
ZESTAWIENIE PROGRAMÓW FINANSOWYCH DEDYKOWANYCH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 

PROEKOLOGICZNYCH, MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA 

Nazwa 

Programu 

Cel Rodzaje 

wspieranych 

przedsięwzięć 

Okres wdrażania Budżet programu Podmiot 

realizujący 

Beneficjenci Forma 

dofinansowania 

SEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO – REDUKCJA WIELKOŚCI EMISJI NOX, PM10 

Program 

Zielony 

Transport 

Publiczny 

Uniknięcie 

emisji 

zanieczyszczeń 

powietrza 

poprzez 

dofinansowanie 

przedsięwzięć 

polegających na 

obniżeniu 

wykorzystania 

paliw 

emisyjnych w 

transporcie 

Program 

przewiduje 

możliwość 

dofinansowania 

przedsięwzięć 

zmierzających do 

obniżenia 

zużycia energii i 

paliw w 

publicznym 

transporcie 

zbiorowym: 

1) dotyczące 

pojazdów 

polegające na 

nabyciu/leasing

u autobusów 

elektrycznych, 

trolejbusów 

2) modernizacji 

i/lub budowie 

infrastruktury 

pozwalającej na 

obsługę i 

prawidłowe 

użytkowanie 

nabytych/leasin

gowanych 

pojazdów, w 

tym 

1) zobowiązania 

(rozumiane jako 

podpisywanie 

umów) 

podejmowane 

będą do 2023 r., 

2) środki 

wydatkowane 

będą do 2025 r., 

przy czym w 

przypadku 

leasingu środki 

będę 

wydatkowane do 

2035 r. 

Budżet na realizację celu 

programu wynosi do 1,3 

mld zł, w tym: 

• dla bezzwrotnych form 

dofinansowania – do 1,1 

mld zł, 

• dla zwrotnych form 

dofinansowania– do 0,2 

mld zł. 

NFOŚiGW • operatorzy publicznego 

transportu zbiorowego 

w rozumieniu art. 4 ust. 

1 pkt 8 ustawy o 

publicznym transporcie 

zbiorowym, 

• organizatorzy 

publicznego transportu 

zbiorowego w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 

pkt 9 ustawy o 

publicznym transporcie 

zbiorowym, z 

wyłączeniem ministra 

właściwego do spraw 

transportu 

Dofinansowanie w 

formie dotacji i 

pożyczki, w tym w 

ramach naborów w 

2021 r: 

• autobusów 

elektrycznych (do 

80% 

dofinansowania)  

• autobusów 

elektrycznych – 

wodorowych (do 

90% 

dofinansowania)  

• trolejbusów (do 

80% 

dofinansowania) 

W latach 2022-

2023 intensywność 

dofinansowania 

będzie obniżana. 



szczególności 

punktów 

ładowania lub 

tankowania 

wodoru wraz z  

niezbędną dla 

ich 

funkcjonowania 

infrastrukturą 

towarzyszącą 

albo sieci 

trakcyjnej. 

Infrastruktura 

wykorzystywan

a będzie 

wyłącznie do 

obsługi 

transportu 

publicznego 

Program 

priorytetowy 

Mój elektryk 

Uniknięcie 

emisji 

zanieczyszcze

ń powietrza 

poprzez 

dofinansowani

e 

przedsięwzięć 

polegających 

na obniżeniu 

zużycia paliw 

emisyjnych w 

transporcie 

poprzez 

wsparcie 

zakupu/leasing

u pojazdów 

wykorzystując

ych do napędu 

wyłącznie 

Przedsięwzięcie 

polegające na 

zakupie/leasingu 

nowych pojazdów 

elektrycznych 

kategorii M1, 

M2, M3, Ni, 

L1e –L7e 

wykorzystujących 

do napędu 

wyłącznie energię 

elektryczną 

akumulowaną 

przez podłączenie 

do zewnętrznego 

źródła zasilania. 

Przez nowy 

pojazd 

elektryczny 

należy rozumieć 

2021-2026, w tym:  

okres zawierania 

umów do 

31.12.2025 r.  

okres 

wydatkowania 

środków do 

30.06.2026 r.   

dla bezzwrotnych form 

dofinansowania: do 500 

mln zł, z czego co 

najmniej 50% zostanie 

przekazana w ramach 

udostępnienia środków do 

banków zgodnie z art. 411 

ust. 10 ustawy — Prawo 

ochrony środowiska w celu 

udzielania dotacji. 

