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Alokacja FEnIKS 2021-2027
Determinanty podziału
alokacji

Alokacja wynikająca
z projektu UP

25 085 600 000
euro
EFRR

FS

12 820 000 000
euro

12 265 600 000
euro

Koncentracja
tematyczna EFRR
na CP2

40%

Cel klimatyczny
FS

55%

Cel klimatyczny
EFRR

39%
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Główne obszary interwencji Programu w sektorze
energetyki
Efektywność energetyczna i zmniejszanie emisji
gazów cieplarnianych

SEKTOR
Odnawialne źródła energii

ENERGETYKI
Inteligentne sieci energetyczne i gazowe oraz
systemy magazynowania energii
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Zakres wsparcia efektywności energetycznej i
zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w FEnIKS
Poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej

Systemy (sieci) ciepłownicze
i chłodnicze, magazyny ciepła

Poprawa efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych

Jednostki wysokosprawnej
kogeneracji

Poprawa efektywności energetycznej
w przedsiębiorstwach

Promocja, doradztwo, podnoszenie
świadomości w zakresie efektywności
energetycznej i wykorzystania OZE
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Systemy (sieci) ciepłownicze i chłodnicze,
magazyny ciepła w FEnIKS
Typy projektów: systemy ciepłownicze i
chłodnicze (sieci) wraz z magazynami ciepła
(wsparcie na wytwarzanie/dystrybucję ciepła powyżej
5 MW mocy zamówionej wraz z magazynami ciepła w
ramach FEnIKS, poniżej 5 MW w ramach RPO)

Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, JST
i podmioty realizujące ich zadania, spółdzielnie
mieszkaniowe

Alokacja: 1 024 mln euro (kwota na sieci
ciepłownicze oraz jednostki wysokosprawnej
kogeneracji)
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Jednostki wysokosprawnej kogeneracji w FEnIKS
Typy projektów: jednostki wysokosprawnej
kogeneracji (wsparcie tylko w ramach FEnIKS)

Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, JST
i podmioty realizujące ich zadania, spółdzielnie
mieszkaniowe

Alokacja: 1 024 mln euro (kwota na sieci
ciepłownicze oraz jednostki wysokosprawnej
kogeneracji)
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Główne etapy prac nad Programem
Konsultacje społeczne
projektu Programu oraz
prognozy oddziaływania na
środowisko rozpoczęły się
18 czerwca 2021 r. i potrwają
do 18 lipca 2021 r.

Rozpatrzenie projektu Programu
przez:
Komitet koordynacyjny ds. Polityki
Rozwoju, RDS, KWRiST, KSE,
Komitet Stały RM.
Zatwierdzenie przez
Radę Ministrów

Przekazanie projektu
Programu
do akceptacji KE
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Krajowy Plan Odbudowy
Wsparcie sektora energetycznego

Krajowy Plan Odbudowy
• Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”
• Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”
• Komponent C „Transformacja cyfrowa”

• Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony
zdrowia”
• Komponent E „Zielona, inteligentna mobilność”
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Krajowy Plan Odbudowy
Inwestycje w źródła ciepła (chłodu)
w systemach ciepłowniczych
Wymiana źródeł ciepła i poprawa
efektywności energetycznej w
budynkach mieszkalnych
Wymiana źródeł ciepła i poprawa
efektywności energetycznej szkół

Cel
szczegółowy:
B1. Poprawa
efektywności
energetycznej
gospodarki

Komponent B „Zielona
energia i zmniejszenie
energochłonności”

Wsparcie dla zwiększenia
efektywności energetycznej
obiektów lokalnej aktywności
społecznej
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Inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach
ciepłowniczych
Typy projektów: jednostki wysokosprawnej kogeneracji (inwestycje
polegającej wyłącznie na zastosowaniu instalacji niskoemisyjnych i
OZE).

Beneficjenci: Podmioty, których przedmiotem działalności jest
produkcja energii cieplnej na cele komunalno-bytowe oraz całkowita
moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego, w ramach którego
prowadzona jest przedmiotowa działalność, wynosi nie więcej niż 50
MW.

Alokacja: 300 mln euro (część grantowa)
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Mechanizm Sprawiedliwej
Transformacji
Wsparcie sektora energetycznego

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji – podstawowe informacje
Nowym źródłem finansowania w ramach środków UE na lata 2021-2027
będzie Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji (MST) jako odpowiedź
na wyzwania związane z Europejskim Zielonym Ładem.
Filary MST:
1. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST; I filar) – wsparcie
dotacyjne na ograniczenie negatywnych skutków transformacji
energetycznej;
2. InvestEU (II filar) – pożyczki dla sektora prywatnego mające
zmobilizować inwestycje o łącznej wartości do 45 mld EUR.
3. wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) (III filar) –
pożyczki dla sektora publicznego.

Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (I filar MST)
 Polska będzie największym beneficjentem FST, otrzyma 3,5 mld, w tym:
•

1,5 mld euro z budżetu unijnego, czyli Wieloletnich Ram Finansowych na lata 20212027

•

2 mld euro będą pochodziły z nowoutworzonego Europejskiego Instrumentu Odbudowy
na lata 2021-2023

 środki te będą powiększone o dobrowolne transfery dokonane przez Polskę
z polityki spójności w wysokości ponad 0,55 mld euro (w cenach bieżących).
 Aby korzystać ze wsparcia w ramach MST niezbędne jest przygotowanie
terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji (TPST)

 TPST przygotowywane są w są w sześciu województwach:
wielkopolskim, dolnośląskim, małopolskim, lubelskim i łódzkim.

śląskim,

 Środki FST przeznaczone są na działania związane z łagodzeniem
społecznych i gospodarczych skutków transformacji energetycznej

I filar a ciepłownictwo
Inwestycje z zakresu ciepłownictwa kwalifikujące się do wsparcia z FST:
remont i modernizacja sieci ciepłowniczych w celu poprawy
efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych oraz inwestycje w
produkcję energii cieplnej, pod warunkiem że instalacje produkujące energie
cieplną opierają się wyłącznie na odnawialnych źródłach energii.
Inwestycje z zakresu ciepłownictwa wykluczone ze wsparcia z FST:
produkcja, przetwarzanie, transport, dystrybucja, magazynowanie lub
spalanie paliw kopalnych.

Program InvestEU (II filar MST)

Więcej informacji w dalszej części prezentacji

Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego (III filar MST)
 Instrument otrzyma wkład 1,5 mld euro z budżetu UE (komponent dotacyjny),
co umożliwi EBI udzielenie pożyczek na kwotę 10 mld euro.
 To z kolei przyczyni się do realizacji inwestycji publicznych o wartości 25–30
mld euro, które będą wspierać cele sprawiedliwej transformacji w latach 2021–
2027.
 Celem szczegółowym działań w ramach III filaru MST jest zwiększenie
inwestycji sektora publicznego
 Beneficjentem wsparcia może być podmiot prawny ustanowiony w państwie
członkowskim jako podmiot prawa publicznego lub jako podmiot prawa
prywatnego, któremu powierzono misję publiczną i z którym podpisano
umowę o dotację w ramach Instrumentu.
 inwestycje mogą być realizowane na terytoriach nie objętych TPST pod
warunkiem , że przyczyniają się do realizacji celów TPST w regionie nim
objętym.

III filar a ciepłownictwo

1/2

przykładowe inwestycje kwalifikujące się do wsparcia w ramach III filaru
MST:
 inwestycje w obszarach OZE i efektywności energetycznej,
 wdrażanie GOZ,
 rewitalizacja i regeneracja gruntów,
 rewitalizacja obszarów miejskich,
 zielona mobilność i promowanie zielonego wodoru,
 inteligentna gospodarka odpadami i zasobami wodnymi,
 inwestycje w zrównoważone miejskie sieci ciepłownicze.

III filar a ciepłownictwo
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Z dotychczasowych prac nad rozporządzeniem dotyczącym III filara MST
wynika, że wyłączenia mają być analogiczne do tych zawartych w
rozporządzeniu FST, czyli infrastruktura związana z gazem ziemnym.
Projekty muszą być zgodne z polityką pożyczkową EBI, w tym z nową
Mapą Drogową Banku Klimatycznego Grupy EBI.
EBI będzie stosować swoje standardy, zasady, polityki i procedury oraz
będzie regularnie przeprowadzać badanie due diligence.

Program InvestEU
Podstawowe informacje
Fundusz InvestEU

InvestEU – podstawowe informacje
Program InvestEU to nowy instrument inwestycyjny UE, który jest następcą Planu
Inwestycyjnego dla Europy (tzw. planu Junckera), w tym Europejskiego
Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Podobnie jak EFIS, ma on na celu uzupełnienie luki inwestycyjnej i poprawę
poziomu inwestycji dzięki zapewnieniu gwarancji UE na akcję kredytową
prowadzoną przez EBI, krajowe banki rozwoju (w Polsce – BGK) oraz inne instytucje
finansowe.
Zapewnienie gwarancji UE ma zmobilizować przede wszystkim prywatne, ale
również publiczne, środki na inwestycje.
Obok finansowania, Program oferuje również wsparcie doradcze oraz możliwość
kontaktu z inwestorami.

