
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

.

„Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020”

Agnieszka Lasota
Główny Specjalista
Departament Ochrony Klimatu
a.lasota@nfosigw.gov.pl



Plan prezentacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Alokacja środków

2. Umowa partnerstwa

3. Cele tematyczne KE

4. Cel tematyczny 4

5. Krajowy Program Operacyjny

6. Regionalne Programy Operacyjne

7. Gospodarka niskoemisyjna



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2007-2013: alokacja na działania z zakresu EE 
i OZE w wysokości ok. 2% całej alokacji polityki spójności 

2014-2020: MRR opiera się na kompromisie Rady – minimum 10%
alokacji EFRR (poza Mazowszem)
Fundusz Spójności stanowić będzie 1/3 alokacji środków polityki 
spójności 2014-2020 dla Polski 

Efektywność energetyczna i OZE



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Założenia Umowy Partnerstwa zostały przyjęte przez Radę Ministrów 
w dniu 15 stycznia 2013 roku (do negocjacji z KE przekazana zostanie 
w najbliższym czasie)

Przygotowując dokument brano pod uwagę:

• zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych
• dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem 

perspektywy 2004-2006 oraz 2007-2013
• propozycje resortów i samorządów województw
• opinię NFOŚiGW

W dokumencie uwzględniono:

• opinie partnerów społecznych i gospodarczych oraz analizy
• efekty prac różnego rodzaju grup roboczych, spotkań 

bilateralnych oraz debat eksperckich. 

Umowa Partnerstwa



Założenia Umowy Partnerstwa

Dokument zawiera propozycje dotyczące takich kwestii jak:

• cele i priorytety interwencji 

• podstawowe wskaźniki

• koncentracja tematyczna

• wymiar terytorialny planowanej interwencji

• układ programów operacyjnych

• podział interwencji pomiędzy kraj i region

• zarys finansowania

• systemu wdrażania

• opis stopnia uzupełniania się interwencji finansowanych  z polityki 
spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Rybackiej.



Cele tematyczne
W latach 2014-2020, w Polsce realizowanych będzie kilka celów tematycznych wskazanych w
projektach rozporządzeń KE:
• wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 

• zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-
komunikacyjnych; 

• podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz 
sektora rybołówstwa i akwakultury; 

• wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; 
• promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem; 

• ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów; 

• promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w 
działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych; 

• wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; 

• wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; 

• inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; 

• wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. 



Cel tematyczny 4
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii;
2. Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach; 
 Efektywność energetyczna w dużych przedsiębiorstwach i MŚP (zmniejszenie strat 

energii, ciepła, wody)
3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 

w infrastrukturach publicznych i sektorze mieszkaniowym; 
 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz 

budynków mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na 
energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

• ociepleniem obiektu,
• wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
• przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), 

systemów wentylacji i klimatyzacji,  systemów wodno-kanalizacyjnych,
• instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
• instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.
4. Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich 

i średnich  poziomach napięcia;



Cel tematyczny 4
5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w 

szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego 
transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i 
mitygacyjnych;

 Wsparcie wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej dla różnych typów  
obszarów,  obejmujące przykładowo:

• sieci ciepłownicze i chłodnicze,
• działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii
• oświetlenie miejskie,
• zrównoważona mobilność miejska - budowa, przebudowa infrastruktury 

transportu publicznego, zakup niskoemisyjnego taboru (szynowego, 
trolejbusowego, autobusowego), przebudowa infrastruktury miejskiej w celu 
ograniczania ruchu drogowego w centrach miast,

• kampanie promujące budownictwo zeroemisyjne.
6. Promowanie badań, innowacji i adaptacji do technologii niskowęglowych;
7. Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej 

w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną;
• w tym np. budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 

ciepła w skojarzeniu (w tym z OZE)



Krajowy Program Operacyjny

Dotyczy: 

• gospodarki niskoemisyjnej,

• ochrony środowiska,

• przeciwdziałaniu i adaptacji do zmian klimatu,

• Transportu,

• bezpieczeństwa energetycznego (z uwzględnieniem sektorów kultury i 
zdrowia).



Krajowy Program Operacyjny

• Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, przedmiotowy program jest 
jednym z sześciu krajowych programów operacyjnych;

• Podejmuje interwencję w zakresie czterech głównych celów 
tematycznych: CT4, CT5, CT6 i CT7 i częściowo CT 9.

