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PROGRAM PRIORYTETOWY 

 
 
Tytuł programu:  

Poprawa jakości powietrza 

ZAKRES OGÓLNY 

1. Cel programu  

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia 
produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach.  

2. Wskaźnik osiągnięcia celu  

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.  

Ilość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych (MWh/rok)  

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla zwrotnych form dofinansowania wynosi co najmniej 
100 tys. MWh/rok, 

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej  

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnej/zwrotnej formy dofinansowania 
wynosi co najmniej 565,8 tys. GJ/rok (157,16tys. MWh/rok), 

Zmniejszenie emisji CO2  

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnej/zwrotnej formy dofinansowania 
wynosi co najmniej 47,6 tys. Mg/rok. 

3. Budżet  

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 129 567 tys. zł, w tym: 

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 371 857 tys. zł, 
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 757 710 tys. zł, 
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ZAKRES SZCZEGÓŁOWY 

Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych 

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2016 - 2025, przy czym: 

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2022 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2025 r.  

5. Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu  
o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 

6. Koszty kwalifikowane  

1) Okres kwalifikowalności kosztów od 1.01.2016 r. do 30.06.2025 r., w którym to poniesione 
koszty mogą być uznane za kwalifikowane.  

2) Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”  
z zastrzeżeniem, że: 

a) w ramach kategorii 3.1 „Przygotowanie przedsięwzięcia” kwalifikuje  
się  tylko „Projekt budowlany i wykonawczy” wraz z projektami robót geologicznych, 

b) wyłącza się koszty kategorii 3.2 „Zarządzanie przedsięwzięciem” z zastrzeżeniem, że 
kwalifikuje się koszty „Nadzoru inwestorskiego i autorskiego” wraz z kosztami dozoru oraz 
nadzoru geologicznego, 

c) wyłącza się koszty kategorii 3.3 „Koszty informacji i promocji”, 
d) wyłącza się koszty kategorii 3.4.4 „Pozostałe koszty”.  

3) Maksymalne jednostkowe koszty związane z wykonaniem odwiertu: 
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L.p. Rodzaj prac 
Jednostka 

miary 
Cena jednostkowa   
(maksymalnie do zł) 

1.  

  500 m m 2 800,00 

  1000 m m 4 300,00 

  2000 m m 4 500,00 

Wykonanie otworu do głębokości 3000 m m 4 500,00 

  4000 m m 5 000,00 

  5000 m m 5 400,00 

  powyżej 5000 m m 5 900,00 

2. 
Prace przygotowawcze ( w tym m. in.: montaż urządzenia, 
droga technologiczna, dojazdowa, plac, rurociąg zrzutowy) 

ryczałt 2 100 000,00 

3. Wykonanie badań hydrologicznych kpl. 360 000,00 

4. Wykonanie badań geofizycznych kpl. 500 000,00 

5. Wykonanie badań laboratoryjnych kpl. 160 000,00 

6. Nadzór  i dozór geologiczny ryczałt 280 000,00 

7. 
Demontaż urządzeń wiertniczych, rekultywacja terenu, 
mobilizacja, demobilizacja, utylizacja odpadów ryczałt 

570 000,00 

8. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej  szt. 180 000,00 

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania  

7.1 Formy dofinansowania 

1) pożyczka  

2) inwestycja kapitałowa 

3) dotacja 

7.2 Intensywność dofinansowania  

1) dofinansowanie w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych, 

2) dofinasowanie w formie inwestycji kapitałowej do 85% kosztów kwalifikowanych z wyjątkiem 
projektów realizowanych w formule project finance, w których wysokość udzielonego 
dofinansowania wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych, 

3) dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych. 

7.3  Warunki dofinansowania 

1) dofinansowanie w formie pożyczek (dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć wymienionych 
w ust. 7.5): 

a) kwota pożyczki: od 1 mln zł do 90 mln zł,  
b) oprocentowanie pożyczki:  

a. 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), z zastrzeżeniem Zasad Udzielania Dofinansowania ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w tym zakresie, 
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lub 

b. na warunkach preferencyjnych: oprocentowanie WIBOR 3M plus 50 punktów 
bazowych, ale nie mniej niż 2% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane 
są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału 
kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę 
środków, 

c) okres  finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż  
15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej 
spłaty ostatniej raty kapitałowej, 

d) okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja  
w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie 
dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 

e) pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile jest wymagana, 

f) pożyczka nie podlega umorzeniu. 

2) dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej ze środków NFOŚiGW (dla wszystkich rodzajów 
przedsięwzięć wymienionych w ust. 7.5): 

a) w ramach niniejszego programu Beneficjenci wskazani w ust. 7.4, działający w formie spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej mogą ubiegać się o wniesienie 
środków NFOŚiGW, na działania zgodne z ust. 7.5 niniejszego programu, w zamian za 
ustanawiane nowe udziały lub emitowane akcje, 

b) sposób wniesienia środków NFOŚiGW w formie objęcia udziałów lub akcji regulują 
„Wytyczne finansowania przedsięwzięć w formie objęcia lub nabycia udziałów lub akcji 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, a w zakresie tam 
nieuregulowanym stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego programu. 

c) ostateczne warunki nabywania lub obejmowania akcji są określane indywidualnie na 
podstawie analizy sytuacji finansowej beneficjenta, przy zachowaniu następujących 
warunków (zgodnie z Wytycznymi finansowania przedsięwzięć w formie objęcia lub nabycia 
udziałów lub akcji przez NFOŚiGW): 

a. okres, w którym NFOŚiGW pozostaje udziałowcem lub akcjonariuszem beneficjenta, 
może objąć nie dłużej niż 15 pełnych lat obrotowych beneficjenta. Okres ten 
wyznaczony jest od momentu zarejestrowania objętych lub nabytych przez NFOŚiGW 
udziałów lub akcji do momentu całkowitego wycofania zaangażowania kapitałowego 
NFOŚiGW, 

b. minimalna wartość inwestycji kapitałowej wynosi 3 mln zł. 
c. maksymalny udział NFOŚiGW w kapitale zakładowym beneficjenta nie może 

przekroczyć 49%, 
d. koszt kapitału wyznaczany jest na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy 

publicznej) na poziomie stopy bazowej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji 
Europejskiej sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych  
i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), powiększonej o marżę 
proporcjonalną do ryzyka inwestycyjnego. 

