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Zainwestujmy razem w środowisko  
Zadbajmy o przyszłość naszą i naszych dzieci
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) powstał w 1989 r. jako pierwsza tego typu 
instytucja publiczna na świecie. Zachował swój wyjątkowy charakter w skali międzynarodowej i nieprzerwanie pełni ważną 
rolę w realizacji polityki ekologicznej państwa, finansując największe, strategiczne i innowacyjne inwestycje proekologiczne  
w Polsce. W sektorze finansów publicznych jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji 
finansowych w obsłudze środków zagranicznych, zwłaszcza unijnych, przeznaczonych na ekologię. Wraz z wojewódzkimi 
funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) i Bankiem Ochrony Środowiska SA tworzy system finansowania 
ochrony środowiska w Polsce.

Od ponad 31 lat NFOŚiGW wspiera beneficjentów, głównie: samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, placówki 
edukacyjne i naukowo-badawcze, organizacje społeczne, a także osoby fizyczne, w finansowaniu projektów z obszaru ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.

Projekty o największej wartości realizowane ze wsparciem NFOŚiGW to m.in.:

Narodowy Fundusz to Instytucja Wdrażająca dla różnych europejskich programów finansowania. Obecnie realizuje działania 
z I i II osi priorytetowej unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ 2014–2020), jest również 
Krajowym Punktem Kontaktowym Programu LIFE, oferującym także współfinansowanie projektów LIFE, oraz operatorem środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (MF EOG i NMF).

• zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza III, IV, V i VI  7,9 mld zł
• budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze   2 mld zł
• program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie 824 mln zł
• rządowy program „Czyste Powietrze”   103 mld zł

Jedyny taki Fundusz na świecie



3

15,4 mld zł

 5,9 mld zł

 3,7 mld zł

 3
,1

 m
ld

 z
ł

 2
,8

 m
ld

 z
ł

1
,8

 m
ld

 z
ł

1
,5

 m
ld

 z
ł

56,6 mld zł 
dofinansowanie 

ze środków 
NFOŚiGW

 18,8 mld zł

88
3 

m
ln

 z
ł

 1
,3

 m
ld

 z
ł

1
,4

 m
ld

 z
ł

Narodowy Fundusz dotychczas przeznaczył na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ponad 103,9 mld zł, 
z czego ponad 56,6 mld zł to środki NFOŚiGW, a 47,3 mld zł to środki zagraniczne, w tym POIiŚ 2014–2020, 
MF EOG i NMF i inne.
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Co NFOŚiGW finansuje?
• ochronę klimatu i atmosfery, w tym: efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii 

i innowacyjność
• adaptację do zmian klimatu, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz monitoring środowiska
• ochronę wód i gospodarkę wodną
• ochronę powierzchni ziemi
• gospodarkę odpadami, w tym recykling i gospodarkę o obiegu zamkniętym
• ochronę przyrody i krajobrazu
• edukację ekologiczną
• górnictwo i geologię
• ekspertyzy i prace naukowo-badawcze

Formy finansowania przez NFOŚiGW
• dotacje
• preferencyjnie oprocentowane pożyczki z możliwością częściowego umorzenia
• kredyty udzielane przez banki z dopłatą ze środków Narodowego Funduszu
• dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
• inwestycje kapitałowe
• przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym
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Obszary wsparcia NFOŚiGW
Oferta finansowania Narodowego Funduszu obejmuje różnorodne projekty i jest elastycznie dopasowywana do bieżących potrzeb 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. Obecnie dla beneficjentów dostępne są zarówno pieniądze krajowe, jak 
i zagraniczne, również na zasadzie finansowania łączonego, tzw. montażu finansowego.

