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Plan prezentacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Główne cele planów gospodarki niskoemisyjnej
2. Założenia przygotowania planu
3. Podstawowe wymagania wobec planu
4. Zalecana struktura planu
5. Wskaźniki monitorowania 
6. Zakres kwalifikowany dofinansowywany z POIiŚ

7. Planowany termin nabór, budżet konkursu
8. Wniosek o dofinansowanie i załączniki
9. Aktualny stan prac

10. Część opisowa prezentacji
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1. Cele planów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pakiet Klimatyczno – Energetyczny 
2020

Poprawa jakości powietrza



2. Założenia planów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wskazanie obszarów

Wskazanie podmiotów

Wskazanie działań

Spójności z innymi planami



3. Podstawowe wymagania,
czyli co w planie musi być zapisane

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wskazanie zadań inwestycyjnych

- budynki/instalacje,
- transport,
- gospodarka odpadami,
- produkcja energii

Wskazanie zadań nieinwestycyjnych



3. Podstawowe wymagania,
czyli co w planie musi być zapisane

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Mierniki osiągnięcia celów

Plan wdrażania i monitorowania

Źródła finansowania

Odniesienie się do Strategicznej OOŚ

Uchwała Rady Gminy



4. Struktura planu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Streszczenie,
2. Cele strategiczne (identyfikacja 

obszarów problemowych, aspekty 
organizacyjne, zasoby ludzkie, 
finansowanie),

3. Wyniki bazowej inwentaryzacji  
emisji CO2,

4. Działania i zadania zaplanowane na 
okres objęty planem



5. Monitoring

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Poziom redukcji CO2 (rok 1990, bądź inny 
możliwy do inwentaryzacji

2. Redukcja zużycia energii finalnej
3. Zużycie energii z OZE
Metodologia - Wspólne Centrum Badawcze 

(KE) we współ. z DG Env i Biurem 
Porozumienia Burmistrzów – Poradnik

http://www.pnec.org.pl/apetyt/poradniki.html



6. Zakres kwalifikowany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Obligatoryjny:
- Napisanie bądź aktualizacja planu
- Baza danych dot. gospodarki energią w 

sektorach i obiektach oraz 
inwentaryzacja emisji gazów 
cieplarnianych i CO2

- Szkolenia dla pracowników gmin
- Info - promo



7. Zakres kwalifikowany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Fakultatywny:
- Opracowanie danych dla potrzeb 

aktualizacji planów zaopatrzenia w 
ciepło, en. elektryczną i gaz

- Opracowanie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko



6. Planowany okres kwalifikowany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Refundacja sporządzonych wcześniej 
planów, sfinansowanych nie wcześniej, 
niż 1.01.2012 r.

Plany sporządzone przed 1.01.2012 mogą 
być zaktualizowane w ramach działania. 
Koszt aktualizacji jest kwalifikowany.



7. Planowany terminy naboru
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Planowane ogłoszenie konkursu
- lipiec 2013 r.

Planowany początek naboru
- sierpień 2013 r.

Planowany koniec naboru
- październik 2013 r.
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8. Wniosek od dofinansowanie i załączniki

Formularz uproszczony – 3 strony,
8 załączników
1. Uchwała Rady Gminy o woli  przystąpieniu do opracowania i 

wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
2. Kopia aktualnego statutu Beneficjenta,
3. Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresu Gantt`a lub 

innego,
4. W przypadku projektu grupowego Porozumienie/umowa 

regulujące wzajemne prawa i obowiązki stron,
5. Procedury/Regulamin zawierania umów
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8. Wniosek od dofinansowanie i załączniki

Załączniki

6. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o 
dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ 
przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy).

7. Zbiór 18 Oświadczeń wnioskodawcy o dofinansowanie w ramach 
działania 9.3 (wg. załączonego Wzoru nr 1).

8. Lista zamówień realizowanych w ramach projektu
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9. Aktualny stan prac

Zmiana POIiŚ zatwierdzona przez stronę
Polską,

Zmiana POIŚ przekazana do KE,

Po akceptacji KE zmiany POIiŚ, nastąpi
zatwierdzenie przez polską stronę zmian
SZOP i kryteriach
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10. Kolejne slajdy 
przedstawiają opisowe 
rozszerzenie prezentowanego 
materiału.

Do wykorzystania na 
etapie konsultacji 
konkursu.