NFOŚiGW • osoby fizyczne, 

• jednostki samorządu 

terytorialnego, 

• przedsiębiorcy 

Dotacja 



energię 

elektryczną 

pojazd kategorii 

Mi, M2, M3, Ni, 

Lie, L2e, L3e, 

L4e, L5e o 

którym mowa w 

załączniku nr 2 do 

ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. 

— Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 

110, z późn. zm.) 

wykorzystujący 

do napędu 

wyłącznie energię 

elektryczną 

akumulowaną 

przez podłączenie 

do zewnętrznego 

źródła zasilania, 

który to pojazd 

jest fabrycznie 

nowy i nie był 

przed zakupem 

zarejestrowany 

lub pojazd, 

zakupiony i 

zarejestrowany 

przez dealera 

samochodowego 

lub importera, z 

przebiegiem 

kilometrowym nie 

wyższym niż 50 

km. 

Program 

priorytetowy 

„System 

zielonych 

Uniknięcie 

emisji 

zanieczyszcze

ń powietrza 

Przedsięwzięcia 

zmierzające do 

obniżenia zużycia 

2019-2023 przy 

czym 

1)zobowiązania 

(rozumiane jako 

Budżet na realizację celu 

programu wynosi do 62,87 

mln zł,  

w tym: 

NFOŚiGW • gminy wiejskie  

• gminy miejsko-

wiejskie 

Dotacje i 

pożyczki 



inwestycji 

(GIS – Green 

Investment 

Scheme) 

Kangur – 

Bezpieczna i 

ekologiczna 

droga do 

szkoły” 

poprzez 

dofinansowani

e 

przedsięwzięć 

polegających 

na obniżeniu 

zużycia paliw 

w transporcie 

paliw w 

transporcie: 

• dotyczące 

taboru, polegające 

na:  

a) zakupie 

nowych 

elektrycznych 

autobusów 

szkolnych, w 

rozumieniu art. 2 

pkt. 41a ustawy – 

Prawo o ruchu 

drogowym , 

b) szkoleniu 

kierowców 

obsługi nowych 

elektrycznych 

autobusów 

szkolnych , o 

których mowa w 

lit. a),  

• dotyczące 

infrastruktury, 

polegające na 

modernizacji lub 

budowie 

infrastruktury 

ładowania 

elektrycznych 

autobusów 

szkolnych. 

Infrastruktura 

ładowania 

wykorzystywana 

będzie wyłącznie 

do obsługi 

zakupionych 

pojazdów lub 

podpisywanie 

umów) 

podejmowane będą 

do 31.12.2021 r.; 

2) środki 

wydatkowane będą 

do 31.12.2023 r. 

• dla bezzwrotnych form 

dofinansowania – do 

52,34 mln zł; 

• dla zwrotnych form 

dofinansowania  – do 

10,53 mln zł. 



publicznego 

transportu 

zbiorowego w 

rozumieniu 

ustawy o 

publicznym 

transporcie 

zbiorowym 

Program 

priorytetowy 

Wsparcie 

infrastruktur

y do 

ładowania 

pojazdów 

elektrycznych 

i 

infrastruktur

y do 

tankowania 

wodoru 

Celem 

programu jest 

wsparcie 

rozwoju 

infrastruktury 

do ładownia 

pojazdów 

elektrycznych 

i 

infrastruktury 

do tankowania 

wodoru, aby 

zmniejszyć 

liczbę 

pojazdów 

emitujących 

CO2 i NOx, a 

tym samym 

poprawić 

jakość 

powietrza. 

Przedsięwzięcie 

polegające na:  

1. utworzeniu 

punktu ładowania 

o mocy nie 

mniejszej niż 22 

kW innego niż 

punkt ładownia 

wchodzący w 

skład 

ogólnodostępnej 

stacji ładowania. 

Poprzez punkt 

ładowania należy 

rozumieć 

urządzenie 

umożliwiające 

ładowanie 

pojedynczego 

pojazdu 

elektrycznego, 

pojazdu 

hybrydowego i 

autobusu 

zeroemisyjnego;  

2. budowie lub 

przebudowie 

ogólnodostępnej 

stacji ładowania o 

mocy nie 

mniejszej niż 50 

2021-2028  

1) zobowiązania 

(rozumiane jako 

podpisywanie 

umów) 

podejmowane będą 

do 31.12.2025 r.;  

2) środki 

wydatkowane będą 

do 15.12.2028 r. 