WODA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Na jakie projekty? Dla kogo? Forma 
dofinansowania Źródło finansowania

gospodarka wodno- 
-ściekowa w aglomeracjach 
oraz poza ich granicami

jst, związki jst, spółki jst również za 
pośrednictwem WFOŚiGW pożyczki

NFOŚiGW, POIiŚ 2014–2020 
(działanie 2.3), możliwy montaż 
finansowy z NFOŚiGW

inwestycje w gospodarce 
ściekowej poza granicami 
kraju

podmioty z Białorusi i Ukrainy pożyczki NFOŚiGW

adaptacja do zmian klimatu 
oraz ograniczanie skutków 
zagrożeń środowiska, 
w tym zielono-niebieska 
infrastruktura oraz 
retencjonowanie wody

KZGW, RZGW, jst, związki jst, 
spółki jst, PGL Lasy Państwowe, 
służby ratownicze i organizacje 
pozarządowe, jednostki naukowe, 
osoby fizyczne

dotacje,  
pożyczki, 
przekazanie 
środków

NFOŚiGW, POIiŚ 2014–2020 
(działanie 2.1), doposażenie 
jednostek służb ratowniczych 
oraz retencja dla osób fizycznych, 
realizowane przez WFOŚiGW, MF 
EOG

łagodzenie i dostosowanie 
do skutków zmian klimatu, 
edukacja

NGO, jst, przedsiębiorcy, jednostki 
naukowe, PGL Lasy Państwowe, PGW 
Wody Polskie

dotacje MF EOG

pilotażowe / 
demonstracyjne 
przedsięwzięcia z zakresu 
ograniczenia wpływu 
człowieka na klimat oraz 
adaptacji do zmian klimatu

podmioty publiczne oraz prywatne 
komercyjne i niekomercyjne

dotacje,  
pożyczki, 
przekazanie 
środków

Program LIFE / współfinansowanie 
NFOŚiGW 

pilotażowe / 
demonstracyjne 
przedsięwzięcia z zakresu 
ochrony wód i gospodarki 
wodnej oraz środowiska 
morskiego

podmioty publiczne oraz prywatne 
komercyjne i niekomercyjne

dotacje,  
pożyczki, 
przekazanie 
środków

Program LIFE / współfinansowanie 
NFOŚiGW 
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Na jakie projekty? Dla kogo? Forma 
dofinansowania Źródło finansowania

budowa i doposażenie 
systemów selektywnego 
zbierania odpadów 
komunalnych

jst, związki jst, przedsiębiorcy: osoby 
fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, przedsiębiorstwa 
państwowe, spółki prawa 
handlowego, spółdzielnie

dotacje,  
pożyczki

NFOŚiGW, POIiŚ 2014–2020 
(działanie 2.2), możliwy montaż 
finansowy z NFOŚiGW

zapobieganie powstawaniu 
odpadów

posiadające osobowość prawną 
organizacje non profit o statusie 
organizacji pożytku publicznego 
pełniące funkcje „banków żywności”, 
Polski Związek Łowiecki, PGL Lasy 
Państwowe

dotacje,  
pożyczki NFOŚiGW

instalacje gospodarowania 
odpadami

jst, związki jst, przedsiębiorcy: osoby 
fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, przedsiębiorstwa 
państwowe, spółki prawa 
handlowego, spółdzielnie, 
samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej

dotacje,  
pożyczki

NFOŚiGW, POIiŚ 2014–2020 
(działanie 2.2), możliwy montaż 
finansowy z NFOŚiGW

rekultywacja i remediacja 
terenów zanieczyszczonych, 
rozwój terenów zieleni 
w miastach, inwentaryzacja 
terenów zdegradowanych 
i terenów zanieczyszczonych, 
usuwanie zagrożenia 
ze strony niewłaściwie 
składowanych lub 
magazynowanych odpadów 
wraz z remediacją 
zanieczyszczonych przez nie 
gruntów

jst, związki jst, spółki jst, RZGW, RDOŚ dotacje
POIiŚ 2014–2020 (działanie 2.5), 
możliwy montaż finansowy 
z NFOŚiGW 

rekultywacja i remediacja 
terenów zdegradowanych, 
usuwanie porzuconych 
odpadów, usuwanie azbestu

jst, związki jst, podmioty publiczne 
działające w imieniu Skarbu Państwa, 
przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa 
państwowe, spółki prawa 
handlowego, RDOŚ

dotacje,  
pożyczki 

NFOŚiGW – program realizowany 
przez WFOŚiGW

ZIEMIA I ODPADY
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regeneracja (wapnowanie) 
gleb właściciele użytków rolnych dotacje NFOŚiGW – program realizowany 

