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Kompleksowość wsparcia

Dostosowanie Ograniczanie emisji
przemysłowych
do norm UE
(IED/BAT, MCP)

Efektywność
energetyczna

Kogeneracja Modernizacja sieci
Likwidacja
indywidualnych źródeł

OZE

Optymalizacja
zużycia zasobów

Ograniczanie
presji przemysłu
(odpady, ścieki)

Ekoinnowacyjność Termomodernizacja

Ekomobilność
FNT

Nieefektywne systemy
ciepłownicze
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Finansowanie

Synergia działania i
współpraca (wfośigw, RPO)

Doradztwo
i szkolenia

Programy Priorytetowe NF
Ogólnopolski
System
Doradztwa
Energetycznego

POIiŚ 2014-2020
POIiŚ 2007-2013
SPO WKP 2004-2006

Historia
SPO-WKP 2004-2006

POIiŚ 2007-2013

POIiŚ 2007-2013

Dostosowanie do norm
środowiskowych UE

Ograniczanie negatywnego
wpływu przemysłu

Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku

Pozwolenia zintegrowane
Gospodarka wodno-ściekowa
Ochrona powietrza
Odpady niebezpieczne
i przemysłowe

System Zielonych
Inwestycji
OZE

ISO 14001, EMAS

Wysokosprawne wytwarzanie
energii

Termomodernizacja

Gospodarka zasobami
i odpadami

Efektywna dystrybucja
energii

Dystrybucja energii
przyłączanie OZE

Termomodernizacja

Transport
niskoemisyjny

BAT
Gospodarka wodno-ściekowa
Ochrona powietrza

PolSEFF
Plany Gospodarki
Niskoemisyjnej

2004-2009
2009-2014

Odzysk odpadów przemysł.

Programy NFOŚIGW

ISE
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Historia
SPO-WKP 2004-2006

POIiŚ 2007-2013

POIiŚ 2007-2013

Dostosowanie do norm
środowiskowych UE

Ograniczanie negatywnego
wpływu przemysłu

Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku

240 projektów

231 projektów

772 projekty

Dofinansowanie: 730 mln zł

Dofinansowanie: 1 007 mln zł

Dofinansowanie: 1 514 mln
x xzł

Redukcja emisji CO2:
819 370 ton/rok
Redukcja emisji pyłu:
10 450 ton/rok
Redukcja odpadów
przemysłowych:
1 953 400 ton/rok
Oczyszczone ścieki:
12 181 500 m3/rok
Przemysłowe oczyszczalnie
ścieków: 53 szt.
Uzyskane pozwolenia
zintegrowane: 141 szt.

Redukcja emisji CO2:
1 500 000 ton/rok
Redukcja emisji pyłu:
4 790 ton/rok
Zmniejszenie zużycia energii:
324 890 MWh/rok
Zmniejszenie ilości ścieków:
2 560 000 m3/rok
Zmniejszenie zużycia wody:
2 737 000 m3/rok
Zwiększenie ilości odpadów
odzyskiwanych:
6 488 000 ton/rok
.

Redukcja emisji CO2:
208 000 ton/rok
Zmniejszenie zużycia energii:
208 000 MWh/rok
Wybudowana sieć dystr. en el.
145 km
Wybudowana sieć ciepłow.
625 km
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
.

System Zielonych
Inwestycji
Przyznane dofinansowanie
Dotacje: 586 mln zł
Pożyczki: 530 mln zł
Termomodernizacja ponad
1700 budynków użyt. publ.
17 biogazowni
2 elektrociepłownie
na biomasę

Redukcja emisji CO2:
131 000 ton/rok
Redukcja emisji pył PM10:
850 ton/rok

Redukcja emisji CO2:
7 250 ton/rok
Produkcja energii z OZE:
19 350 MWh/rok

Podłączenie 7 farm wiatrowych

Redukcja emisji CO2:
775 047 ton/rok
2004-2009
2009-2014
OZE i efektywność

122 projekty
Dofinansow.: 522 mln zł
Redukcja emisji CO2:
490 000 ton/rok

Redukcja emisji CO2:
25 000 ton/rok
PolSEFF
Redukcja emisji CO2:
15 600 ton/rok
ISE
Redukcja emisji CO2:
27 280 ton/rok

POIiŚ 2014-2020
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OZE

644 mln zł

Efektywność energetyczna
w przedsiębiorstwach

388 mln zł

Efektywność energetyczna
w budynkach publicznych

913 mln zł

Efektywność energetyczna
w budynkach mieszkalnych

897 mln zł

Modernizacja/ budowa
sieci ciepłowniczych

1 337 mln zł

Kogeneracja + sieci

1 127 mln zł

5,3 mld zł
Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej
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2014-2021

OZE i efektywność
ŚRODOWISKO: Adaptacja do zmian klimatu

Dotacje: 705 mln zł
Pożyczki: 500 mln zł NFOŚiGW
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Pełne wykorzystanie
potencjału
źródeł geotermalnych

Rozwój
ciepłownictwa
powiatowego

Aktualne
Priorytety
Pełne wykorzystanie
lokalnego potencjału
energetycznego wraz
z magazynowaniem energii

Agroenergia

Kompleksowe finansowanie
(środki krajowe i zagraniczne)
oraz
Nowa Perspektywa
Finansowa UE
2021-2027

