10. NAKŁADY NA ROZWÓJ ENERGETYKI
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10.1. Wprowadzenie
Źródłem finansowania energetyki są środki własne przedsiębiorstw a także środki samorządów
lokalnych oraz potencjalnych inwestorów.
W okresie zakończonych naborów wniosków unijnych na dofinansowanie zadań z sektora
energetyki w samorządach lokalnych, w ramach m.in. Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007 – 2013, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata
2007 -2013, główne źródła finansowania rozwoju gminnej infrastruktury energetycznej, można
pozyskać za pomocą takich instytucji jak m.in.:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Bank Ochrony Środowiska,
Bank Gospodarki Krajowej,
Bank DnB NORD ,
Narodowa Agencja Poszanowania Energii,
Fundacja Promocji Zdrowia i Odnawialnych Źródeł Energii.

10.2. Środki własne przedsiębiorstw
Podstawowym źródłem finansowania energetyki są środki własne oraz kredyty zaciągane przez
przedsiębiorstwa energetyczne. O zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami przedsiębiorstw
energetycznych a możliwościami finansowymi konsumentów dba Urząd Regulacji Energetyki
(URE) zatwierdzając taryfy dla przedsiębiorstw energetycznych. Przedsiębiorstwa energetyczne
opracowują plany inwestycyjne, które po konsultacjach z gminami i urzędami marszałkowskimi
weryfikuje i zatwierdza URE. Pod uwagę brane są potrzeby określone w gminnych „Założeniach
do planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe”, „Studiach…”,
„miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego” oraz strategicznych dokumentach
wojewódzkich. W ten sposób powstaje podstawowy fundusz inwestycyjny przedsiębiorstw
energetycznych. Kontrolę nad ich wydawaniem sprawuje URE.
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10.3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa
Telefony:
centrala: (22) 45 90 000, (22) 45 90 001
informacja: (22) 45 90 100, (22) 45 90 370
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją
realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska
i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do
standardów i norm Unii Europejskiej.
Źródłem wpływów NFOŚiGW są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kary za
naruszanie prawa ekologicznego. Dzięki temu, że główną formą dofinansowania działań są
pożyczki, Narodowy Fundusz stanowi „odnawialne źródło finansowania” ochrony środowiska.
Pożyczki i dotacje, a także inne formy dofinansowania, stosowane przez Narodowy Fundusz,
przeznaczone są na dofinansowanie w pierwszym rzędzie dużych inwestycji o znaczeniu
ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi.
Finansowane są również zadania z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska,
przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy
ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz.
W ostatnim czasie szczególnym priorytetem objęte są inwestycje wykorzystujące odnawialne
źródła energii.
W latach 1989-2008 Narodowy Fundusz zawarł ponad 14 tysięcy umów (głównie na dotacje,
pożyczki i kredyty udzielane za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska) przeznaczając na
finansowanie przedsięwzięć ekologicznych prawie 21,4 mld zł.
Głównym celem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest
finansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska, m.in. w zakresie:
przedsięwzięć z zakresu budowy małych oczyszczali ścieków,
przedsięwzięć z zakresu zagospodarowania odpadów stałych,
przedsięwzięć z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej,
2
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przedsięwzięć