800 mln zł NFOŚiGW • jednostki samorządu 

terytorialnego;  

• przedsiębiorcy w 

rozumieniu ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. — 

Prawo przedsiębiorców 

(t.j.: Dz. U. z 2021 r. 

poz. 162), którzy 

posiadają siedzibę lub 

oddział na terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

• spółdzielnie w 

rozumieniu ustawy z 

dnia 16 września 1982 r. 

— Prawo spółdzielcze 

(t.j.: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 275, z późn. zm.);  

• wspólnoty 

mieszkaniowe w 

rozumieniu ustawy z 

dnia 24 czerwca 1994 r. 

o własności lokali (t.j.: 

Dz. U. 2020 r. poz. 

1910, z późn. zm.);  

• rolnicy indywidulani w 

rozumieniu ustawy z 11 

kwietnia 2003 r. o 

kształtowaniu ustroju 

rolnego (t.j.: Dz. U. z 

Dotacja 



kW, wyposażonej 

w co najmniej 2 

punkty ładowania 

prądem stałym. 

Poprzez 

ogólnodostępną 

stację ładowania 

należy rozumieć 

stację ładowania 

dostępną na 

zasadach 

równoprawnego 

traktowania dla 

każdego 

posiadacza 

pojazdu 

elektrycznego i 

pojazdu 

hybrydowego, 

wyposażoną w 

oprogramowanie 

umożliwiające 

świadczenie usług 

ładowania, wraz 

ze stanowiskiem 

postojowym oraz, 

w przypadku gdy 

stacja ładowania 

jest podłączona 

do sieci 

dystrybucyjnej w 

rozumieniu 

ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997r. 

—Prawo 

energetyczne, 

instalacją 

prowadzącą od 

punktu ładowania 

2020 r., poz.1655, z 

późn. zm.).  

 



do przyłącza 

elektroenergetycz

nego;  

3. budowie lub 

przebudowie 

stacji wodoru. 

Poprzez stację 

wodoru należy 

rozumieć zespół 

urządzeń, w tym 

punkt tankowania 

wodoru wraz z 

niezbędną 

infrastrukturą 

pomocniczą oraz 

zbiornikami 

magazynowymi, 

służący do 

tankowania 

wodoru. 

SEKTOR MIESZKALNICTWA – REDUKCJA WIELKOŚCI EMISJI PYŁÓW PM10, PM 2,5 ORAZ B(A)P 

Program 

priorytetowy 

„Czyste 

Powietrze” 

Poprawa 

jakości 

powietrza oraz 

zmniejszenie 

emisji gazów 

cieplarnianych 

poprzez 

wymianę 

źródeł ciepła i 

poprawę 

efektywności 

energetycznej 

budynków 

mieszkalnych 

jednorodzinny

ch 

Przedsięwzięcia 

obejmujące:   

- demontaż 

nieefektywnego 

źródła ciepła na 

paliwo stałe oraz 

zakup i montaż 

źródła ciepła 

wskazanego w 

Programie do 

celów ogrzewania 

lub ogrzewania i 

cwu.  

 

- demontaż oraz 

zakup i montaż 

nowej instalacji 

centralnego 

2018-2029 

1) zobowiązania 

podejmowane będą 

do 31.12.2027 r. 

(podpisywanie 

umów z 

Beneficjentami);  

2) środki 

wydatkowane będą 

przez wojewódzkie 

fundusze ochrony 

środowiska i 

gospodarki wodnej 

(wfośigw) do 

30.09.2029 r.  

103 mld zł NFOŚiGW • właściciele i 

współwłaściciele 

domów 

jednorodzinnych, lub 

wydzielonych w 

budynkach 

jednorodzinnych lokali 

mieszkalnych z 

wyodrębnioną księgą 

wieczystą 

1. dotacja 

 

2. pożyczka dla 

gmin, jako 

uzupełniające 

finansowanie dla 

Beneficjentów 

(uruchomienie w 

późniejszym 

terminie) 

 

3. dotacja z 

przeznaczeniem na 

częściową spłatę 

kapitału kredytu 

bankowego  



ogrzewania lub 

cwu (w tym 

kolektorów 

słonecznych), 

- zakup i montaż 

mikroinstalacji 

fotowoltaicznej, 

- zakup i montaż 

wentylacji 

mechanicznej z 

odzyskiem ciepła, 

- zakup i montaż 

ocieplenia 

przegród 

budowlanych, 

okien, drzwi 

zewnętrznych, 

drzwi/bram 

garażowych 

(zawiera również 

demontaż), 

 - dokumentacja 

dotycząca 

powyższego 

zakresu (audyt 

energetyczny, 

dokumentacja 

projektowa, 

ekspertyzy) 

Program 

„Stop Smog” 

