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dla termomodernizacji
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Kierunki finansowania ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej ze środków własnych NFOŚiGW i środków 
zagranicznych

▪ Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (szczególnie niskiej emisji) oraz wzrost efektywności 

energetycznej budynków.

▪ Unikanie, zapobieganie lub ograniczanie szkodliwego oddziaływania substancji i gazów na zdrowie ludzi i 

środowisko, a także utrzymanie dopuszczalnych poziomów emisji (zgodnie z normami WHO, dyrektywami UE i prawem 

krajowym).

▪ Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w przedsiębiorstwach, budownictwie, ciepłownictwie, 

transporcie.

▪ Zmniejszenie emisji pyłów ze źródeł przemysłowych, zbiorowych i indywidualnych.

▪ Zmniejszanie emisyjności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach.

▪ Zwiększenie udziału ocieplonych budynków mieszkalnych w całości zasobów mieszkaniowych.

Poprawa jakości powietrza
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Oferta programowa NFOŚiGW w zakresie podnoszenia jakości 
powietrza:

Czyste Powietrze
Stop Smog

Budownictwo Energooszczędne
Renowacja z gwarancją oszczędności EPC+

Wspieranie Efektywności energetycznej w budynkach/ FEnIKS

Klimatyczne Uzdrowiska

Powyższe programy stanowią przestrzeń działań dla wielu instytucji i organizacji, które

współpracując mogą stworzyć odpowiednie warunki aby sprostać obecnym wyzwaniom

w zakresie poprawy jakości powietrza w kraju i podnieść skuteczność oferty NFOŚiGW.

Programy priorytetowe 
bezpośrednio  ukierunkowane

na wsparcie dla programów ochrony powietrza w Polsce oraz rozwoju termomodernizacji:
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Program Priorytetowy 
„Czyste Powietrze”
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Wskaźniki osiągnięcia celu programu

➢ Liczba budynków/ lokali mieszkalnych2o poprawionej efektywności energetycznej 

3030000 szt.

➢ Liczba  wymienionych  nieefektywnych  źródeł  ciepła3na  niskoemisyjne  w   

budynkach/ lokalach mieszkalnych 3 000 000 szt.

➢ Dodatkowa  zdolność  wytwarzania  energii  elektrycznej  z  zainstalowanych  

mikroinstalacji fotowoltaicznych: 50 MWe

➢ Ograniczenie zużycia energii końcowej:37500000MWh/rok

➢ Ograniczenie emisji pyłu o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 210 000 

Mg/rok

➢ Ograniczenie emisji benzo-α-pirenu: 140 Mg/rok

➢ Zmniejszenie emisji CO2: 14 000 000 Mg/rok

PROGRAM | Czyste Powietrze
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Podstawowy poziom 
dofinansowania

▪ dochód roczny 
Wnioskodawcy do 100 000 zł

Podwyższony poziom 
dofinansowania

▪ gospodarstwo 
wieloosobowe - dochody 

miesięczne 
do 1 564 zł/os

▪ gospodarstwo 
jednoosobowe - dochody 

miesięczne 
do 2 189 zł

Beneficjenci programu i poziomy dofinansowania

➢ osoba fizyczna

➢ właściciel/współwłaściciel jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego

PROGRAM | Czyste Powietrze
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Maksymalne poziomy dotacji dla całego przedsięwzięcia

Podstawowy poziom 
dofinansowania

Podwyższony poziom 
dofinansowania

Wymiana źródła ciepła na pompę 
ciepła (typu powietrze/woda lub 

gruntowa), wentylacja mechaniczna, 
termomodernizacja, dokumentacja

25 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika 32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Wymiana źródła ciepła na inne niż  
pompa ciepła (typu 

powietrze/woda lub gruntowa), 
wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, 
dokumentacja

brak wymiany źródła ciepła, 
wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, 
dokumentacja

20 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika  

10 000 zł 

brak wymiany źródła ciepła, 
wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, 
dokumentacja

15 000 zł 

Wymiana źródła ciepła, 
wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, 
dokumentacja

PROGRAM | Czyste Powietrze



Dane z dnia 24.09.2021 r.