3) dofinansowanie w formie dotacji (tylko dla przedsięwzięć wymienionych w ust. 7.5 pkt 1) i 2) 
wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC1). 

4) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie  
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 

5) nie jest możliwe łączenie dofinansowania w formie inwestycji kapitałowej z pozostałymi 
formami na to samo przedsięwzięcie. 
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7.4 Beneficjenci  

Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551  
obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

1) budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni/elektrowni 
geotermalnej; 

2) modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii 
o ciepłownię/elektrociepłownię/elektrownię geotermalną; 

3) wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się wykonania otworu 
badawczego. 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru*   

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie   

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane 
załączniki 

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym  
w programie priorytetowym 

  

5. 

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie 
wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy  
o dofinansowanie – za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron -  
z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy 

  

6. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 

  

7. 
Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW 

 
 

8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

9. 
Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia 
wniosku 

  

10. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne  
z programem priorytetowym 

  

11. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
z programem priorytetowym 

  

*) szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia kryterium może zawierać ogłoszenie o naborze 

  

                                                 
1 Organic Rankine Cycle 
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

I.                                  OCENA FINANSOWA  

1. Analiza bieżącej sytuacji finansowej Wnioskodawcy.   

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych 
przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku  
o dofinansowanie  
Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji 
finansowej. 

Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna 

2. 
Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy – w tym 
analiza wykonalności i trwałości finansowej. 

  

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych 
przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku  
o dofinansowanie. Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej 
Wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność  
i trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł finansowania projektu. 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1 

II. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ 

1. 
Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy 
publicznej  

 
 

Zasady oceny: 

Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami 
określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej  

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 

III ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
Ocena planowanego efektu ekologicznego – wpływ na realizację wskaźników programu 
priorytetowego 

Zasady oceny: 

Kryterium zostaje ocenione pozytywnie jeżeli założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu 
ekologicznego są wiarygodne wskazują na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego. 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 
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IV WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 

Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania (w tym: możliwość 
utrzymania trwałości rzeczowej i ekologicznej, realistyczny harmonogram 
wdrażania z uwzględnieniem posiadanych pozwoleń i harmonogramu 
pozyskiwania pozostałych) 

  

Zasady oceny: 

Kryterium zostaje ocenione pozytywnie jeśli Wnioskodawca przedstawił  realną możliwość utrzymania trwałości 
przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej) oraz  wniosek posiada komplet dokumentów z zakresu prawa do 
dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, wymaganą dokumentacje techniczna i projektową, 
komplet decyzji administracyjnych zezwalających na realizację przedsięwzięcia a harmonogram wdrażania 
projektu oraz powyższe elementy wykazują na pełną gotowość przedsięwzięcia do realizacji. Realna możliwość 
utrzymania trwałości oceniana jest na podstawie studium wykonalności.    

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 

V EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA 

1. 
Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia dla osiągnięcia efektu 
ekologicznego 

  

Zasady oceny: 

Kryterium zostaje ocenione pozytywnie jeśli planowane wydatki wynikające z zakresu rzeczowego 
przedsięwzięcia są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją projektu,  nakłady na realizację projektu  
w sposób bezpośredni przyczynią się do osiągnięcia efektu ekologicznego oraz zakres przedsięwzięcia 
gwarantuje osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (rzeczowego i ekologicznego) 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 

2. 
Ocena wysokości  kosztów pod warunkiem zaakceptowania  ich kwalifikowalności 
w poszczególnych kategoriach 

Zasady oceny: 

Kryterium zostaje ocenione pozytywnie jeśli wysokość kosztów adekwatna do zakresu przedsięwzięcia i wpisuje 
się w katalog kosztów kwalifikowanych. Koszty zostały racjonalnie oszacowane. Przedstawiono także metodę 
kalkulacji kosztów. W przypadku przekroczenia kosztów jednostkowych wskazanych w ust. 6 lub braku 
wskazania kosztów jednostkowych kryterium jest oceniane na podstawie przedstawionych przez 
Wnioskodawcę: 

a) 3 ofert z badania rynku lub min. 1 w przypadku braku większej liczby potencjalnych wykonawców (badanie 
rynku powinno być przeprowadzone z podaniem kryteriów wyboru) lub 

b) szczegółowego uzasadnienia wysokości kosztów przewidzianych do poniesienia.  

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 
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9.  Postanowienia dodatkowe 

Obowiązkowym załącznikiem do wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki lub inwestycji 
kapitałowej  jest studium wykonalności wraz z aktywnym modelem finansowym opracowane wg 
instrukcji umieszczonej w generatorze wniosków o dofinansowanie. W przypadku wniosku 
dotyczącego inwestycji kapitałowej studium wykonalności powinno obejmować wszystkie jej aspekty. 
Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria wyboru 
przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej”. 
 