Ograniczenie 

emisji 

zanieczyszcze

ń i poprawa 

jakości 

powietrza oraz 

poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynków 

• wymiana lub 

likwidacja 

wysokoemisyjnyc

h źródeł ciepła na 

niskoemisyjne, 

• 

termomodernizacj

a jednorodzinnych 

budynków 

mieszkalnych, 

2019 -2024 698,2 mln zł NFOŚiGW • gminy 

• związki międzygminne, 

powiaty, związek 

metropolitalny 

Dotacja 

Dla gmin do 100 

tys. mieszkańców 

do 70% 

współfinansowania 

  

Dla gmin powyżej 

100 tys. 

mieszkańców 



poprzez 

realizację 

przedsięwzięć 

niskoemisyjny

ch na rzecz 

najmniej 

zamożnych 

gospodarstw 

domowych w 

budynkach 

mieszkalnych 

jednorodzinny

ch, w 

szczególności 

w tych, 

których 

członkami są 

osoby mające 

prawo do 

korzystania ze 

świadczeń 

pieniężnych 

na podstawie 

ustawy z dnia 

12 marca 2004 

r. o pomocy 

społecznej 

• podłączenie do 

sieci 

ciepłowniczej lub 

gazowej, 

• zapewnienie 

budynkowi 

dostępu do energii 

z instalacji OZE, 

• zmniejszenie 

zapotrzebowania 

budynków 

mieszkalnych 

jednorodzinnych 

na energię 

dostarczaną na 

potrzeby ich 

ogrzewania i 

podgrzewania 

wody użytkowej. 

poniżej 70% 

współfinansowania 

 

Średni koszt 

realizacji 

przedsięwzięcia 

niskoemisyjnego w 

jednym budynku, a 

w przypadku 

budynku o dwóch 

lokalach – w 

jednym lokalu, nie 

może przekroczyć 

53 000 zł 

Program 

priorytetowy 

Poprawa 

jakości 

powietrza 

poprzez 

wymianę 

źródeł ciepła 

w budynkach 

wielorodzinn

ych - pilotaż 

Poprawa 

jakości 

powietrza oraz 

zmniejszenie 

emisji gazów 

cieplarnianych 

poprzez 

wymianę 

źródeł ciepła i 

poprawę 

efektywności 

energetycznej 

Przedsięwzięcie 

obejmujące 

demontaż 

nieefektywnych 

źródeł ciepła na 

paliwo stałe oraz 

zakup i montaż 

pompy ciepła 

typu powietrze-

woda albo 

gruntowej pompy 

ciepła lub innych 

2021 – 2024 

1) zobowiązania 

podejmowane będą 

do 31.03.2022 r. 

(podpisywanie 

umów z 

Beneficjentami); 

2) środki 

wydatkowane będą 

przez WFOŚiGW 

Szczecin do 

31.03.2024 r. 

10 mln zł NFOŚiGW • Cześć 1) Programu: 

osoba fizyczna będąca 

właścicielem/współwłaś

cicielem lokalu 

mieszkalnego, z 

wyodrębnioną księgą 

wieczystą, 

wydzielonego w 

budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym 

mieszczącym od 3 do 20 

lokali mieszkalnych.  

Dotacja 



budynków 

mieszkalnych 

wielorodzinny

ch od 3 do 20 

lokali 

mieszkalnych 

- pilotaż na 

terenie 

województwa 

zachodniopom

orskiego 

źródeł ciepła do 

celów ogrzewania 

lub ogrzewania i 

cwu  albo 

podłączenie 

lokalu do 

efektywnego 

źródła ciepła w 

budynku, 

spełniającego 

wymagania 

Programu. 

Dodatkowo mogą 

być wykonane 

(dopuszcza się 

wybór więcej niż 

jednego elementu 

z zakresu): 

- demontaż oraz 

zakup i montaż 

nowej instalacji 

centralnego 

ogrzewania i/lub 

cwu, -zakup i 

montaż wentylacji 

mechanicznej z 

odzyskiem 

ciepła,-zakup  i  

montaż  okien,  

drzwi 

oddzielających  

lokal  od  

przestrzeni 

nieogrzewanej(za

wiera również 

demontaż),-

dokumentacja 

projektowa. 