Geotermia Plus
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Energia Plus

600 mln zł
4000 mln zł

Ciepłownictwo Powiatowe

500 mln zł

Agroenergia

200 mln zł

Wsparcie POIiŚ 2014-2020

2000 mln zł

Efekt. en w bud. zabytkowych

1130 mln zł

SOWA – ef. en. systemy oświetlenia

100 mln zł

8,5 mld zł

ŚRODKI BĘDĄ
WYDATKOWANE
DO 2025r.*

*zobowiązania (rozumiane jako
podpisywanie umów) podejmowane
będą do 2023 r.,

NOWA ENERGIA
PODSUMOWANIE I naboru do obszaru „Produkcja, transport, magazynowanie
i wykorzystanie wodoru”

Termin naboru: 18.03-31.05.2021

Obszary
INTELIGENTNE MIASTA ENERGII
WIELOPALIWOWE BLOKI
Z MAGAZYNAMI CIEPŁA LUB CHŁODU
PLUSENERGETYCZNE BUDYNKI

PRODUKCJA, TRANSPORT,
MAGAZYNOWANIE
I WYKORZYSTANIE WODORU

STABILNE BEZEMISYJNE ŹRÓDŁA ENERGII

SAMOWYSTARCZALNE KLASTRY ENERGETYCZNE

PROGRAM | NOWA ENERGIA

Komu? Na co?
Przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjne
• uruchomienie produkcji nowego lub
zmodernizowanego wyrobu
Beneficjenci
Przedsiębiorcy
w rozumieniu ustawy
z 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców

• wdrożenie nowej albo znacząco udoskonalonej
technologii lub rozwiązania we własnej działalności
służące poprawie efektywności wykorzystania
zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny
wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające
odporność gospodarki na presje środowiskowe
• dopuszcza się przeprowadzenie prac badawczorozwojowych, jeśli na etapie realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjnego
zidentyfikowano ich niezbędność do osiągnięcia
zakładanych rezultatów.

PROGRAM | NOWA ENERGIA

Budżet i finansowanie
Budżet: 2,5 mld zł
• pożyczka - 2,3 mld zł
• dotacja - 200 mln zł
Formy finansowania:
przedsięwzięcie inwestycyjno-innowacyjne:
• pożyczka na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
realizacja prac B+R niezbędnych do osiągnięcia rezultatów przedsięwzięcia
inwestycyjno-innowacyjnego:
• dotacja
• pożyczka na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
Warunki finansowania
• pożyczka - do 85% kosztów kwalifikowanych
• dotacja lub pożyczka (B+R) - do wysokości określonej w Rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 651/2014 z dn.17.06.2014 r., nie więcej niż 15% kapitału
pożyczki uzyskanej na przedsięwzięcie inwestycyjno-innowacyjne

PROGRAM | NOWA ENERGIA

PILOTAŻ - Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru
Cel: weryfikacja założeń programowych, rozpoznanie rynku, zidentyfikowanie
potencjalnych barier, zebranie know-how niezbędnego do realizacji przyszłych
projektów
W ramach celu tematycznego wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu
rozwój technologii i produkcji „bezemisyjnego” wodoru oraz technologii
przesyłania i wykorzystania wodoru, w tym między innymi technologii:
• dostosowania infrastruktury do transportu wodoru
• magazynowania wodoru
• wykorzystania wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym
• wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów

PROGRAM | NOWA ENERGIA

Zainteresowanie obszarem

(rozmowy, spotkania przeprowadzone przez Departament w formie bezpośredniej lub online)
• Veolia – produkcja i magazynowanie wodoru;
• PGNiG – dostosowanie sieci gazowej do dystrybucji mieszaniny gazu ziemnego z wodorem;
• ENERX – rozwój technologii wodorowych, gdzie produktem końcowym jest amoniak, oraz technologii
elektrolizerów;
• JSW Koks – produkcja wodoru z gazu koksowniczego;
• PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. – produkcja modułowych autobusów wodorowych;
• ULTRALIGHT GREEN CYLINDERS Sp. z o.o – produkcja zbiorników kompozytowych do transportu wodoru;
• Kriosystem – systemy magazynowania i transportowania skroplonego wodoru;
• Lotos Petrobaltic – wykorzystanie wodoru;
• Energa OZE – magazynowanie wodoru;
• SESCOM – budowa stacji tankowania wodorem, linia technologiczna do produkcji elektrolizerów;
• ARP E-VEHICLES – autobus wodorowy z metanolowym generatorem wodoru;
• MARINE Energy – budowa fabryki energii wodorowej;
• Intech Gdańsk – produkcja i wykorzystanie wodoru;
• Stowarzyszenie Polski Wodór – drony o dużym udźwigu z napędem na ogniwa wodorowe;
• BIOnerga – połączenie farmy fotowoltaicznej oraz stacji produkcji zielonego wodoru;
• Klaster Północ-Południe – budowa katamaranów z napędem wodorowym;
PROGRAM | NOWA ENERGIA

Wybrane
programy

14 szkół

100

efektywnych systemów
ciepłowniczych

poddanych głębokiej
termomodernizacji

2019-2025

2020-2025

0,3 mld zł

0,086 mld zł

300

elektrycznych autobusów
transportu publicznego
i ładowarek

SAMORZĄDY

120 inwestycji
w zielono-niebieską
infrastrukturę miast

0,099 mld zł

0,3 mld zł

2020-2025

2020-2025

40

2 instalacje

elektrycznych
autobusów szkolnych

termicznego
przekształcania odpadów

2020-2023

2020-2025

0,06 mld zł

1,1 mld zł

PEP 2040 i transformacja energetyki: źródła finansowania
źródła finansowania

Dziękuje za uwagę
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kontakt
+48 22 45 90
000

fundusz@nfosigw.gov
.pl

ul. Konstruktorska
3a
02-673 Warszawa

www.nfosigw.gov.
pl

Facebook.com

Twitter.com

Instagram.com

