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 IGCP  

Warszawa, 13.10.2020 r.  

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 24 września br., ogłosił zmiany                      

w dwóch istotnych dla sektora ciepłowniczego programach: „Ciepłownictwo Powiatowe” oraz 

„Energia Plus”. Zmiany te są odpowiedzią na postulaty środowisk ciepłowniczych oraz jednostek 

samorządu terytorialnego, przede wszystkim w zakresie poszerzenia katalogu beneficjentów.  

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie również wnioskowała o takie zmiany, m. in. w piśmie                     

z 24 sierpnia 2020 r. postulując o rozszerzenie grupy potencjalnych beneficjentów w programie 

„Ciepłownictwo Powiatowe” o wszystkie przedsiębiorstwa ciepłownicze (z udziałem jst), 

wytwarzające ciepło na cele komunalno-bytowe i zaopatrujące w ciepło systemy lokalne, gminne               

i powiatowe.  

W programie  „Ciepłownictwo Powiatowe” przede wszystkim rozszerzono katalog beneficjentów                     

o spółki, mające udziały jst (więcej niż 50%), które są ujęte na liście 139 miast średnich tracących 

funkcje społeczno–gospodarcze (dla tych spółek nie ma zastosowania ograniczenie 50 MW mocy 

zamówionej). Poza tym obniżono próg udziału jst w kapitale zakładowym spółki z 70% do 50%, 

podwyższono intensywność dotacji z 30% do 50% oraz obniżono próg minimalnej wysokości pożyczki                     

z 1 mln zł do 0,5 mln zł.  

Należy podkreślić, że rozszerzenie katalogu beneficjentów programu  „Ciepłownictwo Powiatowe”             

o spółki, mające udziały jst, które są ujęte na liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno–

gospodarcze, nie wypełnia w całości postulatu IGCP w sprawie objęcia wsparciem wszystkich 

przedsiębiorstw ciepłowniczych (z udziałem jst), które  zaopatrują w ciepło systemy lokalne, gminne   

i powiatowe.  

Wynika to z faktu, że niektóre miasta powiatowe (niebędące siedzibami województw) nie 

zakwalifikowały się na listę 139 miast. Tak więc wciąż poza systemem wsparcia w formie dotacji 

pozostaje grupa przedsiębiorstw, realizująca zadania w zakresie zaopatrzenia w ciepło na poziomie 

powiatowym. IGCP będzie wnioskować do NFOŚiGW o kolejne rozszerzenie katalogu beneficjentów.  

Natomiast w programie „Energia Plus” zmiany dotyczą przede wszystkim możliwości częściowego 

umorzenia pożyczki do 10%, lecz nie więcej niż 1 mln zł, dla wszystkich rodzajów projektów                         

(w poprzedniej wersji umorzenie było dostępne tylko dla wybranej grupy przedsięwzięć) oraz 

obniżono próg minimalnej wysokości pożyczki z 1 mln zł do 0,5 mln zł.  

Bardziej szczegółowa informacja o zmianach w programach poniżej.  
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ANALIZA ZMIAN W PROGRAMACH PRIORYTETOWYCH NFOŚIGW                                                            

– „CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE” I „ENERGIA PLUS” 

(STAN NA DZIEŃ 13.10.2020) 

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 24 września 2020 r. zmiany                  

w swoich programach priorytetowych: „Ciepłownictwo Powiatowe” oraz „Energia Plus”.                             

W programach wprowadzone zostały następujące zmiany:  

 

„CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE” 

 Obniżenie progu udziału jst w kapitale zakładowym spółki z 70% do 50%. 

 Rozszerzenie katalogu beneficjentów o spółki, które mają udziały jst (więcej niż 50%), ujętych 

na liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno–gospodarcze (załącznik); dla tych 

spółek nie ma zastosowania ograniczenie 50 MW mocy zamówionej systemu ciepłowniczego. 

 Podwyższenie intensywności dotacji z 30% do 50% kosztów kwalifikowanych.  

 Obniżenie progu minimalnego udzielanych pożyczek z 1 mln zł do 0,5 mln zł.  

 Obniżenie wartości progowej oprocentowania pożyczki z 2% na 1,5%.  

 7.5.3 Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej: 

o Usunięcie jednego z warunków kwalifikowalności - zużycie energii końcowej w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku wynosiła nie mniej niż 2 GWh/rok.  

