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Programy 2015-2020-  Środki krajowe 

Program priorytetowy: Poprawa jakości powietrza 

Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie  

TERMIN nabór planowany 12.09.2019 -20.09.2019r. 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 129 567 tys. zł, w tym:  
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 371 857 tys. zł;  

2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 757 710  tys. zł.  
 
Program realizowany będzie w latach 2016 - 2022, przy czym:  
1) zobowiązania (rozumiane jako zawieranie umów) podejmowane będą do 31.12.2020 r., 
2) środki wydatkowane będą do 30.06.2023 r. 
 

Cel programu 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w 

wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia energii w 

budynkach. 

Rodzaje przedsięwzięć 

 
Termomodernizacja następujących budynków:  

 muzeów,  

 szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów,  

 obiektów zabytkowych,  

 obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi, 

  domów studenckich, 

  innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, 

nauki.  

W zakresie zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie 

standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją 

obiektów w szczególności:  

 ocieplenie obiektu w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów i 

innych przegród,  

 wymiana okien,  

 wymiana drzwi zewnętrznych, 
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  przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),  

 wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,  

 zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,  

 wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii,  

 przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych i ekspertyz 

mykologicznych,  

 likwidacja zawilgocenia i jego skutków na termomodernizowanym budynku,  

 wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne. 

 

Beneficjenci 
 

 podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych 

świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, 

zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej; 

 podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. 

 w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do 

Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić 

kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru); 

 podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym; 

 podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

 kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów. 

 

Formy dofinansowania  

 Pożyczka : 

 Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych; 

      lub 

 Dotacja:  

 do 85% kosztów kwalifikowanych,   

 

Intensywność dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki może być zwiększona o  5 punktów 

procentowych w przypadku zastosowania w budynku odnawialnych źródeł energii (OZE) lub o 

dodatkowe 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku systemów 
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zarządzania energią, pod warunkiem, że suma udzielonego dofinansowania w formie zwrotnej i 

bezzwrotnej, nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych. 

 

Warunki dofinansowania : 
1) minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia lub zadania powyżej 100 tys. zł z wyłączeniem kosztów 

wykonania dokumentacji projektowej robót budowlanych i ekspertyz mykologicznych oraz 

dokumentacji technicznych niezbędnych do wykonania robót mających na celu likwidację zawilgocenia 

i jego skutków dla termomodernizowanego budynku. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości kosztu 

całkowitego po złożeniu wniosku o dofinansowanie, jeżeli nastąpiło ono w wyniku przeprowadzonych 

procedur przetargowych,  

2) dofinansowaniem nie może być objęte przedsięwzięcie / zadanie, które ma możliwość lub uzyskało 

dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, lub z innych 

europejskich programów pomocowych w UE i EOG oraz ze środków NFOŚiGW w ramach innych 

programów. Powyższe nie dotyczy przedsięwzięć dla których zostanie złożony wniosek o 

dofinansowanie tylko w formie pożyczki. 

 3) dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie / zadanie, które nie zostało zakończone (tj. 

odebrane Protokołem końcowego odbioru robót) przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,  

4) warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW lub/i WFOŚiGW, w części 

stanowiącej uzupełnienie w montażu finansowym brakujących środków własnych lub innych 

bezzwrotnych form finansowania przedsięwzięcia (dotyczy kosztów kwalifikowanych). Udzielenie 

dofinansowania wyłącznie w formie dotacji możliwe będzie po udokumentowaniu posiadania środków 

własnych lub innych bezzwrotnych form w części stanowiącej uzupełnienie montażu finansowego 

(dotyczy kosztów kwalifikowanych). Środkami własnymi w rozumieniu Programu Priorytetowego nie 

są: pożyczki, kredyty i inne zwrotne formy finansowania, 

 oprocentowanie pożyczki: 

a. na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M, 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), 

c. okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. 

d. wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji, 

e. pożyczka nie podlega umorzeniu, 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Koszty kwalifikowane  

 okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2016 r. do 31.12.2022 r., w którym to poniesione 
koszty mogą być uznane za kwalifikowane;  
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 koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia  :  

a. wykonania dokumentacji projektowej będącej podstawą uzyskania ostatecznego 
pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane) lub zgłoszenia robót, w tym koszty 
wykonania audytu energetycznego określającego spodziewany efekt energetyczny i 
ekologiczny, 

b. koszty wykonania ekspertyz mykologicznych oraz dokumentacji technicznych 
niezbędnych do wykonania robót mających na celu likwidację zawilgocenia i jego 
skutków na termomodernizowanym budynku;  

c. koszty wykonania dokumentacji projektowej wykonania systemów zarządzania 
energią w budynku. 

 zarządzanie przedsięwzięciem – koszt nadzoru inwestorskiego w wysokości do 3% kwoty 
kosztów kwalifikowanych; 

 realizacja przedsięwzięcia – kwalifikuje się koszty zwiększenia wartości istniejących środków 
trwałych, w tym: koszty robocizny i nabycia materiałów oraz urządzeń pod warunkiem, że 
pozostają one w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, z 
wyłączeniem kosztów nabycia nieruchomości zabudowanej oraz zakupu gruntu;  

 podatek od towarów i usług (VAT) – podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem 
kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez 
Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od 
podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów 
i usług. Podatek VAT 

 
WARUNKI I LIMITY: 
 

Kryteria Dostępu 

 Czy budynek spełnia warunek rocznej oszczędność co najmniej 25 % energii pierwotnej 

(GJ/rok) w stosunku do stanu przed termomodernizacją [nie dotyczy budynków, w których 

przed termomodernizacją nie było zainstalowane źródło ciepła] 

 Czy Audyt został wykonany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

17 marca 2009 r. 

 Czy maksymalny prosty okres zwrotu SPBT jest ≤ 20 lat [okres zwrotu SPBT może być 

zwiększony do 40 lat, o ile wynika to z uzasadnienia konieczności poniesienia dodatkowych 

kosztów w wybranym wariancie/zakresie robót]. 

 

 

 

 

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