przez WFOŚiGW

gospodarka o obiegu 
zamkniętym jst dotacje,  

pożyczki NFOŚiGW

poznanie budowy 
geologicznej na rzecz kraju PIG – PIB, pjb

dotacje,  
pożyczki, 
przekazanie 
środków

NFOŚiGW

zmniejszenie uciążliwości 
wynikających 
z wydobywania kopalin

podmioty, dla których finansowanie 
zadań ze środków budżetu 
państwa jest wskazane w ustawach 
dotyczących górnictwa i których 
działalność regulują przepisy ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze, jst, 
związki jst, jednostki powołane do 
prowadzenia działań ratowniczych 
w górnictwie, podmioty wskazane 
w ustawach restrukturyzacyjnych 
dotyczących górnictwa, 
przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, 
spółki prawa handlowego, pjb

dotacje, 
przekazanie 
środków

NFOŚiGW

udostępnianie wód 
termalnych w Polsce jst, związki jst dotacje NFOŚiGW

pilotażowe / demonstracyjne 
przedsięwzięcia z zakresu 
gospodarowania odpadami, 
glebą oraz zasobami, w tym 
GOZ

podmioty publiczne oraz prywatne 
komercyjne i niekomercyjne

dotacje,  
pożyczki, 
przekazanie 
środków

Program LIFE / współfinansowanie 
NFOŚiGW 

ZIEMIA I ODPADY
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Na jakie projekty? Dla kogo? Forma 
dofinansowania Źródło finansowania

wytwarzanie i dystrybucja 
energii wykorzystującej 
zasoby geotermalne

przedsiębiorcy dotacje,  
pożyczki

NFOŚiGW, POIiŚ 2014–2020 
(poddziałanie 1.1.1), MF EOG

nowe źródła energii 
elektrycznej i ciepła, w tym 
OZE, oraz modernizacja, 
rozbudowa sieci 
ciepłowniczych w ramach 
powiatowych systemów 
ciepłownicznych

spółki kapitałowe z większościowym 
udziałem jst

dotacje,  
pożyczki

NFOŚiGW, POIiŚ 2014–2020 
(poddziałanie 1.1.1, 1.6.1), 
MF EOG

nowe źródła energii 
elektrycznej i ciepła, 
w tym OZE, modernizacja, 
rozbudowa sieci 
ciepłowniczych

przedsiębiorcy

dotacja, 
pożyczka, 
umorzenie, 
pomoc zwrotna 
z premią 
inwestycyjną

NFOŚiGW, POIiŚ 2014–2020 
(działanie / poddziałanie 1.1.1, 
1.5, 1.6.1), MF EOG

wytwarzanie i dystrybucja 
energii z OZE, 
w tym energetyczne 
wykorzystanie zasobów 
geotermalnych, MEW 
(małych elektrowni 
wodnych) i fotowoltaiki 
prosumenckiej

jst, przedsiębiorcy, rolnicy 
indywidualni, osoby fizyczne

dotacje,  
pożyczki

NFOŚiGW, POIiŚ 2014–2020 
(poddziałanie 1.1.1), MF EOG

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I OZE
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efektywność energetyczna 
i termomodernizacja 
domów jednorodzinnych 
(wraz z wymianą 
przestarzałego źródła 
ciepła), budynków 
użyteczności publicznej, 
innych budynków, 
również szkolnych, oraz 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych

osoby fizyczne, pjb, szkoły wyższe, 
administracja rządowa, podmioty 
prowadzące działalność leczniczą, 
podmioty prowadzące muzea, 
podmioty prowadzące domy 
studenckie, podmioty będące 
właścicielem obiektów zabytkowych, 
kościoły, kościelne osoby prawne lub 
związki wyznaniowe oraz wspólnoty 
i spółdzielnie mieszkaniowe

dotacje,  
pożyczki

NFOŚiGW, POIiŚ 2014–2020 
(poddziałanie 1.3.1, 1.3.2), MF 
EOG, możliwy montaż finansowy 
z NFOŚiGW