 7.5.4 Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej: 

o Usunięcie warunku, że przedsięwzięcie ma być realizowane w istniejącym 

przedsiębiorstwie/zakładzie.  

o Wyłączenie ze wsparcia ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej 

węglem.  

o Dodanie wsparcia dla produkcji energii wykorzystującej paliwa niskoemisyjne 

gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.  

o Wyłączenie ze wsparcia w formie dotacji projektów wyłącznie instalacji 

fotowoltaicznych (PV) i/lub elektrowni wiatrowych (bez magazynu energii); dotacja 

może być udzielona pod warunkiem, gdy projekt obejmuje te rodzaje instalacji wraz          

z magazynem.  

o Dodanie zastrzeżenia, że dopuszcza się wyłącznie zastosowanie nowych urządzeń 

(produkcja nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem).  
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 7.5.5 (Modernizacja/rozbudowa sieci ciepłowniczych).  

o Rozszerzenie zakresu wsparcia o budowę nowych odcinków sieci cieplnej w celu 

podłączenia nowych odbiorców.  

 Usunięcie wsparcia dla energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych (przesunięcie 

finansowania do programu „Polska Geotermia Plus”).  

 Zmiana kryteriów oceny projektów:  

o Dostosowanie kryteriów oceny projektów do nowych warunków dofinansowania oraz 

do nowego zakresu wsparcia.  

o Zmiana kryteriów jakościowych punktowych dla sieci ciepłowniczych (zasadność 

realizacji przedsięwzięcia) poprzez wprowadzenie nowego kryterium - status 

efektywnego systemu ciepłowniczego oraz usunięcie kryteriów zastosowania OZE                 

i wykorzystania instalacji kogeneracyjnych.  

 Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez GWD.  

 

„ENERGIA PLUS” 

 Obniżenie progu minimalnego udzielanych pożyczek z 1 mln zł do 0,5 mln zł.  

 Obniżenie wartości progowej oprocentowania pożyczki z 2% na 1,5%.  

 Możliwość częściowego umorzenia pożyczki do 10% , lecz nie więcej niż 1 mln zł dla 

wszystkich rodzajów projektów (w poprzedniej wersji umorzenie było dostępne tylko dla 

przedsięwzięć 7.5.1 - Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz 7.5.2.1 Ograniczenie 

lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 

50 MW). 

 Usunięto okres finansowania (pożyczka) do 20 lat dla 7.5.4 - Nowe źródła ciepła w przypadku 

gdy przedsięwzięcie służy utrzymaniu lub uzyskaniu przez system ciepłowniczy warunków 

„efektywnego systemu ciepłowniczego”. Aktualnie okres finansowania do 15 lat (pożyczka) 

dla wszystkich rodzajów projektów.  

 7.5.3 Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej: 

o Usunięcie jednego z warunków kwalifikowalności - zużycie energii końcowej w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku wynosiła nie mniej niż 2 GWh/rok.  

 7.5.4 Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej:  

o Usunięcie warunku, że przedsięwzięcie ma być realizowane w istniejącym 

przedsiębiorstwie/zakładzie.  

o Wyłączenie ze wsparcia ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej 

węglem.  

o Dodanie wsparcia dla produkcji energii wykorzystującej paliwa niskoemisyjne 

gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.  

o Dodanie zastrzeżenia, że dopuszcza się wyłącznie zastosowanie nowych urządzeń 

(produkcja nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem).  
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 7.5.5 Modernizacja/rozbudowa sieci ciepłowniczych: 

o Rozszerzenie zakresu wsparcia o budowę nowych odcinków sieci cieplnej w celu 

podłączenia nowych odbiorców.  

 Usunięcie wsparcia dla energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych (przesunięcie 

finansowania do programu „Polska Geotermia Plus”).  

 Zmiana kryteriów oceny projektów:  

o Dostosowanie kryteriów oceny projektów do nowych warunków dofinansowania oraz 

do nowego zakresu wsparcia.  

o Zmiana kryteriów jakościowych punktowych dla sieci ciepłowniczych (zasadność 

realizacji przedsięwzięcia) poprzez wprowadzenie nowego kryterium - status 

efektywnego systemu ciepłowniczego oraz usunięcie kryteriów zastosowania OZE                    

i wykorzystania instalacji kogeneracyjnych.  

 Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez GWD.  

 

Możliwe jest przeniesienie wniosku z pierwszego naboru do drugiego naboru – dotyczy to obu 

programów: 

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie do czasu zakończenia pierwszego naboru 

(czyli do 28.09.2020) i jednocześnie: 

 nie rozpoczęli realizacji przedsięwzięcia, 

 nie zostały zatwierdzone przez NFOŚiGW warunki dofinansowania, 

 nie została zawarta umowa o dofinansowanie, 

mogą ubiegać się o przeniesienie wniosku o dofinansowanie do drugiego naboru z prawem do 

zmodyfikowania i dostosowania do warunków programu dla drugiego naboru.  

 

 

 

 

 

 


