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2021

Zawarcie Polskiego porozumienia wodorowego; 
Start Programów „Nowa Energia” i „Zielony Transport Publiczny” 

NFOŚiGW oraz „Nowe Technologie w zakresie energii” NCBR;
Stworzenie ram prawnych dla wodoru jako paliwa alternatywnego w 

transporcie;
Zaangażowanie w proces tworzenie europejskiego prawa 

wodorowego

2022 2023 2025 2025-2030 2030

Przyjęcie legislacyjnego pakietu wodorowego; 
Utworzenie Centrum Technologii Wodorowych 

Instytutu Energetyki

Start kolejnych programów dedykowanych 
rozwojowi polskich technologii wodorowych

Weryfikacja realizacji wyznaczonych celów

Dalsze wsparcie finansowe 
i regulacyjne dla gospodarki 

wodorowej

Ewaluacja realizacji PSW oraz prace nad 
nową perspektywą

Mapa drogowa PSW2030



Obszary
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PLUSENERGETYCZNE BUDYNKI 

INTELIGENTNE MIASTA ENERGII 

WIELOPALIWOWE BLOKI 
Z MAGAZYNAMI CIEPŁA LUB CHŁODU 

PRODUKCJA, TRANSPORT, 
MAGAZYNOWANIE 
I WYKORZYSTANIE WODORU 

STABILNE BEZEMISYJNE ŹRÓDŁA ENERGII 

SAMOWYSTARCZALNE KLASTRY ENERGETYCZNE 



FOAK
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Wyższe ryzyko inwestycyjne

Łańcuch wartości innowacji

Akceptacja większego ryzyka w początkowym 
okresie rozwoju projektu skutkuje szybszym 

i skuteczniejszym sięgnięciem po szanse 
biznesowe, co umożliwia zrealizowanie celów, tj. 
przywództwo globalne, na wcześniejszym etapie 

w odniesieniu do czasu

[Rozwój ryzyka]
Rozwój projektu [t]

Ludzie/zespół Start-up Skalowalność

Komercjalizacja Rozlokowanie

Produkt/usługa

Przedsiębiorstwo

Idea Weryfikacja Demonstracja



Cel: weryfikacja założeń programowych, rozpoznanie rynku, zidentyfikowanie 
potencjalnych barier, zebranie know-how niezbędnego do realizacji przyszłych 
projektów

W ramach celu tematycznego wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu 
rozwój technologii i produkcji „bezemisyjnego” wodoru oraz technologii 
przesyłania i wykorzystania wodoru, w tym między innymi technologii:
• dostosowania infrastruktury do transportu wodoru 
• magazynowania wodoru
• wykorzystania wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym
• wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów

PILOTAŻ – produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru
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ROZPOCZĘCIE NABORU
18.03.2021 R.



Przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjne

• uruchomienie produkcji nowego lub 
zmodernizowanego wyrobu

• wdrożenie nowej albo znacząco udoskonalonej 
technologii lub rozwiązania we własnej działalności

służące poprawie efektywności wykorzystania 
zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny 
wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające
odporność gospodarki na presje środowiskowe

• dopuszcza się przeprowadzenie prac badawczo-
rozwojowych, jeśli na etapie realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjnego 
zidentyfikowano ich niezbędność do osiągnięcia 
zakładanych rezultatów

Beneficjenci 

Przedsiębiorcy 
w rozumieniu ustawy 
z 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców

Dla kogo? Na co?
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Budżet: 300 mln zł 

Formy finansowania:
przedsięwzięcie inwestycyjno-innowacyjne:
• pożyczka na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
realizacja prac B+R niezbędnych do osiągnięcia rezultatów przedsięwzięcia 
inwestycyjno-innowacyjnego:
• dotacja 
• pożyczka na warunkach preferencyjnych lub rynkowych

Warunki finansowania
• pożyczka - do 85% kosztów kwalifikowanych
• dotacja lub pożyczka (B+R) – do wysokości określonej w Rozporządzeniu 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dn.17.06.2014 r., nie więcej niż 15% kapitału 
pożyczki uzyskanej na przedsięwzięcie inwestycyjno-innowacyjne

Budżet i finansowanie

PROGRAM | NOWA ENERGIA 



Umorzenie pożyczki

Przyrzeczenie 
udzielenia premii 

innowacyjnej 
zawarte w umowie

Warunek:
osiągnięcie wskaźników produktu 
(osiągnięcie efektu rzeczowego)

Wniosek o umorzenie 
po zakończeniu okresu 
trwałości i częściowej 

spłacie pożyczki

Realizacja przedsięwzięcia OKRES SPŁATY POŻYCZKI

P   R   E   M   I   A           I   N   N O   W   A   C   Y   J   N   A 

Koniec spłaty 
pożyczki (15 lat)

Warunek: 
osiągnięcie wskaźników rezultatu 

(osiągnięcie efektu ekologicznego) oraz
przeznaczenie kwoty umorzenia na 
realizację kolejnego wdrożenia tej 

samej technologii

Umorzenie 25% kapitału wypłaconej pożyczki 
pomniejszonej o premię innowacyjną 

Karencja 
w spłacie pożyczki

Rozpoczęcie 
spłaty pożyczki

Premia innowacyjna vs. Umorzenie pożyczki
Udzielenie premii po 

zakończeniu przedsięwzięcia

Pomniejszenie kwoty kapitału pożyczki (max 
o 20%) do spłaty poprzez proporcjonalne 

zmniejszenie rat pozostałych do spłaty
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Warunek:
określenie wskaźników produktu i rezultatu 

– dotyczących efektu rzeczowego 
czyli zdolności do osiągnięcia efektu 

ekologicznego oraz dotyczących osiągnięcia
efektu ekologicznego

Karencja w spłacie odsetek 
z tytułu oprocentowania 

kapitału pożyczki dla 
przedsięwzięć trwających 

do 2 lat



Ocena
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I Etap: 
Preselekcja

II Etap: Selekcja
Decyzja o 
udzieleniu 

dofinansowania 

Ocena Fiszki projektowej wg 
kryteriów preselekcji

Ocena kompletnego 
Wniosku wg kryteriów 
selekcji, w tym - Panel 

ekspertów

Komisja Oceny Projektów

Zarząd/RN NFOŚiGW 
(przyznanie 

dofinansowania)



Projekt dotyczy wdrożenia 
wyników prac badawczo-
rozwojowych

Innowacyjność rozwiązania
• opracowana / stosowana 

technologia < 3-letnia
• opłacalność ekonomiczno-

finansowa (spadek 
jednostkowych nakładów 
inwestycyjnych w stosunku do 
uzyskiwanych efektów 
środowiskowych)

Weryfikacja współczynnika Nexus
(koszty na nabycie wyników prac 
B+R od podmiotu 
niepowiązanego/powiązanego)

innowacyjna technologia pochodzi z projektu badawczo-rozwojowego 
realizowanego m.in. ze środków NCBR, H2020 itp.

Dodatkowe punkty m.in. za:

realizację projektu na terytorium RP
w regionach węglowych zgodnie z NUTS3

budowanie kompetencji pracowników - zorientowanie na potrzeby 
gospodarki neutralnej klimatycznie

wykazano, że rozwiązanie przyczyni się do rozwoju danej 
branży lub wpłynie pozytywnie na mechanizmy rynkowe

projekty charakteryzujące się innowacyjnością, którą można 
uznać za przełomową

Kryteria oceny
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Dziękuję za uwagę
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