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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  

program priorytetowy  Energia Plus 

 

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2019 r. –   20.12.2019 r.                                                        
lub do wyczerpania alokacji środków. 

Kwota alokacji :  2 251 863 073 złotych ; 
Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, zgodnie z programem 

priorytetowym „Energia Plus”; 
 
Cel programu  

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w 

tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Rodzaje przedsięwzięć 

Lp.  

1 budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń 
przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych 
ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami 
lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.  

2 przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji 
opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 
2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich 
obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania. 

3 przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł 
spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych 
standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji 
dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub 
wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. 

Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces 
spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW. 

4 przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do 
atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw). 

5 przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na 
celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w 
istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.: 

1) Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, 



 

EUROGRANT Sp. z o.o.  33-100 Tarnów , ul. Krakowska 25  tel 14 657 14 65  fax 14 657 14 64  biuro@eurogrant.pl 

str. 2 
 

2) Technologie racjonalizacji zużycia ciepła, 

3) Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej. 

4) Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów 
zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw. 

6 przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub 
przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ 
przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:  

a) energię ze źródeł odnawialnych, 

b) ciepło odpadowe, 

c) ciepło pochodzące z kogeneracji, 

7 modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych 

 
DOFINANSOWANIE 

 
W formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych : 

a) kwota pożyczki: od 1 mln zł do 300 mln zł,  

b) oprocentowanie pożyczki:  

a. na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku,  

b. na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie 
na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji 
Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych 
(Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), z zastrzeżeniem zapisów lit c-e,  

c. dla wnioskodawcy będącego spółką nowoutworzoną lub specjalnego przeznaczenia, 
dla której nie można określić ratingu na podstawie danych finansowych dotyczących 
jej dotychczasowej działalności, może być zastosowane oprocentowanie wynikające z 
ratingu, o którym mowa w Komunikacie, o jedną kategorię niższego od kategorii 
ratingu właściwego dla podmiotu dominującego, o ile podmiot dominujący wobec 
wnioskodawcy udziela pełnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie 
gwarancji spłaty pożyczki,  

d.  w sytuacji gdy wnioskodawca jest spółką nowoutworzoną lub specjalnego 
przeznaczenia, utworzoną przez kilka podmiotów, wówczas rating dla wnioskodawcy 
może być ustalony na poziomie o jedną kategorię niżej od zaokrąglonej w dół 
średniej ważonej punktów ratingu uzyskanych przez poszczególnych wspólników, o 
ile wspólnicy łącznie udzielają pełnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie 
gwarancji spłaty pożyczki,  

e. W przypadku ustalenia ratingu w sposób opisany w ust. c – d, może być wymagane 
dodatkowe zabezpieczenie zwrotu pożyczki.  

Negocjacje warunków dofinansowania: 

1. Celem negocjacji jest między innymi:  
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1) ustalenie  kwoty dofinansowania, która może różnić się od kwoty wnioskowanej, 
w szczególności w przypadku wystąpienia ograniczeń wynikających z zasad udzielania 
pomocy publicznej, oceny efektywności kosztowej lub innych postanowień programu 
priorytetowego; 

2) aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo–finansowego, zakresu rzeczowego 
i efektu ekologicznego przedsięwzięcia; 

3) ustalenie terminów realizacji przedsięwzięcia oraz harmonogramu wypłat dofinansowania; 

4) określenie sposobu udokumentowania uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego oraz 
uznania przedsięwzięcia za zrealizowane; 

5) uzgodnienie warunków wybranych parametrów dofinansowania, w tym: okresu 
finansowania, okresu karencji, harmonogramu spłat, montażu finansowego oraz warunków 
zawieszających; 

6) ustalenie formy zabezpieczenia prawidłowego wykonania warunków umowy. 

 

UWAGA: 

 
Pożyczka preferencyjna może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach 
udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej” tj.: 

pkt.11. Pożyczka może być umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, 
lecz nie więcej niż 1 milion złotych, z zastrzeżeniem ust. 16. (16. W przypadku, gdy 
wysokość i inne warunki częściowego umorzenia pożyczki zostały określone przez Zarząd 
Narodowego Funduszu bezpośrednio w umowie bądź w odrębnych przepisach 
powszechnie obowiązujących, umorzenia dokonuje się zgodnie z tymi warunkami. ) 
pkt.12. Umorzeniu podlegają ostatnie raty spłaty pożyczki.  

 
dla przedsięwzięć z zakresu 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: 
 

 7.5.1 Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych  

W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub 
modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do 
zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym 
poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości 
wytwarzanych odpadów, w tym:  
1) Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające 
możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców;  

2) Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy 
zamkniętych obiegów wody;  

3) Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów 
produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę;  

4) Instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji 
chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych;  

5) Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z 
wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów;  
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6) Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji 
inwestycji generującej efekt ekologiczny).  
 