Roczny dochód 

beneficjenta nie może 

przekroczyć kwoty 100 

000 zł 

• Część 2) Programu: 

osoba fizyczna, która 

łącznie spełnia 

następujące warunki: 

- jest 

właścicielem/współwłaści

cielem lokalu 

mieszkalnego, z 

wyodrębnioną księgą 

wieczystą, wydzielonego 

w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym 

mieszczącym od 3 do 20 

lokali mieszkalnych,  

- przeciętny miesięczny 

dochód na jednego 

członka jej gospodarstwa 

domowego wskazany w 

zaświadczeniu 

wydawanym zgodnie z art. 

411 ust. 10g ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r.– 

Prawo ochrony 

środowiska, nie 

przekracza kwoty: 1400 zł 

w gospodarstwie 

wieloosobowym, 1960 zł 

w gospodarstwie 

jednoosobowym.  

• Część 3) Programu:  

wspólnota 

mieszkaniowa w 

budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym 



Przedsięwzięcie 

nie obejmujące 

wymiany źródła 

ciepła na paliwo 

stałe na nowe 

źródło ciepła, a 

obejmujące 

(dopuszcza się 

wybór więcej niż 

jednego elementu 

z zakresu): 

-zakup i montaż 

wentylacji 

mechanicznej z 

odzyskiem ciepła, 

-zakup i montaż 

okien, drzwi 

oddzielających 

lokal od 

przestrzeni 

nieogrzewanej 

(zawiera również 

demontaż), 

- dokumentację 

projektową. 

obejmującym od 3 do 20 

lokali mieszkalnych 

Program 

priorytetowy 

Poprawa 

jakości 

powietrza w 

najbardziej 

zanieczyszczo

nych gminach 

– pilotaż 

Poprawa 

jakości 

powietrza oraz 

zmniejszenie 

emisji gazów 

cieplarnianych 

poprzez 

wymianę 

źródeł ciepła i 

poprawę 

efektywności 

energetycznej 

budynków 

mieszkalnych 

Przedsięwzięcie 

obejmujące 

demontaż 

nieefektywnych 

źródeł ciepła na 

paliwo stałe oraz 

zakup i montaż 

pompy ciepła 

typu powietrze-

woda albo 

gruntowej pompy 

ciepła lub innych 

źródeł ciepła do 

celów ogrzewania 

2021-2024 

1) zobowiązania 

podejmowane będą 

do 31.03.2022 r. 

(podpisywanie 

umów z 

Beneficjentami); 

2) środki 

wydatkowane będą 

przez WFOŚiGW 

Katowice do 

31.03.2024 r. 

6,07 mln zł NFOŚiGW • Cześć 1) Programu: 

osoba fizyczna będąca 

właścicielem/współwłaś

cicielem lokalu 

mieszkalnego, z 

wyodrębnioną księgą 

wieczystą, 

wydzielonego w 

budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym 

mieszczącym od 3 do 20 

lokali mieszkalnych.  

Roczny dochód 

beneficjenta nie może 

Dotacja 



wielorodzinny

ch od 3 do 20 

lokali 

mieszkalnych 

- pilotaż na 

terenie Gminy 

Pszczyna 

lub ogrzewania i 

cwu  albo 

podłączenie 

lokalu do 

efektywnego 

źródła ciepła w 

budynku, 

spełniającego 

wymagania 

Programu. 

Dodatkowo mogą 

być wykonane 

(dopuszcza się 

wybór więcej niż 

jednego elementu 

z zakresu): 

- demontaż oraz 

zakup i montaż 

nowej instalacji 

centralnego 

ogrzewania i/lub 

cwu, -zakup i 

montaż wentylacji 

mechanicznej z 

odzyskiem 

ciepła,-zakup  i  

montaż  okien,  

drzwi 

oddzielających  

lokal  od  

przestrzeni 

nieogrzewanej(za

wiera również 

demontaż),-

dokumentacja 

projektowa. 

Przedsięwzięcie 

nie obejmujące 

wymiany źródła 

przekroczyć kwoty 100 

000 zł 

• Część 2) Programu: 

osoba fizyczna, która 

łącznie spełnia 

następujące warunki: 

- jest 

właścicielem/współwłaści

cielem lokalu 

mieszkalnego, z 

wyodrębnioną księgą 

wieczystą, wydzielonego 

w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym 

mieszczącym od 3 do 20 

lokali mieszkalnych,  

- przeciętny miesięczny 

dochód na jednego 

członka jej gospodarstwa 

domowego wskazany w 

zaświadczeniu 

wydawanym zgodnie z art. 

411 ust. 10g ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r.– 

Prawo ochrony 

środowiska, nie 

przekracza kwoty: 1400 zł 

w gospodarstwie 

wieloosobowym, 1960 zł 

w gospodarstwie 

jednoosobowym.  

