredytowych uruchamianych przez banki.

 Bank Ochrony Środowiska S.A. uruchomił linie kredytowe  z dopłatami   Wojewódzkiego 

Funduszu na:

*   budowę i modernizację kotłowni:

- osobom fizycznym do 100 tys. zł, maksymalnie  90% wartości  przedsięwzięcia

- pozostałym beneficjentom 200 tvs. zł, maksymalnie 80% wartości przedsięwzięcia

*   finansowanie inwestycji termomodernizacyjnych: 

- osobom fizycznym do 60 tys. zł, maksymalnie  90% wartości  przedsięwzięcia

- pozostałym beneficjentom 150 tys. zł maksymalnie 80% wartości przedsięwzięcia
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Wodnej we Wrocławiu 
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Wydatki statutowe - 860,9 mln zł

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 313,4 mln zł

Nadwyżki z funduszy gminnych i powiatowych - 133,6 mln zł

Wpływy z działalności finansowej Funduszu - 414,0 mln zł
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Wodnej we Wrocławiu 

Ochrona atmosfery – kierunki pomocy

8,7%

48,8%

42,5%

 ograniczenie niskiej emisji - 70,4 mln zł

  zmniejszenie zużycia energii w wyniku prac termomodernizacyjnych - 61,3 mln zł

  odnawialne źródła energii - 12,5 mln zł
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Wodnej we Wrocławiu 

Efekty pomocy finansowej WFOŚiGW we Wrocławiu

OCHRONA  POWIETRZA  ATMOSFERYCZNEGO  I  KLIMATU

w latach 2005-2009

Zmodernizowano 176 kotłowni o mocy 70,2 MW, w tym 13 na paliwo 

odnawialne.

Przeprowadzono termomodernizację  122 obiektów.

Wybudowano sieci ciepłownicze o długości 12,4 km.

W 12 obiektach zainstalowano solary.

W 3 obiektach  zainstalowano kolektory gruntowe.
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Wodnej we Wrocławiu 

Efekty pomocy finansowej WFOŚiGW we Wrocławiu

GOSPODARKA  ŚCIEKOWA  I  OCHRONA  WÓD 

w latach 2005-2009

Wybudowano 15 komunalnych oczyszczalni ścieków o przepustowości 

4.026,39 m3/dobę.

Zmodernizowano 23 komunalne oczyszczalnie ścieków, co pozwoliło na 

zwiększenie ich przepustowości o 5.760,8 m3/dobę.

Wybudowano sieci kanalizacyjne o długości 3.921,6 km.
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Wodnej we Wrocławiu 

Efekty pomocy finansowej WFOŚiGW we Wrocławiu

GOSPODARKA WODNA I OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

w latach 2005-2009

Wybudowano sieci wodociągowe o długości 488,8 km.

Wybudowano  14  stacji  uzdatniania  wody  o  przepustowości 

83.755,02 m3dobę.

Udrożniono rzeki i potoki o łącznej długości 586,3 km.

Uzupełniono brakujące odcinki wałów przeciwpowodziowych  długości 

20,9 km

Wyremontowano budowle regulacyjne (gurty, progi, stopnie) – 82 szt.
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Wodnej we Wrocławiu 

Największe zadania  OZE  dofinansowane ze środków Funduszu

 Budowa kotłowni na słomę o mocy 2x3,5 MW przy ul. Kazimierza Wlk. 15
w Lubaniu przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubaniu –
całkowite dofinansowanie Funduszu 1.247.500 zł

 Budowa kotłowni na biomasę dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie
(o mocy 1.500 kW) przez Miasto i Gmina Ścinawa - całkowite

dofinansowanie Funduszu 1.158.000 zł

 Budowa kotłowni na biomasę (o mocy 600 kW) wraz z przyłączami dla
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białołęce przez Gmina Pęcław -
całkowite dofinansowanie Funduszu 1.162.000 zł

 Układ zaopatrzenia w ciepło krytego basenu sportowo-rekreacyjnego
w Kudowie Zdroju za pomocą odnawialnych źródeł energii (1.355 solarów)
Miasto Kudowa Zdrój – całkowite dofinansowanie Funduszu 1.250.000 zł

 Budowa systemu grzewczego (odzysk ciepła z gruntu i powietrza 178 kW)
dla basenu krytego w Oleśnicy przy ul.Brzozowej przez Miasto
Oleśnica - całkowite dofinansowanie Funduszu 656 000 zł
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Wodnej we Wrocławiu 

Kotłownia na słomę o mocy 2x3,5 MW              

przy ul. Kazimierza Wlk. 15 w Lubaniu 

(rozdrabniacze) 

Układ zaopatrzenia w ciepło krytego basenu sportowo-

rekreacyjnego  w Kudowie Zdroju za pomocą 

odnawialnych źródeł energii (1.355 solarów) 
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TAURON Ekoenergia Sp.  z o.o.        

w Jeleniej Górze

Elektrownia wodna Wały Śląskie –

Modernizacja turbozespołu nr 4

 Umowa o dopłaty do  

oprocentowania preferencyjnego

kredytu bankowego z 03.11.2009. 

 Koszt zadania 3.714.000,00 zł 

dopłata z WFOŚiGW 

we Wrocławiu 178.804,00 zł

 Zaplanowane prace pozwolą na 

zwiększenie produkcji energii    

elektrycznej o 550MWh/rok  

z obecnych 11000MWh/rok 

do 11.550MWh/rok.
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Wodnej we Wrocławiu 

TAURON Ekoenergia Sp.  z o.o.       w 

Jeleniej Górze 

Elektrownia wodna Wrocław I –

Modernizacja turbozespołu nr 2

• Umowa o dopłaty do  

oprocentowania preferencyjnego 

kredytu bankowego z 03.11.2009 

• Koszt 6.282.000,00-zł dopłata          

z WFOŚiGW we Wrocławiu   

353.617,00-zł

• Zaplanowane prace pozwolą 

zwiększenie produkcji energi 

elektrycznej o 300MWh/rok            

z obecnych 6.000MWh/rok do 

6.300MWh/rok
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Wodnej we Wrocławiu 

Miasto Jelenia Góra

Termomodernizacja placówek 

oświatowych w Jeleniej Górze

• wartość zadania  6.774.379 zł 

dofinansowanieWFOŚiGW  

we Wrocławiu 

• pożyczka  5.056.000 zł 

• oszczedność energii w wyniku

modernizacji  14.408,76 GJ/a, 

53,6%
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Wodnej we Wrocławiu 

Informacje dotyczące WFOŚiGW we Wrocławiu znajdują się na stronie 
internetowej

http://www.wfosigw.wroclaw.pl    

umożliwiają one zapoznanie się z działalnością Funduszu 

przedstawiają pomoc przy realizacji projektów współfinansowanych   

ze środków Unii Europejskiej

pozwalają beneficjentom na pobranie wszelkich dokumentów 

niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie zadań
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Dziękuję za uwagę

Zdzisław Rzewuski       

Pełnomocnik Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu


