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III perspektywa finansowa MF EOG 2014-2021

Program „Środowisko, Energia i Zmiany
Klimatu”
Cel Programu:
Złagodzone zmiany klimatyczne i
zmniejszona wrażliwość na zmianę klimatu
Dofinansowanie Programu: €164,705,882
Operator Programu: MKiŚ przy wsparciu
NFOŚiGW
Partnerzy Programu: Norweska Agencja
Środowiska (NEA), Norweska Dyrekcja ds.
Zasobów Wodnych i Energii (NVE), Krajowa
Agencja ds. Energii Islandii (OS)
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Obszary wsparcia w ramach Programu:
72% środków na obszar Energia
odnawialna, Efektywność energetyczna,
Bezpieczeństwo energetyczne
19% środków na obszar Łagodzenie Zmian
Klimatu i Adaptację

9% środków na obszar Środowisko
i Ekosystemy
€900 000 na Fundusz Współpracy Dwustronnej
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Energia odnawialna, efektywność energetyczna,
bezpieczeństwo energetyczne
Rezultat 3: Poprawa efektywności
energetycznej i bezpieczeństwa
energetycznego

Rezultat 4: Zwiększenie produkcji
energii ze źródeł odnawialnych

Alokacja: €85,840,399 MF EOG

Alokacja: €9,520,000 MF EOG

• Poprawa efektywności energetycznej
w budynkach szkolnych;

• Wykorzystanie potencjału
energetycznego energii wodnej;

• Poprawa efektywności energetycznej
w przemyśle i w sektorze wytwórczym;

• Wykorzystanie potencjału
energetycznego energii
geotermalnej.

• Poprawa efektywności energetycznej
systemów ciepłowniczych;

• Wzrost produkcji energii odnawialnej z
biomasy.
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Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną

.

CEL NABORU:
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę
systemów produkcji energii z wykorzystaniem geotermii głębokiej w
miejscach,

w

których,

poprzez

wykonanie

odwiertów

badawczo-

poszukiwawczych, potwierdzono obecność opłacalnych ekonomicznie

źródeł i możliwość ich wykorzystania do celów grzewczych lub
energetycznych.
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Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię
geotermalną
Zakres finansowania przedsięwzięć obejmuje:
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•

konstrukcję otworów zatłaczających na obszarach, na których potencjał
geotermalny został potwierdzony poprzez realizację odwiertów próbnych w
ramach zrealizowanych projektów badawczych;

•

dostosowanie odwiertu badawczego do standardów/parametrów produkcyjnego
na potrzeby produkcji energii;

•

budowę lub rozbudowę ciepłowni/elektrowni geotermalnych;

•

budowę infrastruktury ciepłowniczej (węzłów cieplnych, wymienników ciepła,
połączeń sieciowych) służącej włączeniu ciepła geotermalnego do istniejących
systemów ciepłowniczych;

•

wprowadzanie zmian technologicznych i infrastrukturalnych w istniejących
systemach ciepłowniczych (przebudowa), mających na celu włączenie ciepła ze
źródeł geotermalnych do ciepła systemowego

Dodatkowo zakres przedmiotowy projektów może obejmować działania
edukacyjno-szkoleniowe, które mogą być realizowane, jako działania
uzupełniające dla działań inwestycyjnych.
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Rezultaty realizacji projektów geotermalnych
• Realizacja projektów powinna prowadzić do:

• redukcji emisji CO2;
• zwiększenia produkcji ciepła ze źródeł geotermalnych;

• zwiększenia zainstalowanej mocy nowych lub zmodernizowanych
instalacji do produkcji energii geotermalne;
• wzrostu liczby nowych lub zmodernizowanych instalacji do produkcji
energii geotermalnej;
• zwiększenia wiedzy na temat energii geotermalnej w Polsce.
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Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię
geotermalną
Kwalifikujący się Wnioskodawcy:

• małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca

2018 r. Prawo przedsiębiorców,
• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki.

7

7

Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię
geotermalną

Konieczne warunki do spełnienia w naborze:

• Posiadanie zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej, ustalającej
zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych oraz wykonanie odwiertu
badawczego.