• Część 3) Programu:  

• wspólnota 

mieszkaniowa w 

budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym 

obejmującym od 3 do 20 

lokali mieszkalnych 



ciepła na paliwo 

stałe na nowe 

źródło ciepła, a 

obejmujące 

(dopuszcza się 

wybór więcej niż 

jednego elementu 

z zakresu): 

-zakup i montaż 

wentylacji 

mechanicznej z 

odzyskiem ciepła, 

-zakup i montaż 

okien, drzwi 

oddzielających 

lokal od 

przestrzeni 

nieogrzewanej 

(zawiera również 

demontaż), 

- dokumentację 

projektową. 

Program 

priorytetowy 

Likwidacja 

niskiej emisji 

wspierająca 

wzrost 

efektywności 

energetycznej 

lokali w 

budynkach 

mieszkalnych 

wielorodzinn

ych 

Poprawa 

jakości 

powietrza oraz 

zmniejszenie 

emisji pyłów 

oraz gazów 

cieplarnianych 

poprzez 

wymianę 

źródeł ciepła i 

poprawę 

efektywności 

energetycznej 

w lokalach 

mieszkalnych 

znajdujących 

się w 

Przedsięwzięcia 

mające na celu 

ograniczanie 

niskiej emisji oraz 

poprawę 

efektywności 

energetycznej 

lokali 

mieszkalnych w 

budynkach 

wielorodzinnych 

poprzez 

likwidację 

indywidualnych 

nieefektywnych 

źródeł ciepła na 

paliwa stałe w 

2021 - 2025 

1) zobowiązania 

podejmowane będą 

do 31.12.2023 r. 

(podpisywanie 

umów z gminami); 

2) środki 

wydatkowane będą 

przez wojewódzkie 

fundusze ochrony 

środowiska  

i gospodarki 

wodnej (wfośigw) 

do 31.03.2025 r. 

2 mld zł NFOŚiGW • Beneficjentem 

programu są gminy; 

• Beneficjentami 

końcowymi programu są 

właściciele lokali 

mieszkalnych 

znajdujących się w 

budynkach 

mieszkalnych 

wielorodzinnych, którzy 

realizują 

przedsięwzięcia będące 

przedmiotem 

dofinansowania przez 

gminę  ze środków 

udostępnionych przez 

wfośigw,  z 

Dotacja 



budynkach 

mieszkalnych 

wielorodzinny

ch 

lokalach 

mieszkalnych 

budynków 

mieszkalnych 

wielorodzinnych i 

zastosowanie: 

1) kotła gazowego 

kondensacyjnego 

lub  

2) ogrzewania 

elektrycznego lub  

3) pompy ciepła 

powietrze/woda 

lub 

powietrze/powietr

ze lub 

4) podłączenie 

lokalu do 

efektywnego 

źródła ciepła w 

budynku, 

spełniającego 

wymagania 

Programu. 

Dodatkowo mogą 

być wykonane 

(dopuszcza się 

wybór więcej niż 

jednego elementu 

z zakresu): 

1) wewnętrzna 

instalacja c.o. i 

c.w.u. oraz 

instalacja gazowa 

od przyłącza 

gazowego do 

kotła; 

2) wymiana w 

lokalu okien i 

uwzględnieniem 

warunków niniejszego 

programu. 



drzwi 

zewnętrznych/ 

drzwi 

oddzielających 

lokal od klatki 

schodowej; 

3) wentylacja 

mechaniczna wraz 

z odzyskiem 

ciepła (wentylacja 

z centralą 

wentylacyjna lub 

rekuperatory 

ścienne);  

4) dokumentacja 

projektowa. 

Program 

priorytetowy 

„Mój Prąd” 

Zwiększenie 

produkcji 

energii 

elektrycznej z 

mikroinstalacji 

fotowoltaiczny

ch w Polsce 

Przedsięwzięcia 

polegające na 

zakupie i montażu 

mikroinstalacji 

fotowoltaicznych 

o zainstalowanej 

mocy elektrycznej 

od 2 kW do 10 

kW, służących na 

potrzeby 

istniejących 

budynków 

mieszkalnych;  

Nie podlegają 

dofinansowaniu 

projekty 

polegające na 

zwiększeniu mocy 

już istniejącej 

instalacji 

fotowoltaicznej. 

