Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór dla działań
z I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Infrastruktura i
Środowisko.

1.2 Promowanie Efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii
w przedsiębiorstwach
Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania efektywności
energetycznej w przedsiębiorstwach
Typ projektów podlegających dofinansowaniu: Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności
energetycznej w przedsiębiorstwach
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: duże przedsiębiorstwa
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu: 500 000 000,00 PLN
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest
ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 31.08.2016r.
Więcej informacji:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborowwnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznej/

1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
Przedmiot

konkursu:

dofinansowanie

projektów,

dotyczących

wspierania

efektywności

energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: spółdzielnie mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu: 821 326 774 PLN
Więcej informacji:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborowwnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym/

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – KONKURS
Typ projektów podlegających dofinansowaniu:
a) przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na
przesyle i dystrybucji;
b) budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca
likwidacją węzłów grupowych;
c) budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu
likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
d) podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych
i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: przedsiębiorcy,
jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty
świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu
terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, spółdzielnie mieszkaniowe
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu: 66 852 701,10 PLN
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest
ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 30.09.2016 r.
Więcej informacji:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborowwnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---konkurs/

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – TRYB POZAKONKURSOWY
Więcej informacji:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborowwnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu--tryb-pozakonkursowy/

1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania efektywności
energetycznej w sektorze mieszkaniowym
Typ projektów podlegających dofinansowaniu: Budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku
rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w
technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy
elektrycznej powyżej 1 MW.
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: przedsiębiorcy,
jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty
świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu
terytorialnego nie będące przedsiębiorcami , spółdzielnie mieszkaniowe.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu: 300 000 000 PLN
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest
ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 30.09.2016 r.
Więcej informacji:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborowwnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji/

1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji – KONKURS
Typ projektów podlegających dofinansowaniu:
a)

budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie

energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;
b)

wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji

w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;
c)

budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w

warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła
odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła,
wyprodukowanego w takich instalacjach.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: przedsiębiorcy,
jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty
świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu
terytorialnego nie będące przedsiębiorcami , spółdzielnie mieszkaniowe.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu: 65 070 000,00 PLN
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest
ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%
Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 30.09.2016 r.
Więcej informacji:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborowwnioskow/sieci-cieplownicze-dla-zrodel-kogeneracji---konkurs/

1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji – TRYB
POZAKONKURSOWY
Więcej informacji:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborowwnioskow/sieci-cieplownicze-dla-zrodel-kogeneracji--tryb-pozakonkursowy/

