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Realizacja PEP2040

PROGRAM | NOWA ENERGIA 

Transformacja energetyczna do 2030 r. będzie kosztować 260 mld PLN

NFOŚiGW wskazany jako jedno ze źródeł krajowego mechanizmu finansowego wdrażania PEP2040

„Poprzez realizację celów i działań
wskazanych w PEP2040 przeprowadzona
zostanie niskoemisyjna transformacja
energetyczna przy aktywnej roli odbiorcy
końcowego i zaangażowaniu krajowego
przemysłu, dając impuls gospodarce, przy
zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego,
w sposób innowacyjny, akceptowalny społecznie
i z poszanowaniem środowiska oraz klimatu.”



Obszary tematyczne programu Nowa Energia
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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 

ROZPOCZĘCIE NABORU
01.06.2021 r.

ROZPOCZĘTY NABÓR
18.03.2021 r.

ROZPOCZĘCIE NABORU
02.08.2021 r.

ROZPOCZĘCIE NABORU
02.08.2021 r.

ROZPOCZĘCIE NABORU
02.08.2021 r.

ROZPOCZĘCIE NABORU
02.08.2021 r.



Budżety obszarów tematycznych Nowej Energii  
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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 

500 mln PLN

600 mln PLN

300 mln PLN

300 mln PLN

500 mln PLN

300 mln PLN

Budżet NE
2,5 mld PLN



Łańcuch  innowacji



Dofinansowanie przeznaczone dla zaawansowanych technologii budowy budynków 
plusenergetycznych, zapewniających samowystarczalność pod względem wodno-
kanalizacyjnym, energetycznym oraz tzw. inteligencję budynku.

W ramach celu tematycznego wspierane będą w szczególności:
• Technologie budynków plusenergetycznych wykorzystujących OZE
• Magazyny energii elektrycznej, ciepła i chłodu
• Produkcja nowych materiałów w budownictwie
• Systemy słoneczne zintegrowane z budynkiem
• Inteligentne systemy zarządzania i automatyki budynkowej
• Ogniwa perowskitowe, szkło fotowoltaiczne, solarne dachówki  

Plusenergetyczne budynki – otwarty katalog rzeczowy
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Uwzględnienie w zakresie rzeczowym projektu wykorzystania przedmiotu innowacji 
przynajmniej w jednym budynku plusenergetycznym (wymagane potwierdzenie 
plusenergetycznego charakteru)

i/lub

Uprawdopodobnienie w dokumentacji aplikacyjnej zrealizowania tego obowiązku w 
okresie trwałości.

Plusenergetyczne budynki – tytuł obszaru zobowiązuje
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„Plusenergetyczne budynki” w Nowej Energii

Budynek  charakteryzujący się zerowym zużyciem energii pierwotnej niezbędnej 
dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię związaną z użytkowaniem budynku,
dodatkowo wytwarzający nadwyżkę ww. energii w ciągu roku.

W praktyce oznacza to pochodzenie energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych o 
zerowym wskaźniku nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, wytwarzanej na 
miejscu lub w pobliżu, w ilościach umożliwiających dodatkowo udostępnienie 
innym odbiorcom (wyeksportowanie). 

Plusenergetyczne budynki – definicja w programie NE
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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

Warunek 0/1
Wdrożenie dotyczy prac B+R przeprowadzonych przez 

Wnioskodawcę, lub do których Wnioskodawca 
posiada prawa do dysponowania w okresie realizacji i 

trwałości projektu.
Uregulowane prawa własności intelektualnej.

Beneficjenci 

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

Komu? Na co?
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Dopuszcza się przeprowadzenie prac badawczo-
rozwojowych, jeśli na etapie realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjno-innowacyjnego zidentyfikowano ich 
niezbędność do osiągnięcia zakładanych rezultatów.

Dodatkowe dofinansowanie na B+R to max 15% 
udzielonej pożyczki na fazę wdrożeniową.

Beneficjenci 

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

Komu? Na co?
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Budżet naboru nr 1 dla plusenergetycznych budynków: 250 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
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Umorzenie pożyczkiKarencja

Przyrzeczenie 
udzielenia premii 

innowacyjnej 
zawarte w umowie

Warunek premii:
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 umorzenia: 
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 spłaty 
pożyczki

18 miesięcy dla W,
12 miesięcy dla B+R

Premia innowacyjna / Umorzenie pożyczki / Karencja

Udzielenie premii po 
zakończeniu przedsięwzięcia

Przyznanie premii:
Pomniejszenie kwoty kapitału pożyczki (max 

o 20% do 10 mln PLN) do spłaty poprzez 
proporcjonalne zmniejszenie rat pozostałych do spłaty
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Warunek premii:
określenie wskaźników produktu i rezultatu 

– dotyczących efektu rzeczowego i 
ekologicznego

Karencja w spłacie odsetek 
z tytułu oprocentowania 

kapitału pożyczki dla 
przedsięwzięć trwających 

do 2 lat



Etapy oceny
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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)



Innowacyjność rozwiązania:

Opracowana / stosowana 
technologia - nie starsza niż 3 lata

i

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

lub

Znacząca poprawa efektów 
ekologicznych

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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wykazano, że wyniki prac B+R nabyto od podmiotu powiązanego 
(weryfikacja współczynnika Nexus)



Okres wdrażania: wrzesień 2020 – grudzień 2025 
Budżet przedsięwzięcia: min. 2 mln PLN

Pożyczka NFOŚiGW: max. 85% kosztów kwalifikowanch
Pożyczka dla MSP: od 1 mln PLN do 100 mln PLN
Pożyczka dla MSP (project finance): max. do 30 mln PLN

Pożyczka dla Dużych Przedsiębiorstw: od 2 mln PLN dl 300 mln PLN
Pożyczka dla  Dużych Przedsiębiorstw (project finance): max. do 50 mln PLN

Oprocentowanie preferencyjne: WIBOR 3M nie mniej niż 1%
Oprocentowanie rynkowe: na poziomie stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem KE

Podstawowe parametry przedsięwzięcia NE
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Dziękuję za uwagę
Dominik Pióro
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