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EURO – MOST należy do czołówki firm doradczych. Nasze usługi 

obejmują nie tylko projekty finansowane ze środków unijnych, 

ale również projekty finansowane ze środków krajowych, w tym 

Ciepłownictwo Powiatowe czy ENERGIĘ PLUS

mailto:most@fip.pl


Systemy ciepłownicze – wsparcie ze 
środków publicznych:

1. Program NFOŚiGW „Ciepłownictwo powiatowe”.

2. Program „Energia Plus” realizowany przez NFOŚiGW oraz Programy
pożyczkowe realizowane przez WFOŚiGW

3. Program NFOŚiGW„Racjonalna gospodarka odpadami”

4. Środki działania B.1.1.1. „Inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w
systemach ciepłowniczych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy

5. Środki z nowej perspektywy finansowej 2021-2027

6. Premia gwarantowana tzn. dopłata 148,49 PLN do 1 MWh wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji dla instalacji do 1 MW



Program priorytetowy – Ciepłownictwo 

powiatowe
 Termin składania wniosków:   01.10.2020 r. – 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji.

 Dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych,

 Pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych,

 Oprocentowanie WiBOR 3M + 50 pb nie mniej niż 1,5 %

 Alokacja: - dotacje 74 201 759 PLN,   

- pożyczki 155 844 827 PLN.

 Dotychczas wpłynęło 70 wniosków na kwotę około 350 mln PLN, w tym na 162 mln PLN w 
części dotacyjnej, więc alokacja została już dawno wyczerpana. NFOŚiGW nie kończy 
jednak naboru, co oznacza, że pula środków może zostać zwiększona.



Beneficjenci

 Spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności 
jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno –

bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki 
jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku 
jednostek samorządu terytorialnego, jest większy 

niż 50 %.

Ważne!
Środki są przyznawane 
efektywnym systemom 

ciepłowniczym lub na zakres 
ułatwiający uzyskanie statusu 

systemu efektywnego 
energetycznie.

Całkowita moc cieplna zamówiona systemu 
ciepłowniczego, w ramach którego 

prowadzona jest przedmiotowa działalność, 
wynosi nie więcej niż 50 MW mocy 

zamówionej.

Jednostka samorządu terytorialnego ujęta na 
imiennej liście 139 miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze.



Program priorytetowy ENERGIA PLUS
Beneficjenci: przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa

handlowego.

Nabór trwa do wyczerpania środków

Rodzaj wsparcia - pożyczka:

Alokacja 1,3 mld PLN

Kwota pożyczki: od 0,5 mln PLN do 300 mln PLN.

▪wielkość pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych,

▪oprocentowanie - WIBOR 3 M + 50 p.b., nie mniej niż 1,5 %,

▪umorzenie 10 %,

▪okres spłaty 15 lat,

▪karencja - 12 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.



Pożyczki z wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej

Beneficjenci: przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego.

Nabory trwają do wyczerpania środków

Rodzaj wsparcia - pożyczka:

▪ wielkość pożyczki - do 100 % kosztów kwalifikowanych,

▪ oprocentowanie - od 1,5 % do 3 %,

▪ umorzenie - od 10 % do 45 %,

▪ okres spłaty – od 10 do 20 lat,

▪ karencja – od 6 do 18 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki,

▪ Najkorzystniejsze warunki w województwach:

➢ łódzkim - 1,5 % oprocentowanie, umorzenie do 45 %,

➢ mazowieckim - 1,5 % oprocentowanie, umorzenie do 25 %,

➢ śląskim - 3 % oprocentowanie, umorzenie do 30 %.



Krajowy Plan Odbudowy

 300 mln Euro - dla systemów ciepłowniczych o całkowitej mocy 

cieplnej zamówionej nie większej niż 50 MW, 

 Nabór będzie najprawdopodobniej tylko dla efektywnych

systemów ciepłowniczych

 Nie wyklucza się:

 objęcia finansowaniem projektów z II naboru programu

priorytetowego NFOŚiGW „Ciepłownictwo Powiatowe”

uruchomionego 01.10.2020 r.



Racjonalna gospodarka odpadami

 Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – dotacja

do 50 % kosztów kwalifikowanych ( nie więcej niż 50 mln PLN)

 Budżet programu – 1,4 mld PLN w tym na dotacje 650 mln PLN.

Wykorzystanie energii zawartej w odpadach to bardzo dobre

rozwiązanie, które pozwala na uzyskanie taniej energii

cieplnej. Spalarnie są jednak bardzo kapitałochłonne i

wymagają zaangażowania poważnego prywatnego kapitału.

W Polsce jest 9 spalarni, kolejne 3 ( w Tarnowie, Bełchatowie i

Janikowie k/ Inowrocławia) są w przygotowaniu.



Nowa perspektywa finansowa 2021-2027

Na chwilę obecną wiemy, że :

 POIiŚ zostanie zastąpiony - FEnIKS-em, (Fundusze Europejskie na
Infrastrukturę, Klimat, Środowisko)

 Na chwilę obecną dostępny jest jedynie projekt Umowy Partnerstwa, czyli
dokumentu określającego obszary inwestycji z nowej perspektywy
finansowej

Projekt Umowy partnerstwa zakłada finansowanie:

 budowy/modernizacji systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci)
wraz z magazynami ciepła;

 wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, opartych o paliwa stałe na źródła
odnawialne lub gazowe.

Pierwsze środki zostaną uruchomione w II połowie 2023 roku.



Finansowanie ciepłownictwa -

podsumowanie

 Jednym z podstawowych czynników ograniczających inwestycje w systemy
ciepłownicze jest bardzo słaba kondycja finansowa przedsiębiorstw ciepłowniczych.
Przychody osiągane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze nie zawsze umożliwiają
nawet pokrycie bieżących kosztów. Potrzebne są duże środki finansowe, w tym
bezzwrotne, tymczasem UE dopuszcza jedynie dofinansowanie systemów
spełniających definicję „efektywnego systemu ciepłowniczego”.

 Modernizacja systemów ciepłowniczych będzie wymagała poszukiwania nowych
źródeł finansowania. Na większe pieniądze z UE trudno liczyć zwłaszcza w odniesieniu
do nieefektywnych systemów ciepłowniczych. Pozostają więc środki krajowe, których
dysponentem jest NFOŚiGW– oraz partnerstwo publiczno-prywatne.



EURO-MOST w liczbach 

Przedsiębiorcy którzy nam zaufali to m.in.:



Dziękujemy Państwu za uwagę                               

i zapraszamy do współpracy

Józef Kowalczyk

Prezes Fundacji EURO – MOST
biuro@euro-most.eu

501 712 020

22 827 26 19

mailto:biuro@euro-most.eu

