
Realizowane w ramach Projektu ” Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 

publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej 

oraz OZE" 
 

we współpracy z: 

 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz Województwem Lubelskim 

                                       Lublin, 22 listopada 2017 r.  

Z a i n w e s t u j m y   r a z e m   w   ś r o d o w 

i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Program „Czyste Powietrze”  

 Szkolenie dla pracowników socjalnych  

Ośrodków Pomocy Społecznej 

  

  

 



Odnawialne Źródła Energii 

RPO WL 2014-2020  

• Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE  

Alokacja: 429 130 000 PLN – UMWL  

150 projektów wybranych do dofinansowania  

na kwotę 472 842 908 PLN 

 
 

• Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach 

Alokacja: 91 867 286,97 PLN – LAWP  

Konkurs: w trakcie oceny merytorycznej 

249 projekty w trakcie oceny merytorycznej  

na kwotę 160 205 631 PLN 

 

 

 

Programy finansowania OZE i EE  

w województwie lubelskim 2014-2020 – RPO WL 



Termomodernizacja 

budynków 

RPO WL 2014-2020   

• Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej  

                       przedsiębiorstw 

Alokacja: 118 310 734 PLN – LAWP 

90 projektów uzyskało dofinansowanie na kwotę 61 485 051 PLN 
 

• Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 

Alokacja: 221 122 283 PLN - UMWL 

I Konkurs:  92 projekty w trakcie oceny merytorycznej  

                   na kwotę 208 293 093 PLN 
 

Alokacja: 194 094 311 PLN - UMWL 

II Konkurs: wrzesień - październik 2017 r.  

Złożone wnioski - 65 szt. 
 

• Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora  

  mieszkaniowego 

Alokacja: 56 069 053 PLN – UMWL 

I Konkurs:  8 projektów w trakcie oceny merytorycznej  

                  na kwotę 31 835 373 PLN 
 

Alokacja: 50 561 277 PLN - UMWL 

II Konkurs: październik 2017 r. 

Złożone wnioski – 25 szt. 

Programy finansowania OZE i EE  

w województwie lubelskim 2014-2020 – RPO WL 



Środki WFOŚiGW w Lublinie 

 

 
 



Środki WFOŚiGW w Lublinie 

 Pożyczki  na realizację 
zadań z zakresu 

ochrony środowiska  i 
gospodarki wodnej 

 Program 
priorytetowy 

EKODOM 

Programy finansowania OZE i EE  

w województwie lubelskim - WFOŚiGW 



 

Planowane nabory wniosków: 1 lutego – 31 marca 

                                                    1 sierpnia – 31 października 

 

Programy finansowania OZE i EE  

w województwie lubelskim dla osób fizycznych 

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i 

pyłów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód, wzrost udziału energii 

pochodzącej z OZE w końcowym zużyciu energii, upowszechnianie nowoczesnych 

technologii służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie województwa lubelskiego. 

Oferta dla osób fizycznych - w ramach projektu pn. EKODOM 
 



Oferta dla osób fizycznych - w ramach projektu pn. EKODOM 
 

Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do 

dysponowania na podstawie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, lokalu 

mieszkalnego lub posiadające udział we współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego 

położonego na terenie województwa lubelskiego. W przypadku współwłasności istnieje 

możliwość składania wniosku przez jednego ze współwłaścicieli, wówczas niezbędne jest 

przedłożenie oświadczenia o zgodzie wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację 

zadania. 

Programy finansowania OZE i EE  

w województwie lubelskim dla osób fizycznych 



Rodzaje dofinansowywanych inwestycji: 

 

Refundacja 30% 

• wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym, 

• wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy,  

 

Refundacja 25% 

• wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe, 

• budowa instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych 

  odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego, 

• budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej, 

• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Oferta dla osób fizycznych - w ramach projektu pn. EKODOM 
 

Programy finansowania OZE i EE  

w województwie lubelskim dla osób fizycznych 



Oferta dla osób fizycznych - w ramach projektu pn. EKODOM 
 

Warunki dofinansowania: 

• Maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 9 miesięcy licząc od daty 

   podpisania umowy.  

• Kwota udzielonej pożyczki stanowi do 100% kosztów kwalifikowanych 

   przedsięwzięcia i określana jest w oparciu o kosztorys/wycenę stanowiący załącznik 

   do wniosku.  