• Opłacalność eksploatacji złoża geotermalnego potwierdzona analizami
finansowymi w Studium Wykonalności.
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Kwalifikujący się partnerzy projektów
• każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub
niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione
jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach i Państwach –
Beneficjentach, lub w państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z
Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje,
aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu;
• tylko projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z PaństwDarczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe
punkty, zgodnie z kryteriami.
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Finansowanie projektów – warunki ogólne

•

dotacja (środki MF EOG i środki budżetu państwa);

•

instrument finansowy – pożyczka ze środków własnych NFOŚiGW na
współfinansowanie projektów;

•

wkład własny Wnioskodawcy z innych źródeł;

Inwestycje geotermalne obarczone są dużym ryzykiem. Jeżeli projekt zostanie
przygotowany i wdrażany z należytą starannością, jednak w wyniku przeprowadzonych prac
okaże się, że źródło geotermalne nie może zostać wykorzystane do produkcji energii, taka
inwestycja powinna posłużyć jako lekcja dla przyszłych przedsięwzięć, a beneficjent

może zostać zwolniony z wymogu zwrotu dofinansowania.
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Finansowanie projektów – warunki szczegółowe

• kwota alokacji w naborze – 7,3 mln euro (31,6 mln zł);
• poziom dofinansowania dotacją z MF EOG – do 50% kosztów kwalifikowanych;

• poziom dofinansowania pożyczką – uzupełnienie do 100% kosztów
kwalifikowanych
• minimalna kwota dofinansowania – 1 mln euro (4,3 mln zł);
• maksymalna kwota dofinansowania – 4,5 mln euro (19,5 mln zł);
• maksymalna intensywność pomocy (dotacja+ pożyczka NFOŚiGW).
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Złożenie wniosku o dofinansowanie

Sposób złożenia wniosku:

Sposób podpisania wniosku:

Wniosek o dofinansowanie sporządza się
wyłącznie elektronicznie przy użyciu
Generatora Wniosków o Dofinansowanie
(GWD). Nie jest dopuszczalne złożenie
wniosku w wersji papierowej.

Dopuszcza się dwie możliwości
podpisania wniosku elektronicznego:

Formularz wniosku jest dostępny
na stronie:
http://nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodkinorweskie/generator-wnioskow-odofinansowanie/
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• przy użyciu certyfikowanego
podpisu elektronicznego, który
wywołuje skutki prawne
równoważne podpisowi
własnoręcznemu;
• przy użyciu profilu zaufanego w
ramach elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej
(ePUAP).

Zwracamy uwagę na godzinę zakończenia naboru (15). Rekomendujemy
niepozostawianie złożenia wniosku na „ostatnią chwilę”, gdyż mogą
pojawić się trudności, które uniemożliwią aplikowanie w terminie naboru.
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Załączniki do wniosku o dofinansowanie

• metodyka redukcji CO2;

• dokumenty potwierdzające status
prawny wnioskodawcy i partnerstwo
w projekcie;

• załącznik ekologiczno-techniczny;

• upoważnienia, pełnomocnictwa;

• dokumenty potwierdzające istniejący
potencjał geotermalny (zatwierdzona
dokumentacja hydrogeologiczna
ustalająca zasoby eksploatacyjne
ujęcia wód termalnych)

• dokumenty finansowe,
potwierdzające sytuację
wnioskodawcy i wkład własny;

• studium wykonalności;

• dokumenty przyrodnicze;

• pozwolenia i decyzje administracyjne, • dokumenty właściwe dla działań
informacyjno-promocyjnych i
lub harmonogram ich uzyskania;
podnoszenia świadomości z zakresu
efektywności energetycznej;
• inne dodatkowe wskazane w GWD.
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Okres kwalifikowalności wydatków
• Początkowa data kwalifikowalności wydatków: data wydania przez