1 Cel: wsparcie realizacji pakietu klimatyczno-
energetycznego 2020 oraz jakości powietrza

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-
energetycznym do roku 2020, tj.:

redukcji emisji gazów cieplarnianych,

zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów 
dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany 
działań krótkoterminowych (PDK).

Działania zawarte w planach muszą być spójne z tworzonymi POP i PDK oraz w efekcie doprowadzić do redukcji 
emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). 

Z uwagi na brak możliwości zaplanowania przez gminy konkretnych działań i budżetów na okres 7 lat, samorządy 
mogą przedstawić w planach zakres działań operacyjnych obejmujący 3-4 lata. 

Przedstawione działania muszą być spójne z Wieloletnimi Planami Inwestycyjnymi WPI.



2. Założenia Planu

 źródło finansowania planów - Fundusz Spójności 85% wydatków kwalifikowanych, budżet konkursu 2,5 mln PLN

 beneficjenci – Jednostki Samorządu Terytorialnego – Związki Gmin

 zakres działań - szczebel gminy/gmin,

 objęcie całości obszaru geograficznego gminy/gmin,

 skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym na poprawie
efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu,

 współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem
EU ETS) ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym,

 objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej (w
tym planowanie przestrzenne),

 podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne),

 podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i
zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),

 spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię
elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza .



3. Podstawowe wymagania wobec planu

 przyjęcie do realizacji planu poprzez uchwałę Rady Gminy (wpisanie do WPI),

 wskazanie mierników osiągnięcia celów,

 określenie źródeł finansowania,

 plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji (procedury),

 spójność z innymi planami/programami (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, założenia/plan zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program ochrony powietrza),

 zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 kompleksowość planu, tj.: wskazanie zadań inwestycyjnych, w następujących obszarach, m. in:

– zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe 
niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe poza EU ETS – fakultatywnie), 
dystrybucja ciepła,

– zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny i komercyjny, transport szynowy), w 
tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu,

– gospodarka odpadami – w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH4 ze składowisk) – fakultatywnie,

– produkcja energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej 
EU ETS. 

• wskazanie zadań nieinwestycyjnych, takich jak planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, 
promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc.



4. Zalecana struktura Planu

1 Streszczenie

2. Ogólna strategia

• Cele strategiczne i szczegółowe, cele i zobowiązania

• Stan obecny 

• Identyfikacja obszarów problemowych 

• Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, 
zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki 
finansowe na monitoring i ocenę)

3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla 

4. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem

• Krótko/średnioterminowe działania/zadania

• (podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki)



5. Wskaźniki monitorowania 

poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (1990 bądź innego
możliwego do inwentaryzacji),

poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku
bazowego,

udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

proponowane monitorowanie wskaźników w oparciu o metodologię opracowaną
przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we współpracy z
Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER) i Biurem Porozumienia Burmistrzów,
zawartą w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej
energii (SEAP)” ,

W celu wyznaczenia poziomu redukcji zużycia energii, uzyskanej poprzez
podniesienie efektywności energetycznej zaleca się korzystanie z danych
zawartych w audytach energetycznych.



6. Zakres kwalifikowany dofinansowania z POIiŚ

Obligatoryjny

 opracowanie, bądź aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy (poprzez zlecenie jego wykonania firmie
zewnętrznej bądź, w miarę możliwości, przez wykonanie przez pracowników gminy, rozliczając koszty osobowe),

 stworzenie w gminie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę
gospodarki energią w mieście/gminie oraz w jego/jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji
gazów cieplarnianych oraz CO2

 szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej,
planowania energetycznego i zarządzania energią

 działania informacyjno promocyjne związane z planami

Fakultatywny

 opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i gaz (bądź ich założeń),

 przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Okres kwalifikacji: 1.01.2012 r – 31.12.2015 r.



7. Planowany terminy naboru, budżet
9. Aktualny stan prac

 planowana data ogłoszenia naboru przez NFOŚiGW: lipiec 2013 r.

 planowany początek naboru: sierpień 2013 r.

 planowany koniec naboru: październik 2013 r.

 okres przygotowania planu – 1 rok (co oznacza, że w będą przyjęte w 2014 r.)

Planowana wysokość budżetu konkursu 2,5 mln zł.