• Umorzenie może wynosić maksymalnie 25% lub 30% wypłaconej kwoty pożyczki 

• Minimalna kwota pożyczki wynosi 3 500 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe 

  i wynosi 4,0% w skali roku. 

Programy finansowania OZE i EE  

w województwie lubelskim dla osób fizycznych 



Oferta dla osób fizycznych - w ramach projektu pn. EKODOM 
 

Miejsce składania wniosków:  

• WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin – powiaty: Miasto Lublin, 

lubelski, janowski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, 

rycki, świdnicki 

• Biuro w Białej Podlaskiej, Al. 1000-lecia 28a/12, 21-500 Biała Podlaska – 

powiaty: Miasto Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński. 

• Biuro w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, (pok. 351) – powiaty: 

Miasto Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski. 

• Biuro w Zamościu, ul. Promienna 4, 22-400 Zamość – powiaty: Miasto Zamość, 

zamojski, biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski. 

Programy finansowania OZE i EE  

w województwie lubelskim dla osób fizycznych 



Programy finansowania OZE i EE  

w województwie lubelskim - WFOŚiGW 

Pożyczki z WFOŚiGW na realizacje zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej : 

 

• Forma dofinansowania: Pomoc zwrotna (pożyczka) 

• Beneficjenci: JST, jednostki budżetowe, SPZOZ, przedsiębiorcy,      

spółdzielnie mieszkaniowe. 

• Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Fundusz jest ustalane na 

poziomie 0,4, 0,5 i 0,7 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 4% w skali 

roku. W przypadku udzielania pożyczek na przedsięwzięcia związane m.in. 

z montażem źródeł OZE- oprocentowanie wynosi 0,4 stopy redyskonta 

weksli.   



Programy finansowania OZE i EE  

w województwie lubelskim - WFOŚiGW 

Warunki dofinansowania: 

• Maksymalny okres udzielenia pożyczki nie dłuższy niż 10 lat.  

• Kwota udzielonej pożyczki stanowi do 80% całkowitego kosztu zadania  

• Umorzenie może wynosić maksymalnie do 25% wypłaconej pożyczki – JST, 

SPZOP oraz samorządowe jednostki budżetowe lub do 15% wypłaconej kwoty 

pożyczki m.in. przedsiębiorcom i spółdzielniom mieszkaniowym. 

• Umorzeniu nie podlegają odsetki od umorzonej kwoty pożyczki. 

• Umorzenie może być udzielone po łącznym spełnieniu przez beneficjenta 

warunków: 

-  terminowej realizacji przedsięwzięcia; 

-  osiągnięcia wskazanych w umowie efektów ekologicznych i rzeczowych; 

-  spłaty kwoty pożyczki niepodlegającej umorzeniu wraz z należnymi odsetkami; 

-  wywiązywaniu się beneficjenta z obowiązku uiszczenia opłat za korzystanie ze 

środowiska.   

 



Programy finansowania OZE i EE  

w województwie lubelskim – Urząd Miasta Lublin 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE): 

 

 

PONE ma na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza,   

w szczególności zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa 

stałego w piecach i kotłowniach pracujących na potrzeby centralnego 

ogrzewania.   

  

• Forma dofinansowania: dotacja do 50% udokumentowanych kosztów 

poniesionych przez Wnioskodawcę. 

Dotacja przysługuje na wymianę wyłącznie pracujących systemów 

ogrzewania opartych na paliwie stałym, które stanowią trwałe wyposażenie 

budynku lub lokalu.  

• Beneficjenci: osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 

• Planowany termin składania wniosków: II- III 2018 r.   

 



Programy finansowania OZE i EE  

w województwie lubelskim – Urząd Miasta Lublin 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE): 

 

PONE obejmuje dofinansowanie działań polegających na trwałej 

zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w lokalach i 

nieruchomościach w granicach administracyjnych miasta Lublin, na: 

 

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

- ogrzewanie elektryczne, 

- pompy ciepła, 

- ogrzewanie gazowe, 

-   ogrzewanie olejowe.  

 
Miejsce składania wniosków: 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Lublin, ul. Zana 38, tel. (81) 466-26-21  



 

 

 

 

Dziękujemy za uwagę  
 

 

Monika Mulier-Gogół 
Regionalne Biuro Energii 

Oddział Realizacji Projektów 

monika.mulier@lubelskie.pl 

Tel. 81 537 16 16 

 

 

doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl 

  

 

 

 

http://www.lubelskie.pl/
http://www.lubelskie.pl/
http://www.lubelskie.pl/