• Realizuje wybrane priorytety inwestycyjne w obrębie ww. CT
– w obrębie CT4 – priorytety inwestycyjne 4.1-4.5 i 4.7
– w obrębie CT5 – priorytety inwestycyjne 5.1-5.2
– w obrębie CT6 – priorytety inwestycyjne 6.1-6.6
– w obrębie CT7 – priorytety inwestycyjne 7.1-7.5
– w obrębie CT9 – priorytet inwestycyjny 9.1 (infrastruktura ochrony 

zdrowia)
• Głównym źródłem finansowania będzie Fundusz Spójności oraz 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
• W sposób szczególny (dedykowana pula środków UE) będzie realizował 

wymiar miejski.



Krajowy Program Operacyjny
W obrębie CT4 przewiduje się m.in. następujący zakres interwencji:

• Produkcja i dystrybucja OZE;

• Wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach oraz infrastrukturze 
użyteczności publicznej;

• Inwestycje podnoszące efektywność energetyczną w 
przedsiębiorstwach (w tym wysokosprawna kogeneracja) oraz  
infrastrukturze użyteczności publicznej poprzez kompleksową 
termomodernizację, inwestycje w sieci ciepłownicze;

• Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej, w ramach których 
wsparcie będzie przeznaczone m.in. dla transportu miejskiego, sieci 
ciepłowniczej i chłodniczej;

• Działania „miękkie”, np. kampanie informacyjne



Krajowy Program Operacyjny

Harmonogram prac – główne kamienie milowe

Czerwiec 2013
• Przygotowanie Programu Operacyjnego

Grudzień 2013
• Przekazanie Programu Operacyjnego do zatwierdzenia przez Radę 

Ministrów, a następnie oficjalne przekazanie do Komisji Europejskiej



Regionalne Programy Operacyjne

• Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa programy operacyjne będą 
realizowane w

- 15 województwach zaliczanych do kategorii regionów słabiej 
rozwiniętych

- w województwie mazowieckim zaliczanym do kategorii regionów lepiej 
rozwiniętych

• Realizacja wybranych priorytety inwestycyjne w obrębie wszystkich CT 
(za wyjątkiem CT11 - Wzmacnianie EFS potencjału instytucjonalnego i 
skuteczności administracji publicznej)

• Głównym źródłem finansowania będzie Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny

• Celem regionalnych programów operacyjnych będzie zwiększenie 
konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców 
poprzez wykorzystywanie potencjałów regionalnych i skoncentrowane 
niwelowanie barier rozwojowych, w oparciu o strategie rozwoju 
województw, z naciskiem na regionalne strategie inteligentnej 
specjalizacji.



Regionalne Programy Operacyjne

W obrębie CT4 przewiduje się m.in. następujący zakres interwencji:

• Produkcja i dystrybucja OZE;

• Wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach, budynkach użyteczności 
publicznej i mieszkalnych

• Inwestycje podnoszące efektywność energetyczną w 
przedsiębiorstwach (w tym wysokosprawna kogeneracja) oraz  
budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych poprzez 
kompleksową termomodernizację, inwestycje w sieci ciepłownicze;

• Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej w ramach, 
których wsparcie będzie przeznaczone m.in. dla transportu 
miejskiego, oświetlenia miejskiego;

• Działania „miękkie”, np. kampanie informacyjne.



Gospodarka niskoemisyjna

Założenia: 
• redukcja emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 

stosunku do poziomu z 1990 roku;

• zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

• redukcja zużycia energii pierwotnej o przynajmniej 20%w stosunku 
do poziomów prognozowanych, co ma zostać zrealizowane 
poprzez podniesienie poziomu efektywności energetycznej.



Plany gospodarki niskoemisyjnej

• Plan – warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Priorytetu 
Inwestycyjnego 4.5 Cel Tematyczny 4.

• Plany gospodarki niskoemisyjnej powinny stanowić integralną część 
nowotworzonych, bądź już istniejących planów zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną, bądź paliwa gazowe (lub założeń do tych planów) lub 
innych dokumentów (np. Miejskie Audyty Energetyczne) związanych z 
lokalnym bezpieczeństwem energetycznym, które wymagać będą 
aktualizacji.  

• Przy opracowywaniu planów warto korzystać z narzędzia wypracowanego 
w ramach (dofinansowanego przez NFOŚiGW) programu „Apetyt na 
klimat” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie 
Cites”.



KONTAKT:

• a.lasota@nfosigw.gov.pl, tel. +48 22 45 95 818;

Dziękuję za uwagę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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