Zainwestujmy razem
w środowisko

Przegląd programów dotacyjnych
- aktualna oferta i działania planowane na kolejne lata
Kielce, 23.02.2022
Realizowane w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwem Lubelskim

Plan prezentacji
1. Renowacja z gwarancją oszczędności EPC
(Energy Performance Contract) Plus
2. Agroenergia- cz. 1
3. STOP SMOG
4. Czyste powietrze
5. Mój prąd
6. Moje ciepło
7. Energia Plus - planowane
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Renowacja z gwarancją oszczędności EPC
(Energy Performance Contract) Plus
•

Cel:
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej realizowane
w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC)

•

Beneficjenci:
•
•
•

JST oraz ich spółki (100% udziału)
Spółdzielnie mieszkaniowe
Wspólnoty mieszkaniowe

•

Rodzaj wspieranych inwestycji:
Prace modernizacyjne umożliwiające zmniejszenie zużycia energii końcowej w budynku przynajmniej o 30% w stosunku do stanu
istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową będzie zgodne z WT

•

Budżet: I etap -10 mln zł (pilotaż), II etap – 100 mln zł (Fundusz Modernizacyjny)

•

Wysokość wsparcia:
•
•
•

Minimalny (redukcja zużycia energii od 30 do 45%) – 10% kosztów przedsięwzięcia w formie dotacji
Średni (redukcja zużycia energii od 45% do 60%) – 20% kosztów przedsięwzięcia w formie dotacji
Dobry – głęboka modernizacja energetyczna (redukcja zużycia energii powyżej 60%) – 30% kosztów przedsięwzięcia w formie
dotacji
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Agroenergia cz.1
•

Cel:
•

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym

•

Beneficjenci:
• Osoba fizyczna lub 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 prowadząca
osobiście gospodarstwo rolne

•

Rodzaj wspieranych inwestycji:
• instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym
także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej

•
•

Nabór – cz.1 – ogłaszają poszczególne wojewódzkie fundusze- do wyczerpania alokacji
Wysokość wsparcia:
• Dofinansowanie udzielane w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, w szczególności:
a)
b)

•

dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,
dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia
wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy
zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł
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STOP SMOG
•

Cel:
Ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez
realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych

•

Beneficjenci:
•

•

Dla gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa (stroną porozumienia w imieniu gmin może
być także powiat, związek międzygminny lub związek metropolitalny w województwie śląskim)
Rodzaj wspieranych inwestycji:
•
•
•
•
•

Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
Termomodernizacja
Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej
Zapewnienia budynkom dostępu do energii z instalacji OZE
Zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania
wody użytkowej

•

Nabór: od dnia 31.03.2021 r. do wyczerpania środków alokacji

•

Wysokość wsparcia:
• Dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania
• Dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania
• Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach
– w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł
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CZYSTE POWIETRZE – ZMIANY OD 25.01.2022 r.
•

Cel:
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

•

Beneficjenci:

•

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

•

Rodzaj wspieranych inwestycji:

•

Nabór: nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym – wnioski można składać do poszczególnych wfoś/ Portal Beneficjenta,
ścieżka bankowa, w serwisie „gov.pl, współpracujące gminy
Wysokość wsparcia: Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony

•

i najwyższy poziom dofinansowania)
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Mój prąd 3.0/4.0
•

Cel:
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
Zwiększenie autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej

•

Beneficjenci:
•

•

Osoby fizyczne, które: mają zawartą umowę kompleksową (sprzedaż i dystrybucja en. el.)wytwarzaną energię el. wykorzystują
na własne potrzeby

Rodzaj wspieranych inwestycji:
•
•
•

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej
Magazynowanie energii elektrycznej/ciepła*
System zarządzania energią*

•

Budżet: 190 195 200 euro – REACT-EU, IX oś POIiŚ

•

Wysokość wsparcia:

•

•
•

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych
Kwota w trakcie ustalania (3 tys. zł MP 3.0)

Wymagania dotyczące instalacji:
•
Moc od 2 kWp do 10 kWp
•
Wytwarzana energia – na potrzeby budynku mieszkalnego
•
Urządzenia nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 m-ce przed montażem

*MP 4.0.
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Moje ciepło
•

Cel:
Wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

•

Beneficjenci:

•
•

•
Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, która jest właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Rodzaj wspieranych inwestycji:
•
Zakup i montaż pompy ciepła
Budżet: 600 mln zł – Fundusz Modernizacyjny

•

Wysokość wsparcia:
•
Dotacja do 30-45% kosztów kwalifikowanych
•
Kwota uzależniona od rodzaju pompy ciepła oraz Karty Dużej Rodziny

•

Wymagania dotyczące budynku jednorodzinnego:

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny w Programie rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
•

nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub

•

złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:
•
•

maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w 2022 roku
maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu
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Program Energia Plus
- planowany
Wspierane obszary:
zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych
ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery

efektywność energetyczna
nowe źródła ciepła i energii elektrycznej / kogeneracja
modernizacja / rozbudowa sieci ciepłowniczych
Beneficjent: Przedsiębiorcy
Wsparcie: Dotacja/Pożyczka
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Zainwestujmy razem
w środowisko

Dziękujemy za uwagę
doradztwo@nfosigw.gov.pl
www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

