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Podsumowanie konsultacji programu priorytetowego: 

 Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych: 

Projekt programu skierowano do konsultacji zewnętrznych, w formie informacji zamieszczonej na 
stronie internetowej NFOŚiGW. Dodatkowo informację o rozpoczętych konsultacjach przesłano do 
Polskiej Izby Mleka w Białystoku, Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska oraz Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie 
Infrastruktury. 

Konsultacje prowadzono od dn. 21.05.2021 r. do 14.06.2021 r. (22 dni). Wnioski i propozycje zmiany 
zapisów można było zgłaszać na adres email: pozyczkioczyszczalnieprzemyslowe@nfosigw.gov.pl   

Na temat Programu wypowiedziało się 5 podmiotów, główne wnioski zestawiono poniżej. 

Data Podmiot  Wnioski / Propozycje zmiany zapisów Programu 

02.06.2021 Doradztwo Strategiczne EKOMAT 
Sp. z o.o. 
ul. Emilii Plater 53 
00-113 Warszawa 

 

wprowadzenie możliwości umorzenia spłaty ostatnich 
rat pożyczki w wysokości 20%, 

zwiększenie budżetu nawet do 500 mln (zgłoszenie 
telefoniczne). Na podstawie rozeznania rynku i kosztów 
inwestycji (głównie sektor mleczarski) budżet programu 
może być niewystarczający.  

11.06.2021 SM MLEKOVITA  
ul. Ludowa 122  
18-200 Wysokie Mazowieckie  

 

zwiększenie budżetu dla osiągnięcia celu programu 
(szacunkowy koszt realizacji projektu w dużym zakładzie 
wynosić może ok. 100 mln zł)  

wprowadzenie formy dotacyjnej, co najmniej 50% 
kosztów inwestycji lub częściowe umorzenie pożyczki w 
wysokości w wysokości co najmniej 50% 

10.06.2021 Ministerstwo Infrastruktury Pkt 1 Cel programu – propozycja wskazania sektorów 
przemysłu, które mogą uzyskać wsparcie finansowe 
zgodnie z listą znajdującą się w załączniku nr 5 do 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  

Pkt 7.5 – doprecyzowanie zakresu przedsięwzięć do 
sektora przemysłu spożywczego. 

14.06.2021 Agro–Rydzyna Sp. z o.o. 

Kłoda ul. Kolejowa 7K 
64-130 Rydzyna 
 
 

Pkt 7.1 wprowadzenie dodatkowych bezzwrotnych form 
dofinansowania w postaci: 
- bezzwrotnych dotacji 
- umorzenia części pożyczki 
Pkt 7.3 wprowadzenie możliwości umorzenia spłaty 
pożyczki 

15.06.2021 Dino Polska S.A. 

ul. Ostrowska 122 
63-700 Krotoszyn 
 
 

Pkt 7.1 wprowadzenie dodatkowych bezzwrotnych form 
dofinansowania w postaci: 
- bezzwrotnych dotacji 
- umorzenia części pożyczki 
Pkt 7.3 wprowadzenie możliwości umorzenia spłaty 
pożyczki 

 
Po rozważeniu zgłoszonych w toku konsultacji propozycji, w treści programu uwzględniono uwagi 
Ministerstwa Infrastruktury. 
 



 
 

Str. 2/2 
 

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe NFOŚiGW, w tym bardzo zaangażowanie w strategiczne cele 
rządowe oraz analizę dopuszczalnej pomocy publicznej dla przedsiębiorców zgłoszone propozycje 
dotyczące wprowadzenia do programu bezzwrotnych form dofinansowania w postaci dotacji lub 
umorzeń, jednak nie mogły zostać uwzględnione. 
  
W przypadku uwag dotyczących zwiększenia budżetu Programu, Departament wdrażający program 
rozważy taką ewentualność w ramach dostępnych środków finansowych NFOŚiGW, jeżeli wartość 
dofinansowania w złożonych wnioskach przekroczy budżet Programu. 
 
Zarazem bardzo dziękujemy pomiotom uczestniczącym w prowadzonych konsultacjach za 
zainteresowanie przygotowywaną ofertą NFOŚiGW i poświęcony czas na analizę dokumentu.  
 
Poniżej link do aktualnej treści Programu po konsultacjach, w tym autopoprawek NFOŚiGW. 
 
 