2019-2025 

 

1 mld zł NFOŚiGW • osoby fizyczne 

wytwarzające energię 

elektryczną na własne 

potrzeb które mają 

zawartą umowę 

kompleksową 

regulującą kwestie 

związane z 

wprowadzeniem do 

sieci energii 

elektrycznej 

wytworzonej w 

mikroinstalacji y 

Dofinansowanie w 

formie dotacji 

obejmuje do 50% 

kosztów 

kwalifikowanych 

mikroinstalacji 

wchodzącej w 

skład 

przedsięwzięcia, 

ale nie więcej niż 3 

tys. zł na jedno 

przedsięwzięcie 

Program 

priorytetowy 

Zwiększenie 

wykorzystania 

• budowę nowej, 

rozbudowę lub 

2019-2025 600 mln zł NFOŚiGW • przedsiębiorcy Pożyczka lub 

dotacja 



„Polska 

Geotermia 

Plus” 

zasobów 

geotermalnych 

w Polsce 

modernizację 

istniejącej 

ciepłowni/ 

elektrociepłowni/ 

elektrowni 

geotermalnej, 

opartej na źródle 

geotermalnym, 

• modernizację 

lub rozbudowę 

istniejących 

źródeł 

wytwarzania 

energii o 

ciepłownię/ 

elektrociepłownię

/elektrownię 

geotermalną, 

opartą na źródle 

geotermalnym, 

• wykonanie lub 

rekonstrukcję 

otworu 

geotermalnego, z 

wyłączeniem 

wykonania 

pierwszego 

odwiertu 

badawczego, 

• dodatkowo 

określone są 

przedsięwzięcia 

"opcjonalne" 

obejmujące m.in. 

budowę, 

rozbudowę, 

modernizację 

instalacji i 

urządzeń 

Kwota alokacji dla 

zwrotnych oraz 

bezzwrotnych form 

dofinansowania– 

 

1) dla 

bezzwrotnych form 

dofinansowania – 

do 300 000 tys. zł 

 

2) dla zwrotnych 

form 

dofinansowania – 

do 300 000 tys. zł 



prowadzącą do 

zmniejszenia 

zużycia surowców 

pierwotnych, 

przedsięwzięcia 

prowadzące do 

zmniejszenia 

emisji 

zanieczyszczeń 

powietrza, 

poprawy jakości 

powietrza itp. 

  INNE – ZWIĄZANE Z REDUKCJĄ WIELKOŚCI EMISJI PYŁU PM10 i PM 2,5  

Program 

priorytetowy 

„Agroenergia

” 

Kompleksowe 

wsparcie 

związane z 

ograniczeniem 

negatywnego 

wpływu na 

środowisko 

prowadzonych 

działalności 

rolniczych. 

Program oferuje 

wsparcie dla 

przedsięwzięć z 

zakresu:  

• nowych źródeł 

ciepła i energii 

elektrycznej (w 

tym OZE) oraz 

magazynów 

energii, 

• zmniejszenia 

zużycia surowców 

pierwotnych (w 

tym wody), 

• przedsięwzięć 

mających na celu 

poprawę 

efektywności 

energetycznej. 

2019-2027 200 mln zł NFOŚiGW • Beneficjentami 

programu są 

wojewódzkie fundusze 

ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej.  

• Beneficjentem 

końcowym programu 

jest:  

• Osoba fizyczna będąca 

właścicielem lub 

dzierżawcą 

nieruchomości rolnych, 

których łączna 

powierzchnia użytków 

rolnych zawiera się w 

przedziale od 1 ha do 

300 ha oraz co najmniej 

rok przed złożeniem 

wniosku prowadząca 

osobiście gospodarstwo 

rolne.  

• Osoba prawna będąca 

właścicielem lub 

dzierżawcą 

nieruchomości rolnych, 

których łączna 

dotacja 



powierzchnia użytków 

rolnych zawiera się w 

przedziale od 1 ha do 

300 ha oraz co najmniej 

rok przed złożeniem 

wniosku o udzielenie 

dofinansowania 

prowadząca działalność 

rolniczą lub działalność 

gospodarczą w zakresie 

usług rolniczych. 

Program 

priorytetowy 

„Ciepłownict

wo 

Powiatowe” 

Program jest 

kompleksowy

m 

instrumentem 

wsparcia 

odpowiadając

ym na 

zidentyfikowa

ne potrzeby 

związane z 

ograniczaniem 

negatywnego 

wpływu na 

środowisko 

prowadzonej 

działalności 

oraz 

dostosowywan

ia do 

zaostrzających 

się norm 

emisyjnych 

polskiego 

sektora 

ciepłownictwa 

na szczeblu 

powiatowym. 