z

zakresu

wykorzystania

odnawialnych

źródeł

energii

elektrycznej

i cieplnej,
przedsięwzięć z zakresu ograniczenia emisji spalin z komunikacji masowej na terenach
uzdrowiskowych poprzez dostosowywanie silników spalinowych do paliwa gazowego.
NFOŚiGW udziela wsparcia m.in. na zadania inwestycyjne wykorzystujące odnawialne źródła
energii, przynoszące określony efekt ekologiczny w wyniku pozyskania energii w sposób inny
niż tradycyjny:
zakup urządzeń i instalacja małych elektrowni wodnych o mocy do 200 MW,
budowa elektrowni wiatrowych o mocy do 500 kW,
zakup i instalacja urządzeń systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła,
wykorzystujących niskopotencjalną energię gruntu i słońca,
zakup i instalacja baterii i kolektorów słonecznych,
zakup i instalacja kotłów opalanych biomas (m.in. słoma, odpady drzewne) o mocy
do 2 MW - w ramach modernizacji kotłowni węglowo -koksowych, wraz
z urządzeniami składowymi instalacji grzewczych -jako lokalnych źródeł ciepła dla potrzeb
co. oraz c.w.u.
Listę priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na najbliższe lata przedstawiono poniżej.
1. Ochrona wód.
1.1. Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
1.2. Zagospodarowanie osadów ściekowych.
1.3. Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko –
gospodarka wodno-ściekowa.
1.4. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
2. Gospodarka wodna.
2.1. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych.
3. Ochrona powierzchni ziemi.
3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.2. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych.
3.3. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne.
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3.4. Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
3.5. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego
oddziaływania na środowisko.
3.6. Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko –
gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
4. Geologia i górnictwo.
4.1. Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód
podziemnych.
4.2. Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych.
4.3. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin.
5. Ochrona klimatu i atmosfery.
5.1. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów
wysokosprawnej kogeneracji.
5.2. Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania.
5.3. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme).
5.4. Efektywne wykorzystanie energii.
5.5. Współfinansowanie IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
– infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.
5.6. Realizacja przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z darowizny rządu
Królestwa Szwecji.
5.7. Inteligentne sieci energetyczne.
6. Ochrona przyrody.
6.1. Ochrona przyrody i krajobrazu.
6.2. Ochrona i zrównowa_ony rozwój lasów.
6.3. Ochrona obszarów cennych przyrodniczo.
6.4. Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko –
ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
7. Edukacja ekologiczna.
8. Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska.
9. Programy miedzydziedzinowe.
9.1. Współfinansowanie LIFE+.
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9.2. Współfinansowanie IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
– przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.
9.3. Współfinansowanie poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE.
9.4. Wspieranie projektów i inwestycji poza granicami kraju.
9.5. Wspieranie działalności monitoringu środowiska.
9.6. Wspieranie działalności służby hydrologiczno-meteorologicznej.
9.7. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacja ich skutków.
9.8. Współfinansowanie opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem.
9.9. Ekologiczne formy transportu.
Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym do sieci ciepłowniczej,
poprzez banki, NFOŚiGW proponuje 45% dopłaty na zakup i montaż kolektorów słonecznych do
ogrzewania wody użytkowej.
Zasady udzielania kredytów ze środków banków z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę
kredytów na kolektory słoneczne:

Beneficjenci/Kredytobiorcy
osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do
dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie.
wspólnoty

mieszkaniowe

instalujące

kolektory

słoneczne

na

własnych

budynkach

wielolokalowych (wielorodzinnych), którym to budynkom służyć mają zakupione kolektory
słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej.
Przedmiot kredytowania:
zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania
wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach,
przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Koszty kwalifikowane:
Kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu może być

wyłącznie

wykorzystana na sfinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia:
5

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Brzeg.

kosztu projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego
montażu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo
do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników
ciepła,
kosztu projektu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody
użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych
odbiorników ciepła, za wyjątkiem
przedstawiciela

producenta

kosztu projektu/oferty, sporządzonego przez

kolektorów

słonecznych

lub

podmiot

posiadający

certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów
słonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego
autoryzowanego przedstawiciela,
kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora
słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej
i automatyki),
kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434 (wymagany dla wspólnot
mieszkaniowych),
kosztu montażu instalacji kolektorów słonecznych,
podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi przysługuje
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania
się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym,
innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów
słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji,
Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu
budowlano-wykonawczego i kosztu projektu instalacji kolektorów słonecznych) poniesione od
daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację. Przedsięwzięcie nie może być
zakończone przed zawarciem umowy kredytu. Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany
za

koszt

kwalifikowany,

również

pozostałe

koszty

przedsięwzięcia

uznaje

się

za niekwalifikowane. Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na
sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kwota kredytu:
6
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Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest
wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. Wysokość
kredytu

z

dotacją

wynosi

do

100%

kosztów

kwalifikowanych

przedsięwzięcia,

z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć
2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. Zaleca się żeby powierzchnia kolektora
słonecznego służącego wyłącznie do przygotowania ciepłej wody użytkowej nie przekraczała
1,5 m2 na jednego użytkownika zamieszkującego w budynku.
Realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych
fakturami zleceń płatniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy dóbr i usług.
Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta
działalności gospodarczej.
Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczania należnego podatku dochodowego od udzielonej
dotacji NFOŚiGW.