Operatora Programu decyzji o dofinansowaniu;
• Końcowa data kwalifikowalności wydatków: 30.04.2024 r.;
• Wyjątek: koszty, w odniesieniu do których faktury zostały wystawione
w ostatnim miesiącu kwalifikowalności wydatków, zostaną uznane za
kwalifikowalne, jeśli zostaną zapłacone w terminie 30 dni od ostatniego
dnia kwalifikowalności wydatków.
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Ocena wniosków o dofinansowanie
Ocena merytoryczna:
Ocena formalna:
• weryfikacja projektu pod
kątem spełnienia bądź
niespełnienia warunków
formalnych (ocena zerojedynkowa);

ocena I stopnia:
• zgodność z pomocą publiczną, zasadą równych
szans i niedyskryminacji, badanie sytuacji
finansowej wnioskodawcy, kwalifikowalności
projektu (ocena zero-jedynkowa);
• możliwość jednokrotnego uzupełnienia wniosku;

• możliwość jednokrotnego
uzupełnienia wniosku;

• brak możliwości wniesienia odwołania.

• możliwość wniesienia
odwołania do KPK za
pośrednictwem Operatora
Programu.

• punktowa przez dwóch zewnętrznych i
bezstronnych ekspertów;

ocena II stopnia:

• możliwość jednokrotnego uzupełnienia wniosku;

• możliwość wniesienia odwołania do Operatora
Programu.
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Kryteria merytoryczne II stopnia
1. Gotowość do realizacji projektu.
Ocenie podlega posiadanie niezbędnych do realizacji projektu
pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz zapewnienie
środków finansowych.

2. Potwierdzenie potencjału złoża.
Wnioskodawca potwierdził potencjał energetyczny złoża
geotermalnego poprzez przeprowadzenie i udokumentowanie
fazy badawczej.
Kryterium obligatoryjne. Uzyskanie w tym kryterium 0 pkt.
powoduje odrzucenie wniosku.
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Kryteria merytoryczne II stopnia
3. Nakład dotacji ze środków MF EOG na 1 MWh
planowanej rocznej produkcji energii.
Wartość wydatków planowanych do poniesienia ze środków
dotacji MF EOG na 1 MWh łącznej rocznej planowanej
produkcji energii cieplnej.

4. Nakład dotacji ze środków MF EOG na jednostkową
redukcję emisji CO2.
Wartość wydatków planowanych do poniesienia ze środków
dotacji MF EOG na roczną redukcję 1 tony CO2.
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Kryteria merytoryczne II stopnia
5. Nakład ze środków dotacji MF EOG na 1 MW mocy
zainstalowanej.
Ocenie podlega wartość nakładów poniesionych ze środków dotacji
MF EOG rozumiana jako sumaryczna wnioskowana wartość
dofinansowania ze środków MF EOG, na 1 MW mocy zainstalowanej.

6. Dodatkowe korzyści
realizacją projektu.

środowiskowe

związane

z

Punkty będą przyznawane dla projektów przyczyniających się do
poprawy jakości powietrza na obszarach zurbanizowanych.
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Kryteria merytoryczne II stopnia
7. Ujęcie w projekcie wydatków kwalifikowalnych do
dofinansowania.
Wydatki zaplanowane do poniesienia są niezbędne do realizacji projektu
i osiągnięcia zaplanowanego efektu oraz zgodne z katalogiem kosztów
kwalifikowanych.
Kryterium obligatoryjne. Uzyskanie w tym kryterium 0 pkt.
powoduje odrzucenie wniosku.

8. Projekt realizowany w partnerstwie z podmiotami
z Norwegii, Islandii bądź Liechtensteinu.
Przy realizacji projektu zakłada się nawiązanie partnerstwa z podmiotami
pochodzącymi z Państw Darczyńców: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Punkty przyznawane są w zależności od zaawansowania współpracy
w ramach partnerstwa.
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Terminarz składania wniosków

 Termin ogłoszenia naboru wniosków – 18.05.2020
r.
 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od
Wnioskodawców – 01.07.2020 r.

 Termin zakończenia przyjmowania wniosków od
Wnioskodawców – 31.03.2021 r. godz. 15:00.
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Dziękuję za uwagę
Edyta Kuźmińska

Z A P R A S Z A M Y
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N A :

www.nfosigw.gov.pl

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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