InvestEU – podstawowe informacje
Filary Programu InvestEU

I.

Fundusz InvestEU – oparty o gwarancję UE fundusz mający na celu
wygenerowanie inwestycji o wartości niespełna 400 mld EUR

II.

Centrum Doradztwa InvestEU – zapewniające wsparcie merytoryczne
dla potencjalnych promotorów inwestycji

III. Portal InvestEU – portal pozwalający na poszukiwanie inwestorów
przez promotorów projektów

IV. Działania łączone – inwestycje i instrumenty wspierane z InvestEU i
innych programów UE

InvestEU – podstawowe informacje
Filary Programu InvestEU
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Fundusz InvestEU – oparty o gwarancję UE fundusz mający na celu
wygenerowanie inwestycji o wartości niespełna 400 mld EUR

II.

Centrum Doradztwa InvestEU – zapewniające wsparcie merytoryczne
dla potencjalnych promotorów inwestycji

III. Portal InvestEU – portal pozwalający na poszukiwanie inwestorów
przez promotorów projektów

IV. Działania łączone – inwestycje i instrumenty wspierane z InvestEU i
innych programów UE

Funduszu InvestEU – podstawowe informacje
Zasady wsparcia z Funduszu InvestEU
 Fundusz InvestEU nie jest instrumentem bezzwrotnym (dotacją). Wsparcie
przyjmie postać, np. kredytu, pożyczki, gwarancje i in. (wykup długoterminowych
obligacji)
 Dla inwestycji o podwyższonym profilu ryzyka, które nie mogłyby liczyć na
finansowanie zwrotne od instytucji finansowych.
 Wsparcie dystrybuowane przez Grupę EBI (75% gwarancji UE) oraz krajowe
banki rozwojowe (25% gwarancji UE)
 Brak kopert narodowych i geograficznych (wyjątek: II filar MST)
 Wsparcie z Funduszu ma mobilizować prywatne (przede wszystkim), ale
również publiczne środki na inwestycje
 Co do zasady, wsparcie nie stanowi pomocy publicznej

Funduszu InvestEU – podstawowe informacje
Segmenty polityki Funduszu InvestEU

Zrównoważona
infrastruktura
-

transport
energetyka /
ciepłownictwo
łączność cyfrowa
środowisko
turystyka

Badania, innowacje,
cyfryzacja

MŚP

Inwestycje społeczne

Preferencyjne
- badania naukowe,
finansowanie zwrotne
rozwój i innowacje
dla MŚP i małych spółek
- technologia i usługi o średniej kapitalizacji (nie-MŚP i max.
cyfrowe
499 pracowników)
-

finansowanie dla
przedsiębiorstw
społecznych
opieka zdrowotna
infrastruktura społ.

InvestEU – podstawowe informacje

12,2 mld €
Budżet UE

Gwarancja z budżetu UE: 26 mld €
Wkład EBI:

Inne (wkład):

4,9 mld €

1,6 mld €

x 12

~400 mld €

Całkowita gwarancja 32,5 mld €

Zabezpieczenie 12,2 mld EUR w budżecie UE pozwoli na wygenerowanie gwarancji
o wartości 26 mld EUR. Swoje gwarancje dostarczą też EBI i inni pośrednicy (łącznie
25% wartości gwarancji UE). Powyższe pozwoli na wygenerowanie łącznej
gwarancji o wartości 32,5 mld EUR.
W założeniu, 1 EUR gwarancji wygeneruje ok. 12 EUR inwestycji, co przełoży się na
wygenerowanie inwestycji o łącznej wartości ok. 400 mld EUR.

Fundusz InvestEU a
ciepłownictwo

Rozporządzenie InvestEU nt. wsparcia sektora energetycznego
Załącznik nr II – obszary kwalifikujące się do wsparcia Funduszu InvestEU
1) rozwój sektora energetycznego w szczególności poprzez:
a) zwiększenie produkcji, dostaw lub wykorzystania czystej i zrównoważonej energii ze
źródeł odnawialnych oraz innych bezpiecznych i zrównoważonych bezemisyjnych i
niskoemisyjnych źródeł energii i rozwiązań;
b) efektywność energetyczną i oszczędność energii;
c) rozwój i modernizację zrównoważonej infrastruktury energetycznej i przekształcenie
jej w infrastrukturę inteligentną;
d) rozwój
innowacyjnych
bezemisyjnych
i
niskoemisyjnych
systemów
ciepłowniczych oraz kogeneracji;
e) produkcję i dostawę zrównoważonych paliw syntetycznych ze źródeł odnawialnych
lub neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla oraz innych źródeł energii;
f) infrastrukturę na potrzeby wychwytywania i składowania dwutlenku węgla;
g) infrastrukturę krytyczną – fizyczną lub wirtualną.