10.4.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole,
tel.: 77 45 37 611, fax: 77 45 37 611 wew. 119
e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest samodzielną
instytucją finansową posiadającą osobowość prawną. Osobowość prawna stanowi nadrzędny walor
Funduszy, tworzący warunki do kierowania się w działaniu perspektywiczną misją, a nie
krótkookresowymi uwarunkowaniami politycznymi. Fundusz jest jednym z elementów polskiego
systemu finansowania ochrony środowiska.
Fundusz udziela ze środków własnych dwóch rodzajów pożyczek preferencyjnych: pożyczek
inwestycyjnych i pożyczek pomostowych (płatniczych) – na zachowanie płynności finansowania
projektów. Pożyczki preferencyjne były w ostatnich latach podstawowym instrumentem wsparcia
7
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i stanowiły od 84,5% do 93,3% wartości udzielonej pomocy finansowej w poszczególnych latach.
Fakt udzielania przez ostatnie lata pożyczek inwestycyjnych i płatniczych na te same projekty był
reakcją Funduszu na zaistniałą sytuację rozregulowania rynku inwestycyjnego i przekroczeń kwot
przewidzianych na realizację poszczególnych projektów. Taka konstrukcja umożliwiała
beneficjentom Funduszu domknięcie skorygowanych budżetów poszczególnych projektów,
zachowanie ciągłości ich finansowania i stanowiła poważną pomoc w wykorzystaniu
bezzwrotnych środków Unii Europejskiej (UE).
W ramach działalności WFOŚiGW w Opolu wspierane będą m.in. projekty w zakresie:
1) identyfikacji obszarów występowania przekroczeń poziomów odniesienia jakości powietrza
atmosferycznego,
2) budowy programów ochrony powietrza atmosferycznego i ich realizacja,
3) ograniczania emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na terenach zamieszkania zbiorowego,
4) kontynuacji modernizacji systemów grzewczych i eliminacji niskiej emisji zanieczyszczeń,
5) wprowadzania niskoemisyjnych nośników energetycznych w gospodarce komunalnej,
6) modernizacji kotłowni, termomodernizacja obiektów oraz zamiana nośnika energetycznego dla
źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej (np. placówkach ochrony zdrowia, oświaty,
kultury itp.),
7) przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
8) budowy obiektów i urządzeń zwiększających udział energii ze źródeł odnawialnych,
z wykorzystaniem energii spiętrzonej wody, wiatru, słońca, energii geotermalnej, biomasy,
biogazu itp.,
9) monitoringu powietrza.
Wspierane będą również działania obejmujące zwiększenie stopnia wykorzystania energii
pierwotnej w sektorze energetycznym (tj. podwyższenie sprawności wytwarzania oraz obniżenie
strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii) i obniżenie energochłonności obiektów sektora
publicznego, a także zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw.
Wspierane będą tylko takie projekty, które wykazują wyraźny, pozytywny wpływ na środowisko
poprzez zapewnienie znaczących, skwantyfikowanych oszczędności energii lub umożliwienie
wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
W zakresie zwiększenia efektywności energetycznej sektora energetycznego, wsparcie będzie
udzielane na zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, w tym w szczególności
energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem, zmniejszenie strat powstających przy
dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.

8

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Brzeg.

Priorytetem strategii obniżenia energochłonności procesów wytwarzania energii i jej przesyłania
jest generacja rozproszona oraz budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno
energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, nie wymagające przesyłania jej na duże
odległości.

10.5. Bank Ochrony Środowiska
Bank Ochrony Środowiska
Oddział Operacyjny w Opolu
45-018 Opole
ul. Krakowska 40
tel. (0-77) 402-56-80, 82 do 86
fax. (0-77) 402-56-99

Bank

Ochrony

Środowiska

termomodernizacji,

remontów,

udziela
na

m.in.

realizację

kredytów

na przedsięwzięcia

przedsięwzięć

z zakresu

energooszczędnych

oraz

przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody.