W TYM W OSTATNIM TYGODNIU (18-24.09.2021):

4 156 WNIOSKÓW NA 

59 856 245 zł DOFINANSOWANIA

ZŁOŻONE WNIOSKI: 321 100 NA  

5 496 406 138 zł DOFINANSOWANIA

Statystyki 
dla programu 
„Czyste Powietrze”

PODPISANE UMOWY: 250 129 NA 

4 177 901 322 zł DOFINANSOWANIA

,

WYPŁACONYCH ŚRODKÓW:

1 943 550 647 zł
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Efekty Programu

Wybrane dane:

➢ liczba wniosków obejmujących budynki istniejące wymagające wymiany źródła

ciepła lub termomodernizacji zwiększyła się o 130% zestawiając dane statystyczne z

II kwartału 2020 r. i II kwartału 2021 r.: liczba wniosków o dofinansowanie

obejmujących budynki istniejące złożonych w II kwartale 2020 r. wynosiła 18 482,

natomiast w II kwartale 2021 r. wzrosła do 42 495 szt.

➢ od dnia uruchomienia naboru w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania,

tj. od 21 października 2020 r. do 17 września 2021 r. wpłynęło 45 107 wniosków o

podwyższone dofinansowanie

Dodatkowo w ramach ulgi termomodernizacyjnej z odliczenia wydatków na realizację

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego skorzystało 451 tys. podatników na kwotę 7,5

mld zł, a kwota obniżenia podatku wyniosła 1,4 mld zł. Jest to o 135% więcej niż w roku

ubiegłym.
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Efekty Programu

PROGRAM | Czyste Powietrze



Efekty Programu

PROGRAM | Czyste Powietrze
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Efekty Programu

PROGRAM | Czyste Powietrze
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Efekty Programu

PROGRAM | Czyste Powietrze
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Liczba podpisanych porozumień z gminami - narastająco
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Efekty Programu

PROGRAM | Czyste Powietrze
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Program Priorytetowy 
„Stop Smog”





od 1 stycznia 2021 r. przyjęcie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz Narodowym Funduszem Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań związanych z wdrażaniem programu STOP SMOG od Ministerstwa

Rozwoju, Pracy i Technologii

kontynuacja współpracy z 7 gminami na mocy dotychczas zawartych Porozumień o współfinansowanie realizacji

przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

31 marca 2021 r. - ogłoszenie naboru wniosków o zawarcie porozumienia na współfinansowanie przedsięwzięć

niskoemisyjnych, na nowych warunkach

udział w konsultacjach, spotkaniach i szkoleniach on-line z gminami

uzyskanie pozytywnej opinii Ministerstwa Środowiska o możliwości przekazania środków z programu

bezpośrednio związkom gmin / powiatom / związkowi metropolitalnemu

Zrealizowane działania w programie STOP SMOG

PROGRAM | STOP SMOG



kwota alokacji środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, dostępna w 2021 r.

i przeznaczona na nabór to 142 087 300 zł.

w konsultacjach i w systemie GWD widać zainteresowanie programem ponad 70 gmin

cztery pierwsze wnioski o współfinansowanie na kwotę ok. 5 mln zł. po pozytywnej ocenie, będą w najbliższych

dniach finalizowane - nastąpi podpisanie porozumień

w przygotowaniu znajdują się kolejne wnioski na kwotę ok. 50 mln zł., w tym dużej aglomeracji oraz

zainteresowanych związków gmin

intensyfikacja działań szkoleniowych i informacyjno-promocyjnych w celu pokazania dobrych praktyk i dalszych

pośrednich i bezpośrednich konsultacji z gminami w celu zachęcenia ich do zaangażowania się w ważny, skuteczny

program.

Zaawansowanie programu i plany

PROGRAM | STOP SMOG



Programy NFOŚiGW – wsparcie dla samorządów

Powyższe programy stanowią uzupełniające się instrumenty finansowe nakierowane na 

termomodernizację domów jednorodzinnych i wymianę w nich nieefektywnych źródeł ciepła.