kompleksowa modernizacja 
oświetlenia zewnętrznego jst, związki jst, spółki jst

pożyczki, 
częściowe 
umorzenia

NFOŚiGW

efektywna dystrybucja 
ciepła i chłodu

przedsiębiorcy, jst, spółki jst, 
spółdzielnie mieszkaniowe

dotacje, 
pożyczki, 
częściowe 
umorzenia

NFOŚiGW, POIiŚ 2014–2020 
(działanie 1.5), możliwy montaż 
finansowy z NFOŚiGW

źródła wysokosprawnej 
kogeneracji 

przedsiębiorcy, jst, spółki jst, 
spółdzielnie mieszkaniowe

dotacje, 
pożyczki, 
częściowe 
umorzenia

NFOŚiGW, POIiŚ 2014–2020 
(poddziałanie 1.6.1), możliwy 
montaż finansowy z NFOŚiGW

pilotażowe / 
demonstracyjne 
przedsięwzięcia z zakresu 
przejścia na czystą energię 
(Clean Energy Transition)

podmioty publiczne oraz prywatne 
komercyjne i niekomercyjne

dotacje, 
pożyczki, 
przekazanie 
środków

Program LIFE / współfinansowanie 
NFOŚiGW 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I OZE
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PRZYRODA I EDUKACJA EKOLOGICZNA

Na jakie projekty? Dla kogo? Forma 
dofinansowania Źródło finansowania

ochrona obszarów 
i gatunków cennych 
przyrodniczo oraz zwalczanie 
gatunków inwazyjnych

jst, parki narodowe, PGL Lasy 
Państwowe, pjb, jednostki naukowe, 
podmioty prywatne komercyjne 
i niekomercyjne

dotacje,  
pożyczki, 
przekazanie 
środków

NFOŚiGW, Program LIFE, MF EOG

rewaloryzacja zabytkowych 
parków i ogrodów

właściciele, użytkownicy wieczyści 
lub zarządcy zabytkowych parków 
i ogrodów 

dotacje,  
pożyczki NFOŚiGW

modernizacja ogrodów 
specjalistycznych 

właściciele, użytkownicy wieczyści lub 
zarządcy ogrodów specjalistycznych

dotacje,  
pożyczki NFOŚiGW

edukacja ekologiczna
jednostki / podmioty posiadające 
zdolność do zawarcia umowy 
cywilnoprawnej 

dotacje,  
przekazanie 
środków

NFOŚiGW, Program LIFE, MF EOG

INNOWACJE I EKOMOBILNOŚĆ

Na jakie projekty? Dla kogo? Forma 
dofinansowania Źródło finansowania

wdrożenie innowacyjnych 
technologii środowiskowych, 
start-upy z zakresu ochrony 
środowiska, rozwój 
technologii sztucznej 
inteligencji w ochronie 
środowiska

pjb, podmioty zarejestrowane na 
terenie RP, będące beneficjentami 
Programu LIFE, jst, konsorcja, 
przedsiębiorcy, osoby fizyczne

dotacje, pożyczki, 
przekazanie 
środków, 
częściowe 
umorzenia

NFOŚiGW, Program LIFE

niskoemisyjny transport 
i infrastruktura (w tym 
samochody elektryczne)

osoby prywatne, przedsiębiorcy, jst dotacje,  
pożyczki NFOŚiGW



11

Jak ubiegać się o dofinansowanie NFOŚiGW?

Gdzie szukać informacji o naborach wniosków o dofinansowanie?

www.nfosigw.gov.pl
www.poiis.nfosigw.gov.pl

nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/ 
www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life

• Analiza swoich potrzeb i możliwości
• Pomysł, a następnie wybór programu krajowego 

lub zagranicznego wdrażanego przez NFOŚiGW

2
• Poznanie zasad i terminów programu dofinansowania
• Udział w szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów
• Przygotowanie dokumentów
• Złożenie wniosku przez elektroniczny Generator Wniosków 

o Dofinansowanie (GWD)

3 • Rozpatrywanie wniosku: ocena formalna i merytoryczna
• Negocjacje warunków dofinansowania

4
• Podpisanie umowy
• Realizacja projektu
• Kontrole projektu
• Rozliczenie projektu

5 • Utrzymanie projektu w niezmienionej formie 
przez określony w umowie czas

1



ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Informacja ogólna o dofinansowaniu:
tel. 22 45 90 100

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Folder został wyprodukowany na papierze ekologicznym FSC® FSC-C007342

Zainwestujmy razem w środowisko

Zeskanuj kod i wejdź na stronę www.nfosigw.gov.pl

/NarodowyFunduszOchrony
SrodowiskaiGospodarkiWodnej

nfosigwnfosigw