Poprzez zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych rozumie się podniesienie sprawności procesu 
produkcyjnego lub częściowe zastąpienie surowca pierwotnego surowcem wtórnym. Kwalifikacja do 
niniejszego zakresu możliwa jest po spełnieniu jednego z poniższych warunków:  

1) Zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub 
m3/jedn. produkcji) - nie mniej niż 5%  
 
lub/ oraz  

2) Zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. produkcji) - nie mniej niż 5%  
 

 7.5.2.1 Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania 
paliw o mocach 1 MW – 50 MW  

W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji 
do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 
z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze 
średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania (dalej Dyrektywa 
MCP). 

 „obiekt energetycznego spalania” – każde urządzenie techniczne, w którym paliwa są 

utleniane w celu wykorzystania wytworzonego w ten sposób ciepła. 

 „istniejący obiekt energetycznego spalania” – oznacza obiekt energetycznego spalania 

oddany do użytkowania przed dniem 20.12.2018r. lub dla którego przed dniem 19.12.2017r. 

uzyskano pozwolenie na podstawie przepisów krajowych; pod warunkiem że obiekt ten 

został oddany do użytkowania nie później niż w dniu 20.12.2018r. 

 „nowy obiekt energetycznego spalania” – oznacza obiekt energetycznego spalania inny niż 

istniejący obiekt energetycznego spalania. 

Okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty 

planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. 

 
Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na 
koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę 
środków. 

 

Okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, 

liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie 

dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 
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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. Pełnomocnictwo do podpisywania wniosków jeżeli dokumenty nie  

są podpisywane zgodnie z reprezentacją. 

2. Pozwolenie zintegrowane  lub  inne wymagane zezwolenia w tym pozwolenie na 

wprowadzanie gazów i pyłów. 

3. Uproszczony schemat technologiczny. 

4. Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku. 

5. Opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego za ostatnie trzy lata 

poprzedzające rok złożenia wniosku. 

6. Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy 

bieżącego roku. 

7. Statut albo umowa spółki. 

8. Udokumentowanie źródeł finansowania (w zależności od formy prawnej podmiotu oraz źródła 

finansowania należy przedstawić dokument/y potwierdzające pełne zbilansowanie źródeł 

finansowania): 
a) promesa udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji (wydana przez banki lub inne instytucje 

finansowe), 
b) umowy i/lub wyciągi z zawartych umów kredytowych/pożyczkowych/ dotacyjnych, 
c) wyciąg z ustawy budżetowej państwa na rok bieżący (w przypadku finansowania 

przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa), 
d) oświadczenie o ubieganiu się o pomoc z budżetu państwa w latach następnych  

(w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa), 
e) kopia wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych (w przypadku jeżeli środki 

wykazane na rachunku mają zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięcia), 
f) odpis KRS potwierdzający zarejestrowanie wniesionego kapitału/podjęte uchwały 

organów stanowiących Wnioskodawcy w sprawie dokapitalizowania spółki (w przypadku 
gdy źródłem finansowania są środki z podniesienia kapitału Spółki), 

g) umowy innych pożyczek, 
h) inne dokumenty potwierdzające możliwość wniesienia deklarowanych środków własnych 

(wymienić, np.: uchwały zarządu/rady nadzorczej/organów właścicielskich w sprawie 
realizacji przedsięwzięcia – jeżeli podjęto), 

i) inne dokumenty. 

9. Studium wykonalności, sporządzone zgodnie z „Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności 

dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW”. Dane zawarte  

w Studium Wykonalności powinny być zgodne z danymi podanymi przez Wnioskodawcę  

we wniosku i innych załącznikach do wniosku. 

10. Model finansowy projektu w edytowalnej formie elektronicznej z aktywnymi formułami  

(w formacie *.xls) 

11. Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
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29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się  

o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) (w przypadku jeśli wniosek przewiduje 

pomoc de minimis). 

12. Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 

o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  

(Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) (w przypadku jeśli wniosek przewiduje pomoc inną niż  

de minimis). 

13. Załącznik, w którym wnioskodawca wykazuje zgodność wnioskowanego dofinansowania ze 

wszystkimi warunkami właściwego aktu prawa unijnego lub krajowego (w przypadku jeśli 

wniosek przewiduje pomoc inną niż wskazana w pkt. 11 lub pkt. 12). 

 

Załączniki wymagane należy załączyć zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P R A S Z A M Y  DO  W S P Ó Ł P R A CY 

 

 