Programy „Czyste Powietrze” i „Stop Smog” stanowią przestrzeń działań dla wielu instytucji i organizacji, 

które współpracując mogą stworzyć odpowiednie warunki aby sprostać obecnym wyzwaniom w zakresie 

poprawy jakości powietrza w kraju.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest bezpośrednio do właścicieli budynków jednorodzinnych.

Program „Stop Smog” jako uzupełnienie oferty programu „Czyste Powietrze”

stanowi bezpośrednią ofertę dla samorządów gminnych, które korzystając ze środków programu, mogą 

być bardziej skuteczne w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza na swoim terenie.

PROGRAMY | Czyste Powietrze | STOP SMOG
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Program Priorytetowy 
„Budownictwo energooszczędne”



PROGRAM | BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

inwestycje polegające na budowie nowych budynków użyteczności publicznej 
(m.in. budynków przeznaczonych na cel oświaty, nauki, wychowania, opieki, 
kultury, kultu religijnego, pomocy społecznej) i zamieszkania zbiorowego

dokończenie rozpoczętej wcześniej budowy obiektów użyteczności 
publicznej i zamieszkania zbiorowego, o których mowa w pkt 1 pod 
warunkiem, że w ramach realizowanego przedsięwzięcia osiągnięty zostanie 
standard w zakresie energooszczędności, 

inwestycje polegające na wykonywaniu odbudowy, rozbudowy, nadbudowy 
budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, również w 
przypadku zmiany sposobu użytkowania takiego budynku

Program „Budownictwo energooszczędne” 

Cel programu: 

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

obszary 

wspierane 

programem



Warunki finansowania

Budżet na realizację celu programu wynosi do 140 000 000 PLN, w tym:

• dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 60 000 000 PLN 

• dla zwrotnych form dofinansowania – do 80 000 000 PLN

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki lub tylko samej pożyczki

Program realizowany będzie w latach 2020-2025

BENEFICJENCI:

1) podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych,

2) spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji 
zadań

własnych j.s.t. wskazanych w ustawach,

3) organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych

związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów,

4) jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe nieposiadające osobowości prawnej,

5) parki narodowe

PROGRAM | BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE



Program Priorytetowy Renowacja z gwarancją oszczędności EPC+

Inicjatywa NFOŚiGW i PFR wsparcia ESCO



Założenia Inicjatywy NFOŚiGW i PFR   

BENEFICJENT
(JST, spółdzielnia, wspólnota 

mieszkaniowa)

SPÓŁKA ESCO 

Kompleksowy system wsparcia inwestycji w modelu ESCO

Doradca energetyczny 
na etapie pilotażu

Doradca 
energetyczny

INSTYTUCJA FINANSOWA
(wykup wierzytelności) 

[do 80% z 70-90%]

Finansowanie komercyjne [70-90%]

Dotacja
[10-30%] SPÓŁKA ESCO 

(kolejny projekt) 

+ analiza innych form wsparcia 
płynności finansowej

Doradca energetyczny 
na etapie pilotażu



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 Wytycznymi Technicznymi (I etap: dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, II 
etap: dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (jak w I etapie) + budynków użyteczności publicznej 
będących własnością jednostek samorządu terytorialnego). 
Realizacja projektów na podstawie umowy EPC zawartej przez Beneficjenta z przedsiębiorstwem ESCO.

OKRES WDRAŻANIA

BUDŻET

do 2023 zawieranie umów 
rok po zakończeniu inwestycji –
wykup wierzytelności od firm 

ESCO

I etap (PILOT)

10 mln zł
II etap

100 mln zł (Fundusz Modernizacyjny)

do 2025 – realizacja inwestycji

Zakres PP Renowacja z gwarancją oszczędności EPC+



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Działanie 1.3 Wspieranie Efektywności energetycznej w 

budynkach



Rodzaj wspieranych inwestycji:

Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej obejmująca m.in. ocieplenie 
budynku, modernizację instalacji c.o. i c.w.u.,  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę źródła ciepła, 

modernizację oświetlenia na energooszczędne, montaż OZE

Informacje dodatkowe:

BUDŻET

Kwalifikowalność kosztów i 
rozliczenie projektów:

do końca 2023 r.

