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NFOŚIGW: NASTĘPNY ETAP WALKI O POPRAWĘ
JAKOŚCI POWIETRZA. DWA NOWE PROGRAMY
Programy Energia Plus z budżetem 4 miliardów złotych oraz Ciepłownictwo powiatowe z budżetem
500 milionów złotych to dwie nowe propozycje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na walkę ze smogiem. Pierwszy nabór wniosków o dotacje i pożyczki na projekty z
zakresu poprawy jakości powietrza ruszy już 1 marca i potrwa do 20 grudnia 2019 r.
– Nasza nowa oferta stanowi kontynuację kompleksowego wsparcia oferowanego przez Narodowy
Fundusz dla przemysłu, ale także otwarcie się na potrzeby „Polski powiatowej” i dostarczenie
ﬁnansowania do sektora lokalnych spółek ciepłowniczych, które przez lata były zapomniane, a
posiadają wielki potencjał wsparcia w zakresie poprawy jakości powietrza i olbrzymie potrzeby
inwestycyjne – mówi Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.
Oba programy skupiają się na wsparciu dla przedsięwzięć z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia
szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej
działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na
celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej,
modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania zasobów
geotermalnych.
Beneﬁcjentami programu priorytetowego NFOŚiGW Energia Plus mogą być przedsiębiorcy, dla których
przewidziano: pożyczki preferencyjne (w szczególnych przypadkach z możliwością umorzenia) oraz
pożyczki na zasadach rynkowych, a także dotacje, ale tylko dla technologii ORC. Całkowity budżet
tego instrumentu ﬁnansowego to 4 mld zł. To program, który odpowiada zidentyﬁkowanym potrzebom
rynkowym polskiego przemysłu, wynikającym z przepisów prawa, zaostrzających się norm emisyjnych
oraz ogólnych potrzeb związanych z rozwojem działalności biznesowej z poszanowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju.
Z kolei program priorytetowy Ciepłownictwo powiatowe ma charakter pilotażowy i kierowany jest do
przedsiębiorców produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym
udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego (min. 70 proc.). Całkowity budżet programu to
500 mln zł, z czego 350 mln zł przeznaczone jest na zwrotne formy ﬁnansowania, a 150 mln zł na
wsparcie bezzwrotne. Program ten stanowi kompleksowy instrument wsparcia odpowiadający
zidentyﬁkowanym potrzebom związanym z ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko
prowadzonej działalności oraz dostosowywania do zaostrzających się norm emisyjnych polskiego
sektora ciepłownictwa na szczeblu powiatowym.