Kredyty termomodernizacyjne i remontowe
Udzielane są zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada
2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 z dnia 18 grudnia 2008 r.), związane z możliwością uzyskania
premii termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej.
Podstawową korzyścią kredytów termomodernizacyjnych i remontowych jest możliwość
uzyskania

pomocy

finansowej

dla

Inwestorów

realizujących

przedsięwzięcia

termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Pomoc
ta zwana odpowiednio:
premią termomodernizacyjną,
premią remontową,
premią kompensacyjną.
stanowi źródło spłaty części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia lub remontu.
Przedmiot kredytowania
1. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne, tj. przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:
9
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ulepszenie prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby
ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach,
ulepszenie powodujące zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach
ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła,
wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku
z likwidacją źródła lokalnego,
całkowita lub częściowa zamiana źródła energii na odnawialne lub zastosowanie
wysokosprawnej kogeneracji,
dotyczące:
budynków mieszkalnych,
budynków zbiorowego zamieszkania,
budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących
do wykonywania przez nie zadań publicznych,
lokalnych sieci ciepłowniczych,
lokalnych źródeł ciepła,
prowadzące do:
a) dla budynków:
zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię o co najmniej:
10% - gdy modernizowany jest wyłącznie system grzewczy,
15% - gdy po 1984r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,
25% - w pozostałych budynkach,
b) dla sieci i źródeł ciepła:
zmniejszenia rocznych strat energii – co najmniej o 25%,
zmniejszenia rocznych kosztów pozyskania ciepła w związku z likwidacją źródła
i podłączeniem do sieci lokalnej – co najmniej o 20%,
zamiany źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej
kogeneracji.
2. Przedsięwzięcia remontowe, tj. przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, których
przedmiotem jest:
remont,
wymiana okien lub remont balkonów,
10
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przebudowa, w wyniku której następuje ulepszenie budynku,
wyposażenie w instalacje i urządzenia wymagane dla budynków mieszkalnych oddawanych
do użytkowania.
dotyczące:
budynków mieszkalnych wielorodzinnych (mających więcej niż dwa lokale mieszkalne),
których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r. prowadzące do: zmniejszenia
rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody
użytkowej o co najmniej o 10 %.
3. Remonty budynków jednorodzinnych

- jedynie przy ubieganiu

się o premię

kompensacyjną.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt
1. na przedsięwzięcie termomodernizacyjne - właściciele lub zarządcy budynku, lokalnej sieci
ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych
i zakładów budżetowych.
2.

na

przedsięwzięcie

z większościowym

remontowe

-

osoby

fizyczne,

wspólnoty

mieszkaniowe

udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa

budownictwa społecznego.
3. na remonty - osoby fizyczne, uprawnione do ubiegania się o premię kompensacyjną.

Rodzaje premii
1. termomodernizacyjna – dla kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne: 20%
wykorzystanej kwoty kredytu jednak nie więcej niż:

16% kosztów poniesionych na

realizację przedsięwzięcia i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów
energii
2.

remontowa – dla kredytów na przedsięwzięcia remontowe:20% wykorzystanej kwoty
kredytu jednak nie więcej niż: 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.
Wysokość premii ulega zmniejszeniu jeżeli w budynku znajdują się lokale inne niż
mieszkalne (proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku).
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4. kompensacyjna – dla kredytów na przedsięwzięcia remontowe (budynki wielorodzinne)
i remonty (budynki jednorodzinne):Premia przysługuje osobie fizycznej, która w dniu 25
kwietnia 2005 r. była właścicielem lub spadkobiercą właściciela, bądź po tej dacie została
spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego, w którym był co najmniej jeden lokal
kwaterunkowy.

Warunki kredytowania
Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych oraz remontów
udzielane są na warunkach standardowo obowiązujących w BOŚ S.A. dla kredytów
inwestycyjnych.
Kredyt Energooszczędny
Przedmiot kredytowania:
Inwestycje prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a w tym:
wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia ulicznego,
wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów użyteczności
publicznej, przemysłowych, usługowych itp.,
wymiana przemysłowych silników elektrycznych,
wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budynkach
mieszkalnych,
modernizacja technologii na mniej energochłonną,
wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach,
inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej,

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:
Samorządy,
przedsiębiorcy (w tym mikroprzedsiębiorcy),
wspólnoty mieszkaniowe.
Słoneczny EkoKredyt
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Słoneczny EkoKredyt w BOŚ Banku to ekologiczny kredyt przeznaczony na zakup i montaż
kolektorów słonecznych do podgrzewania wody.Ze Słonecznym EkoKredytem możesz otrzymać
zwrot nawet 45 % kosztów inwestycji z dotacji ze środków NFOSiGW.