Wnioski po ocenie dokonanej przez NFOŚiGW będą umieszczane na liście projektów do dofinansowania zgodnie z 
kolejnością zgłoszeń (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii NFOŚiGW) aż do wyczerpania alokacji na 
daną turę.

Brana jest pod uwagę możliwość przedłużenia naboru.

Zatwierdzenie zmian w POIiŚ zostało zaakceptowane przez polską stronę. W 1 tygodniu czerwca 2013 MRR 
przekazało formalnie zmianę POIiŚ do akceptacji Komisji Europejskiej.  Po zatwierdzeniu zmiany POIiŚ, strona 
polska zaktualizuje SZOP,

Komisja Europejska w dniu 12.04.2013 została zapoznana z planowanym rozszerzeniem POIiŚ, umożliwiającym 
gminom pozyskanie środków na sfinansowanie przygotowania planów gospodarki niskoemisyjnej. Sfinansowanie 
tego typu planów, spotkało się dużym zainteresowaniem KE. Dodatkowo KE chciałby premiować wnioskodawców 
za posiadanie tego typu planów, na etapie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w przyszłej perspektywie 
finansowej.



8. Wniosek o dofinansowanie, załączniki, 
oświadczenia

Obecnie propozycja wniosku uproszczonego 3- stronicowego musi pozyskać akceptację MG i MRR.

Spis oświadczeń do wniosku:

--------------------------------------

W związku z ubieganiem się ..... (należy wpisać nazwę Beneficjenta) (zwanego/ą dalej Beneficjentem) o przyznanie 
dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na realizację projektu .... (należy podać tytuł) (zwanego dalej projektem), Beneficjent oświadcza, że:

1. Informacje zawarte we wniosku i w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i że jest świadomy odpowiedzialności 
karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej 
znaczenie prawne.

2. Dla zakresu objętego projektem nie było współfinansowania środków trwałych z publicznych środków krajowych lub 
wspólnotowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka przez Beneficjenta, co naruszałoby 
zakaz podwójnego finansowania.

3. Żaden element projektu nie był, nie jest i nie będzie współfinansowany z innych instrumentów finansowych Wspólnot 
Europejskich oraz Beneficjent ani inny podmiot nie ubiega się 
o dofinansowanie dla zakresu objętego projektem w ramach innych projektów w POIiŚ lub innych programów 
operacyjnych.

4. Nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisu art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych.

5. Treść i struktura papierowej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników do tego wniosku są tożsame z treścią i 
strukturą elektronicznej wersji tych dokumentów.



8. Wniosek o dofinansowanie, załączniki, 
oświadczenia

6. Wyraża zgodę na poddanie się kontroli, w zakresie i na zasadach określonych w wydanych przez Ministra Rozwoju 
Regionalnego Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

7. Realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT w zakresie, w jakim we 
wniosku o dofinansowanie został wskazany jako kwalifikowalny. Jednocześnie Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu 
zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego 
podatku przez Beneficjenta.

8. Wydatki poniesione przez … (należy podać nazwę podmiotu) zostały poniesione zgodnie  z zasadami kwalifikowania 
wydatków i Beneficjent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ich prawidłowość.

9. Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego,  w szczególności dotyczącymi zamówień 
publicznych oraz pomocy publicznej.

10. Projekt zakłada montaż wyłącznie nowych, nieużywanych i dopuszczonych do stosowania urządzeń.

11. Projekt zakłada zastosowanie wyłącznie technologii i urządzeń spełniających normy ekologiczne UE określone w 
obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

12.Zobowiązuje się do zapewnienia trwałości projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006, w okresie 5 lat 
od daty zakończenia realizacji Projektu, pod rygorem obowiązku zwrotu środków.

13.Nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania 
upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami.

14. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych regulowane są w terminie oraz Beneficjent 
nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.

15. Zobowiązuje się do zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego.



8. Wniosek o dofinansowanie, załączniki, 
oświadczenia

16. Żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego.

17. Wyraża zgodę na udzielenie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzonych przez uprawnioną jednostkę lub 
organizację (m.in. IZ i IP). 

18.Do zawierania umów związanych z realizacją projektu stosuje przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W 
przypadku jeśli beneficjent nie jest zobligowany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, należy 
wskazać podstawę prawną wraz z uzasadnieniem. 



KONTAKT:

• d.pioro@nfosigw.gov.pl, tel. +48 22 45 95 817;

Dziękuję za uwagę

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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