Program oferuje 

wsparcie dla 

przedsięwzięć z 

zakresu:  

• ograniczenia lub 

uniknięcie 

szkodliwych 

emisji do 

atmosfery z 

działalności 

przemysłowej (z 

wyłączeniem 

źródeł spalania 

paliw),  

• ograniczenia lub 

uniknięcie 

szkodliwych 

emisji do 

atmosfery dla 

źródeł spalania 

paliw o mocach 1 

MW - 50 MW lub 

powyżej 50 MW, 

• zmniejszenia 

zużycia surowców 

pierwotnych, 

2019-2025 500 mln zł NFOŚiGW • spółki kapitałowe, 

których przedmiotem 

działalności jest 

produkcja energii 

cieplnej na cele 

komunalno-bytowe, 

• 139 miast średnich 

tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze 

dotacja 



• nowych źródeł 

ciepła i energii 

elektrycznej, 

• 

modernizacji/rozb

udowy sieci 

ciepłowniczych,  

• przedsięwzięć 

zgodnych z 

obwieszczeniem 

Ministra Energii 

w sprawie 

szczegółowego 

wykazu 

przedsięwzięć 

służących 

poprawie 

efektywności 

energetycznej  

mających na celu 

poprawę 

efektywności 

energetycznej, a 

także 

zmierzających ku 

temu zmiany 

technologiczne w 

istniejących 

obiektach, 

instalacjach i 

urządzeniach 

technicznych. 

Program 

priorytetowy 

„Energia 

Plus” 

Zwiększenie 

atrakcyjności i 

umożliwienie 

złożenia 

wniosków o 

dofinansowani

e przez 

Przedsięwzięcia 

mające na celu:  

1) Zmniejszenie 

zużycia surowców 

pierwotnych; 

2) Ograniczenie 

lub uniknięcie 

2019-2025 4 mld zł NFOŚiGW • przedsiębiorcy Dotacja, 

pożyczka 



podmioty o 

mniejszych 

możliwościach 

inwestycyjnyc

h. 

szkodliwych 

emisji do 

atmosfery;  

3) 

Przedsięwzięcia 

mające na celu 

poprawę 

efektywności 

energetycznej, a 

także zmierzające 

ku temu zmiany 

technologiczne w 

istniejących 

obiektach, 

instalacjach i 

urządzeniach 

technicznych;  

4) Nowe źródła 

ciepła i energii 

elektrycznej;  

5) Modernizacja/ 

rozbudowa sieci 

ciepłowniczych. 

Program 

priorytetowy 

SOWA – 

oświetlenie 

zewnętrzne 

Ograniczenie 

emisji 

zanieczyszcze

ń powietrza 

oraz uzyskanie 

oszczędności 

energii 

elektrycznej 

poprzez 

dofinansowani

e 

przedsięwzięć 

poprawiającyc

h efektywność 

energetyczną 

systemów 

1) kompleksowa 

modernizacji 

oświetlenia 

zewnętrznego w 

zakresie 

istniejącej sieci 

oświetleniowej, 

której zakres 

wynika z 

audytu 

oświetlenia, w 

szczególności: 

• demontaż 

starych 

wyeksploatowany

2018 – 2024 

1) zobowiązania 

(rozumiane jako 

podpisywanie 

umów) 

podejmowane będą 

do 2022 r., 

2) środki 

wydatkowane będą 

do 2024 r. 

250 mln zł NFOŚiGW • Jednostki samorządu 

terytorialnego i ich 

związki oraz spółki 

z większościowym 

udziałem j.s.t., 

posiadające tytuł do 

dysponowania 

infrastrukturą 

oświetlenia 

zewnętrznego, w tym 

ulicznego w zakresie 

realizowanego 

przedsięwzięcia 

Pożyczka 



oświetlenia 

zewnętrznego. 

ch opraw 

oświetleniowych, 

• montaż nowych 

opraw 

oświetleniowych, 

• wymiana 

przewodów 

elektrycznych w 

słupach i 

wysięgnikach 

wraz z wymianą 

zabezpieczeń, 

• wymiana 

wysięgników, 

• wymiana 

wyeksploatowany

ch słupów 

oświetleniowych, 

• 

modernizacja/prze

budowa 

istniejących szaf 

oświetlenia 

ulicznego SOU, 

• montaż 

inteligentnego 

sterowania 

oświetleniem; 

2) montaż nowych 

punktów 

świetlnych w 

ramach 

modernizowany

ch istniejących 

ciągów 

oświetleniowyc

h, jeżeli jest to 

niezbędne do 

spełnienia 



obowiązujących 

przepisów. 

 