10.6. Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Opolu
ul. Żeromskiego 1, 45-053 Opole
tel. 0 77 423 47 11
fax 0 77 454 96 15
e-mail: opole@bgk.com.pl

W Banku Gospodarstwa Krajowego istnieje m.in. Fundusz Termomodernizacji i Remontów.
Z dniem 19 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.
U. Nr 223, poz. 1459), która zastąpiła dotychczasową ustawę o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych.
Na mocy nowej ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął działalność Fundusz
Termomodernizacji

i

Remontów,

który

przejął

aktywa

i

zobowiązania

Funduszu

Termomodernizacji.
W dniu 7 czerwca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr. 76, poz. 493), która wprowadziła
zmiany

w

zakresie

zasad

udzielania

premii

kompensacyjnej

w

ramach

Funduszu

Termomodernizacji i Remontów.
Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla
Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty
budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach
komercyjnych.
Pomoc ta zwana odpowiednio :
„premią termomodernizacyjną’’,
„premią remontową’’,
„premią kompensacyjną’’.
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stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu.
Zgodnie z tą nowelizacją wnioski o premie kompensacyjne mogą być składane bezpośrednio
do Banku Gospodarstwa Krajowego, bez udziału banków współpracujących jako jednostek
udzielających kredytu na realizowane przez beneficjentów programu przedsięwzięcia.
W przypadku wyboru tej drugiej ścieżki inwestor powinien złożyć stosowny wniosek o przyznanie
premii kompensacyjnej. Kompletne wnioski wraz dokumentami niezbędnymi do ich rozpatrzenia
powinny być składane bezpośrednio do Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego lub za
pośrednictwem Oddziałów Banku.

10.7. Bank DnB NORD

Bank DnB NORD
Centrala Banku DnB NORD
Polska
ul. Postępu 15 C 02-676 Warszawa
tel.(22) 524 10 00fax (22) 524 10 01

Oferta Banku DnB NORD obejmuje pełen zakres obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego.
20 % kredytu spłacane jest z premii udzielanej przez Fundusz Termomodernizacyjny zarządzany
przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Kredyt termomodernizacyjny przeznaczony na finansowanie inwestycji mających na celu
zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a więc zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków.
W tym: docieplenie ścian i stropów, wymiana lub modernizacja węzłów CO, wymiana okien,
zmiana konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, wykonanie przyłączy
technicznych do scentralizowanego źródła ciepła itp.
Kredyt z premią BGK przeznaczony na finansowanie inwestycji mających na celu zmniejszenie
zapotrzebowania na energię, a więc zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków. W tym:
docieplenie ścian i stropów, wymiana lub modernizacja węzłów CO, wymiana okien, zmiana
konwencjonalnych

źródeł

energii

na

źródła

niekonwencjonalne,

wykonanie

przyłączy

technicznych do scentralizowanego źródła ciepła itp.
Warunki kredytu:
Waluta kredytu: PLN,
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Wysokość kredytu: do 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia,
Spłata rat kapitału i odsetek następuje w ratach miesięcznych ,
Okres spłaty: maksymalnie do 20 lat,
Forma kredytu: uruchomienie kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach, w formie
zapłaty za faktury ,
Inne warunki:
wymagany jest audyt termomodernizacyjny dotyczący realizowanego przedsięwzięcia.
Korzyści dla Klienta:
Uzupełnienie środków niezbędnych do sfinansowania przedsięwzięcia,
Z punktu widzenia Klienta wypłata premii z BGK w wysokości 20% wykorzystanego kredytu
stanowi dla niego „umorzenie” części kredytu pozostałego do spłaty,
Dogodna forma finansowania przedsięwzięćtermomodernizacyjnych,
Elastyczne warunki kredytowania,
Wieloletnie

doświadczenie

Doradców

w

zakresie

finansowania

przedsięwzięć

termomodernizacyjnych ułatwia sprawną realizację inwestycji.