Działania wykluczone ze wsparcia Funduszu InvestEU
[dot. sektora energetycznego za zał. V, sekcja B]
likwidacja, funkcjonowanie, przystosowanie lub budowa elektrowni jądrowych
spalarnie służące przetwarzaniu odpadów [wyjątki: spalanie odpadów niebezpiecznych,
inwestycje w celu zwiększenia efektywności energetycznej]
mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów [wyjątki: odzyskiwanie energii lub recykling
odpadów segregowanych]
górnictwo lub przetwórstwo stałych paliw kopalnych [wyjątki: brak innej technologii,
zapobieganie zanieczyszczeniom, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych]
trwałe składowanie odpadów [wyjątki: lokalne składowiska, w przypadku, których nie ma innej
realnej opcji inwestycyjnej; składowanie w celu odzysku surowców]

Dobre praktyki
Projekty z zakresu ciepłownictwa
wsparte w ramach EFIS

Wykorzystanie EFIS przez Polskę
6. miejsce Polski w UE pod względem wykorzystania EFIS
okno
Infrastruktura i innowacje
60 zatwierdzonych projektów o
łącznej wartości 63 mld zł i
wsparciu z EFIS na poziomie 19,8
mld zł, w tym:
• 34 prywatne
• 15 samorządowych
• 11 rządowych
Najwięcej projektów dotyczyło:
• wsparcia MŚP (15 projektów)
• energetyki (13 projektów)
• transportu (7 projektów)

okno
MŚP i spółki o średniej
kapitalizacji
Udzielono
9,9
mld
zł
preferencyjnego finansowania w
postaci
kredytów,
leasingu
i
pożyczek zabezpieczonych (re)
gwarancjami
Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego.
Finansowanie zostało udzielone dla
48,5 tys. przedsiębiorców (59 367
umów)

Program pożyczkowy dla sektora ciepłownictwa w Polsce
Cel programu:
Projekt składa się z Kredytu Programowego na finansowanie inwestycji w sektorze
ciepłowniczym w Polsce. Ma na celu sfinansowanie kilku projektów („podprojektów”)
realizowanych przez promotorów działających w sektorze ciepłownictwa. Kwalifikujące się
projekty obejmują zarówno nowe aktywa wytwórcze i dystrybucyjne, jak i modernizację
istniejących obiektów.
Promotor:
Podmioty publiczne i prywatne
Całkowita wartość programu:
700 mln EUR
Wartość wsparcia z EFIS:
250 mln EUR

Zwiększenie efektywności sieci ciepłowniczej w Lublinie
Cel projektu:
Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego, bardziej efektywne dostarczanie
energii cieplnej do około 250 tys. odbiorców docelowych, czyli mniej więcej 75 proc.
mieszkańców miasta. Kredyt EBI pozwoli sfinansować przyjęty przez LPEC pięcioletni
plan inwestycyjny (obejmujący lata 2018–2022).
Promotor:
Lubelskie Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej S.A.
Całkowita wartość projektu:
206 mln zł

Wartość wsparcia z EFIS:
100 mln zł

Zwiększenie efektywności sieci ciepłowniczej w Bydgoszczy
Cel projektu:
Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego, bardziej efektywne dostarczanie
energii cieplnej do około 250 tys. odbiorców docelowych, czyli mniej więcej 70 proc.
mieszkańców miasta. Kredyt EBI pozwoli sfinansować przyjęty przez KPEC pięcioletni
plan inwestycyjny (obejmujący lata 2018–2022).
Promotor:
Komunalne Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu:
222 mln zł

Wartość wsparcia z EFIS:
100 mln zł

Zwiększenie efektywności energetycznej i cieplnej w Opolu
Cel projektu:
Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych w Opolu i kilku innych
gminach obsługiwanych przez Grupę ECO, w tym montaż silników gazowych
kogeneracyjnych (CHP) oraz generalną modernizację i modernizację jednostek
wytwórczych i sieci. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2019-2022.
Promotor:
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Całkowita wartość projektu:
256 mln zł
Wartość wsparcia z EFIS:

120 mln zł
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