Szczegółowy zakres prac 
kwalifikowanych określono w 

Katalogu kosztów kwalifikowanych

419,39 mln EURO
Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych dla naborów pozakonkursowych i do 85% dla naborów konkursowych

Zakres przedsięwzięcia musi 
wynikać z audytu energetycznego 

ex-ante

Zakres Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 
użyteczności publicznej

Beneficjenci

Państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i 
jednostki organizacyjne



Rodzaj wspieranych inwestycji:

Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych obejmująca m.in. ocieplenie 
budynku, modernizację instalacji c.o. i c.w.u.,  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę źródła ciepła, 

modernizację oświetlenia na energooszczędne, montaż OZE

Informacje dodatkowe:

BUDŻET

Kwalifikowalność kosztów i 
rozliczenie projektów:

do końca 2023 r.

Szczegółowy zakres prac 
kwalifikowanych określono w 

Katalogu kosztów kwalifikowanych

36,46 mln EURO
Dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych, w przypadku pomocy publicznej– zgodnie z zasadami pomocy 

publicznej

Zakres przedsięwzięcia musi 
wynikać z audytu energetycznego 

ex-ante

Zakres Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 
mieszkalnych

Beneficjenci

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe



Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

Efektywność energetyczna i zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, rozwój ciepła systemowego, OZE, inteligentne sieci 
energetyczne, systemy magazynowania energii, inteligentna infrastruktura gazowa

Szczegółowe warunki dofinansowania zostaną 
doprecyzowane w toku finalizacji prac nad 

programem operacyjnym

Przykładowi Beneficjenci
- administracja rządowa/ państwowa 
- właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych, 
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
- duże i średnie przedsiębiorstwa
wytwórcy ciepła systemowego

Perspektywa 2021-2027

Obszary interwencji programu:

Planowane inwestycje::

Poprawa efektywności energetycznej  budynków:
- mieszkalnych, 
- użyteczności publicznej, 
- przedsiębiorstw.

Informacje dodatkowe:



Program Priorytetowy
„Klimatyczne Uzdrowiska”



BENEFICJENCI

Jednostki Samorządu Terytorialnego posiadające 
status uzdrowiska lub obszaru ochrony 

uzdrowiskowej

Spółki prawa handlowego, 
w których jst posiadają 100% udziałów lub akcji, 

powołane do realizacji zadań własnych jst

OKRES WDRAŻANIA

BUDŻET

do 31.12.2024 zawieranie umów 

Okres kwalifikowalności 
kosztów od 01.01.2021-

30.11.2025 

200 mln zł

do 31.12.2025 – realizacja 
inwestycji i wydatkowanie 

środków

Ramy wdrażania PP „Klimatyczne Uzdrowiska”

Termin naboru

Nabór ciągły.
Termin składania wniosków od 15.07.2021 r. do 
29.03.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków



Rodzaje przedsięwzięć:

Modernizacja/wymiana/instalacja 
źródła ciepła oraz/lub c.w.u na 

podstawie audytu.
Brak możliwości zastosowania źródła
ciepła na źródło opalane kopalnymi 

paliwami stałymi

Modernizacja energetyczna na
podstawie audytu – min. redukcja
energii końcowej – 30% (zalecana
powyżej 60%)

Montaż instalacji PV oraz/lub 
wymiana oświetlenia wewnętrznego i 

zewnętrznego na energooszczędne

Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 

Dotacja:

wyłącznie montażu 
instalacji PV oraz/lub 

oświetlenia budynków 
(wewnętrznego i 

zewnętrznego)  - do 40% kk

do 70% kosztów 
kwalifikowanych z 

wyjątkiem:

Parametry dofinansowania PP „Klimatyczne Uzdrowiska”

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego –
zlokalizowanych bezpośrednio na terenach uzdrowiska lub w obszarze ochrony uzdrowiskowej:
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