10.8. Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Narodowa Agencja Poszanowania Energii
Tel.: 48-22-50-54-661 48-22-50-54-654
Fax: 48-22-825-86-70
Adres: Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa
e-mail: nape@nape.pl

Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE S.A.) powstała z inicjatywy Fundacji
Poszanowania

Energii,

w

odpowiedzi

na

rosnące zapotrzebowanie

na

inwestycje

energooszczędne. Misją NAPE S.A. jest „stymulacja polskiego rynku użytkowników energii
w kierunku jej efektywnego i racjonalnego użytkowania, zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju ’’.
Agencja oferuje pomoc dla gmin i miast, firm i przedsiębiorstw, spółdzielni oraz jednostek
budżetowych w sferze planów związanych z produkcją i zaopatrzeniem w energię jak również
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wynikających z

eksploatacji

istniejących

systemów energetycznych, ze

szczególnym

uwzględnieniem problematyki paliw odnawialnych.
W sferze zainteresowania NAPE SA znajdują się wszystkie problemy związane z racjonalną
gospodarką energetyczną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki paliw odnawialnych.

Cele NAPE SA to m.in. :
przygotowanie i realizację projektów w ramach programów międzynarodowych,
wykonywanie ekspertyz, analiz i doradztwo na rzecz administracji centralnej oraz lokalnej,
przedsiębiorstw, zarządców budynków,
organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń, krajowych i zagranicznych,
przygotowywanie i wydawanie poradników i materiałów promocyjno-szkoleniowych,
przygotowywanie mechanizmów finansowania inwestycji w dziedzinie efektywności
energetycznej i odnawialnych źródeł energii,
identyfikację inwestycji w zakresie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii.
NAPE SA współpracuje z

Fundacją Poszanowania Energii,

Zrzeszeniem Audytorów

Energetycznych, regionalnymi agencjami poszanowania energii oraz wieloma partnerami
zagranicznymi.

Jest

również

członkiem-założycielem

Ogólnokrajowego

Stowarzyszenia

„Poszanowanie Energii i Środowiska.

10.9. Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Krajowa Agencja Poszanowania Energii
ul. Mokotowska 35,
00-560 Warszawa
tel.: (+48 22) 825-86-92; 234-52-42
fax: (+48 22) 825-78-74

Misją KAPE S.A. jest skuteczny udział w przygotowaniu i realizacji zasad zrównoważonej polityki
energetycznej Polski.
Dla wypełnienia swojej misji. stawiamy sobie za cel strategiczny odegranie na rynku usług
energetycznych wiodącej roli na poziomie narodowym w przygotowaniu zasad zrównoważonej
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polityki energetycznej i ich realizację zgodnie ze standardami europejskimi we współpracy
z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
Odpowiedni poziom merytoryczny, organizacyjny i kadrowy, pozycja na rynku krajowym
i europejskim, doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych oraz posiadane kontakty
krajowe i międzynarodowe pomagają w realizacji misji i celu KAPE S.A.
KAPE S.A. prowadzi działania zmierzające do racjonalizacji gospodarki energetycznej przy
zachowaniu zasad ochrony środowiska oraz poprzez inicjowanie przedsięwzięć proekologicznych
związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i użyciem energii.
Nasze cele te realizujemy poprzez:
wykonywanie ekspertyz, analiz i doradztwo na rzecz administracji centralnej, sektora
energetycznego oraz samorządów,
przygotowanie i realizację projektów w ramach programów międzynarodowych np. Unii
Europejskiej (w tym w ramach współpracy międzyrządowej) oraz zarządzanie programami
międzynarodowymi, w których uczestniczy Polska,
przygotowywanie i realizację dużych programów międzynarodowych w ramach współpracy
międzyrządowej,
organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń, krajowych i zagranicznych,
przygotowywanie poradników i materiałów promocyjno-szkoleniowych,
prowadzenie

Sekretariatu

Audytorów

Energetycznych

i

Sekretariatu

Planowania

Energetycznego,
pełnienie roli weryfikatora audytów energetycznych na zlecenie Banku Gospodarstwa
Krajowego,
przygotowywanie mechanizmów finansowania inwestycji w dziedzinie efektywności
energetycznej i odnawialnych źródeł energii,
identyfikację inwestycji w zakresie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii.
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