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PROGRAM PRIORYTETOWY 
 
Tytuł programu: Wsparcie projektów realizowanych w ramach podziałania 1.1.1, działań 1.2, 1.5 i 1.6 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

1. Cel programu 

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez 
wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze gospodarki niskoemisyjnej.  

2. Wskaźnik osiągnięcia celu  

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.:  

1) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi 
co najmniej 400 000 GJ/rok, w tym: 

dla zwrotnych form dofinansowania co najmniej  400 000 GJ/rok. 

2) Zmniejszenie emisji CO2 – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej    
200 000 Mg/rok  

  dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej  200 000 Mg/rok.  

3) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia 
celu wynosi co najmniej 10 000 MWh/rok, w tym: 

  dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 10 000 MWh/rok, 

4) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (końcowej) – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu 
wynosi co najmniej 40 000 GJ/rok, w tym: 

  dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 40 000 GJ/rok, 

5) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – planowana  wartość 
wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 80 MW, w tym: 

  dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 80 MW, 

6) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej 
kogeneracji – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 30 MW, w tym: 

  dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 30 MW. 

3. Budżet  

Budżet na realizację celu programu wynosi dla zwrotnych form dofinansowania do 2 000 mln zł  

1) dla zwrotnych form dofinansowania – do 2 000 mln zł   

4. Okres wdrażania  

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2025 przy czym: 

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2024 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2025 r. 

5. Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
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Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio  
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej 

NFOŚiGW. 

6. Koszty kwalifikowane  

1) Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r. dla przedsięwzięć 
polegających na współfinansowaniu projektów finansowanych w ramach POIiŚ oraz 
od 01.01.2018 r. do 31.12.2025 r. dla projektów złożonych do dofinansowania w ramach POIIŚ, 
które  uzyskały wymaganą liczbę punktów i spełniły kryteria wyboru projektów, jednak kwota 
przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach POIiŚ nie wystarczyła  
na wybranie go do dofinansowania.  

2) Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”,  
z zastrzeżeniem, że zakres kosztów kwalifikowanych (co do rodzaju) jest zgodny z właściwymi 
wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych w ramach PO IiŚ , tj. „Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. VAT traktowany 
jest jako koszt kwalifikowany tylko w sytuacji gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez 
beneficjenta i beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku 
należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.  

3) Do kosztów kwalifikowanych zalicza się również: 

a) różnicę pomiędzy kosztem kwalifikowanym w umowie POIiŚ1/wniosku o dofinansowanie 
POIiŚ2 a ostatecznym kosztem przedsięwzięcia  wynikającym rozstrzygnięciem 
przetargu/wyborem wykonawcy, 

b) dodatkowe koszty, nie przewidziane na etapie ubiegania się o dofinansowanie w ramach 
POIiŚ, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia i spełniające przesłanki o których mowa  
w ust 2.   

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania  

7.1 Formy dofinansowania 

1) Pożyczka 

7.2 Intensywność dofinansowania  
 

1) Dla przedsięwzięć polegających na współfinansowaniu projektów finansowanych w ramach POIiŚ 
maksymalna kwota pożyczki nie może być większa niż różnica między wysokością kosztów 
kwalifikowanych w ramach przedmiotowego programu priorytetowego  a kwotą dofinansowania 
ze środków Funduszu Spójności .  

2) Dla projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i spełniły kryteria wyboru projektów, 
jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach POIiŚ  
nie wystarczyła na wybranie go do dofinansowania: 

a) Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych w ramach 
przedmiotowego programu,  

b) Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału 
środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów 
bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty 

                                                 
1 w przypadku zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014-2020 
2 w przypadku gdy projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów oraz spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota 

przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. 
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itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wniesionego  
w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.  

7.3 Warunki dofinansowania 

1) Dofinansowanie w formie pożyczki: 

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 dominującego3, 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.  

c) pożyczka preferencyjna może być częściowo umorzona na warunkach określonych w  „Zasadach 
udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej”  

d) 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, 

e) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty 
pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty spłaty ostatniej raty.    

f) 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,  

g) warunkiem przyznania dofinansowania ze środków NFOŚiGW jest:  
a. zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014-2020 dla 

przedsięwzięć polegających na współfinansowaniu projektów finansowanych w ramach 
POIiŚ; 
lub 

b.  uzyskanie wymaganej liczby punktów oraz spełnienie kryteriów wyboru projektów  
(w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie  

                                                 
3 W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 798, z późn. 
zm.) 
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wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania). 

2) W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie  
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 

7.4 Beneficjenci  

Beneficjenci I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Poddziałania 1.1.1 lub 
Działania 1.2 lub Działania 1.5 lub Poddziałania 1.6.1 lub Poddziałania 1.6.2, dla których funkcję Instytucji 
Wdrażającej pełni NFOŚiGW. 

 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki w przypadku współfinansowania projektów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki. 

 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

KRYTERIA DOSTĘPU 

 

Lp. 
NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru*)   

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie   

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane 
załączniki 

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym  
w programie priorytetowym 

  

5. 

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie 
wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy  
o dofinansowanie – z wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron  
– z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy 

  

6. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów  

  

7. 
Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW 

 
 

8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia są zgodne z programem priorytetowym*)   

9. 
Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia 
wniosku (decyduje data podpisania protokołu odbioru końcowego)  

  

10. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z  programem priorytetowym 
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11. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania są zgodne  
z programem priorytetowym 

  

12. 
Wniosek o dofinansowanie ze środków PO IiŚ 2014-2020 na przedmiotowe 
przedsięwzięcie został złożony do NFOŚiGW 

  

*)  szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia kryterium może zawierać ogłoszenie o naborze 

 

    KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE  
 

 

9.  Postanowienia dodatkowe 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

I. OCENA FINANSOWA 

1. Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy    

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych 
przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku   
o dofinansowanie.  

Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej 
sytuacji finansowej.  

Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest 
pozytywna. 

2. 
Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy – w tym analiza 

wykonalności i trwałości finansowej 
  

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych 
przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku  
o dofinansowanie.  

Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy 
wynika, iż nie znajduje się on w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i trwałość 
finansową oraz zbilansowanie źródeł finansowania projektu.  

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny 
kryterium nr 1.  

II. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ (o ile dotyczy)  

1. 
Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy 
publicznej 

 
 

Zasady oceny: 

Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności  
z warunkami określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej.  

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 



6 

1) Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Studium Wykonalności wraz 
z aktywnym modelem finansowym opracowane wg instrukcji umieszczonej w pomocy 
kontekstowej Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD).  

2) Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria 
wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej”.  


