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Pożyczki NFOŚiGW 

PROGRAM PRIORYTETOWY 

Wsparcie dla przemysłu 

energochłonnego 

Wsparcie dla przemysłu 

energochłonnego -OZE 

RODZAJ  DZIAŁAŃ: RODZAJ  DZIAŁAŃ: 
1. Dekarbonizacja przemysłu energochłonnego 

poprzez realizację niskoemisyjnych 
technologii wytwarzania produktów. Do 
wsparcia kwalifikują się przedsięwzięcia 
mające na celu przekształcenie procesów 
technologicznych, a także jednostek 
wytwórczych w oparciu o niskoemisyjne 
źródła energii. 

Inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy 
jednostek wytwórczych energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem 
energii, bądź podłączeniem ich do sieci 
zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej. 
 
Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn 
energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, 
które będzie realizowane równolegle w ramach 
inwestycji. 
 
Warunkiem udzielenia dofinansowania jest 
wykorzystanie co najmniej 80% wytworzonej 
energii na cele własne. 
 
W ramach inwestycji dopuszcza się 
zastosowanie wyłącznie nowych urządzeń, 
wyprodukowanych nie wcześniej niż 48 miesięcy 
przed montażem. 

2. Przedsięwzięcia służące poprawie 
efektywności energetycznej zgodne z 
„Obwieszczeniem Ministra Klimatu i 
Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego wykazu 
przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej”, z wyłączeniem 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych i 
remontowych w rozumieniu ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz z 
wyłączeniem pkt 3. ppkt 5 i 6 załącznika do 
ww. obwieszczenia. 

3. Przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu 
zużycia zasobów surowców pierwotnych 
wykorzystywanych do produkcji, 
poprawiające gospodarowanie zasobami. 

4. Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub 
przebudowy jednostek wytwórczych z 
odnawialnych źródeł energii wraz z 
magazynem energii, bądź podłączeniem ich 
do sieci zakładowej i/lub 
dystrybucyjnej/przesyłowej. 

 
TERMIN: 
 04.11.2022 r. – 22.12.2023r. lub do wyczerpania 
alokacji środków 
 
 

TERMIN: 
25.11.2022 r. – 30.04.2023r. lub do 
wyczerpania alokacji środków 
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DOFINANSOWANIE: 
 
POZYCZKA  do 100% kosztów kwalifikowanych,   

od 5 mln zł do 300 mln zł (zależy od rodzaju 
inwestycji) 
 

DOFINANSOWANIE: 
 

POZYCZKA  do 100% kosztów kwalifikowanych,   

od 5 mln zł do 300 mln zł (zależy od rodzaju 
inwestycji) 
 

PREMIA: 
Max 40% 
Maksymalna intensywność premii jest uzależniona 
od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia 

PREMIA: 
Max 30% 
Maksymalna intensywność premii jest 
uzależniona od produktywności wspieranej 
instalacji  
 

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki 
– 4 mld zł 

Alokacja na 1 nabór: 50 mln zł  
 

 
BENEFICJENCI  
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 162, z późn. zm.) posiadający tytuł prawny do 
instalacji energochłonnej, wynikający z prawa 
własności, prawa użytkowania wieczystego lub 
trwałego zarządu, który nie został postawiony w stan 
likwidacji lub wobec którego nie jest prowadzone 
postępowanie upadłościowe. 

BENEFICJENCI  
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 
2021 r. poz. 162, z późn zm.) posiadający tytuł 
prawny do instalacji objętej systemem handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. 
o systemie handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1092, z późn. zm.), wynikający z prawa 
własności, prawa użytkowania wieczystego lub 
trwałego zarządu, który nie został postawiony w 
stan likwidacji lub wobec którego nie jest 
prowadzone postępowanie upadłościowe. 
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