
Dofinansowanie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie 

Prezentuje:
dr Kazimierz Koprowski 

Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie



Możliwości dofinansowania dla 
osób fizycznych

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Program Priorytetowy „Moja Woda” 

Ogólnopolski program finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej 
gleb poprzez ich wapnowanie



Program 
priorytetowy 
„Czyste 
Powietrze” 

projekt realizowany we 
współpracy Ministerstwa 
Środowiska i partnerów



Cel programu

Budżet

Forma 
dofinansowania

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i 
poprawę efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych

103 mld zł

• Dotacja
• Pożyczka

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym 

Program priorytetowy „Czyste 
Powietrze”

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”



Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Program priorytetowy „Czyste 
Powietrze”

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”



Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

• Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż 
pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i 
cwu.

• Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów 

słonecznych),
• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych 

(zawiera również demontaż),
• dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania 

ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
• Kwota maksymalnej dotacji:

• 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
• 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 1

Beneficjenci - osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub 
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym 
nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym 
suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.



Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

•Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
•zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
•zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

•Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
•demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy 
ciepła wyłącznie do cwu)

•zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
•zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
•zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również 
demontaż),

•dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród 
budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

•Kwota maksymalnej dotacji:
•20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
•25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

•Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się 
wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
•zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
•zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również 
demontaż),

•wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia 
przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

•Kwota maksymalnej dotacji:
•10 000 zł

Opcja 3



Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania 

Beneficjenci:
1. Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami / współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku
jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód,
nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu
Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.



Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

•Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
•zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

•demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy 
ciepła wyłącznie do cwu),

•zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
•zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
•zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również 
demontaż),

•dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród 
budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

•Kwota maksymalnej dotacji:
•32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
•37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 1

•Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się 
wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
•zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
•zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również 
demontaż),

•wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia 
przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

•Kwota maksymalnej dotacji:
•15 000 zł

Opcja 2

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania



Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych



Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Zmiany od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. planowane są następujące zmiany w PP Czyste Powietrze:

1.1. wycofanie finansowania kotłów na węgiel od 1 stycznia 2022 r. (nie dotyczy woj. małopolskiego, w którym
analogiczne regulacje zostały wprowadzone od 1 stycznia br.),

1.2. zwiększenie progów dochodowych upoważniających do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania
na:
• 1 564 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego (wcześniej 1 400 zł),
• 2 189 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego (wcześniej 1 960 zł).

Współpraca z bankami

Trwają intensywne prace nad wdrożeniem ścieżki bankowej Programie.
Zgodnie z założeniami, w banku, który przystąpił do wspólnej realizacji, Wnioskodawca ubiega się o preferencyjny
kredyt na przeprowadzenie prac zgodnych z Programem oraz w tym banku składa wniosek o dotację (dopłatę do
kredytu).



Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

liczba złożonych wniosków 26 436 szt. na kwotę 523 923 013 zł

liczba wniosków 
rozpatrzonych pozytywnie 24 669 szt. na kwotę 466 019 116 zł

liczba zawartych umów 
dotacji 21 749 szt. na kwotę 423 232 731 zł

łączna kwota wypłaty 
dofinansowania 113 138 074 zł



Program priorytetowy „Moja Woda” 

Cel programu: Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez
zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie
zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielononiebieskiej infrastruktury.
Celem strategicznym programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń
naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030 -
strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej)

Okres wdrażania: Program realizowany będzie w latach 2020–2024, przy czym:
• zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów z beneficjentem końcowym) podejmowane będą do 30.06.2024
• środki wydatkowane przez Beneficjenta (WFOŚiGW) będą do 31.12.2024

Beneficjenci: Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami
nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której
udzielono już dofinansowanie z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na
których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak
z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów
do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub
poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Intensywność dofinansowania: Dofinansowanie w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych
instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.



Program „Moja Woda” 

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Finansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, uruchomienie instalacji:
• do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów,

chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez
orynnowania)

• do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki
nadziemne, „oczka wodne”)

• do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni
nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń)

• do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez
kosztów nasadzeń

• do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze,
sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu
nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które
zostaną wykorzystane w instalacji.



Program „Moja Woda” 

I edycja
W dniu 29.06.2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę udostępnienia środków Nr 1388/2020/Wn6/GW-po-WF/US z przeznaczeniem na
udzielanie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”. Budżet Programu zgodnie z umową i zawartymi aneksami wynosi
12 372 000 zł, w tym 11 872 000 zł stanowią środki NFOŚiGW a 500 000 zł środki WFOŚiGW w Krakowie. Aktualnie WFOŚiGW w Krakowie
wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie środków do kwoty udostępnionych środków do wartości 9 541 218,28 zł.

Na wyniku zakończonego naboru Zarząd rozpatrzył 2 547 wniosków, z czego:
- przyznano dotację dla 2 156 wniosków na łączną kwotę 10 041 218,28 zł
- odrzucono 391 wniosków.

Na dzień 23.06.2021 r. wypłacono dotacje dla 394 umów o łącznej wartości 1 744 259,29 zł.

II edycja
W dniu 17.03.2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę udostępnienia środków Nr 150/2021/06/GW-po-WF/US z przeznaczeniem na
udzielanie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”. Budżet Programu zgodnie z umową i zawartym aneksem nr 1
wynosi 13 050 000 zł, w tym 12 800 000 zł stanowią środki NFOŚiGW a 250 000 zł środki WFOŚiGW w Krakowie.

Na dzień 23.06.2021 r. do WFOŚiGW w Krakowie wpłynęło:
- 3 569 wniosków w wersji elektronicznej na kwotę 17 036 283,11 zł
- 3 055 wniosków w wersji papierowej na kwotę 14 584 690,71 zł.

Na dzień 23.06.2021 r. Zarząd rozpatrzył 455 wniosków, z czego:
- przyznano dotację dla 447 wniosków na łączną kwotę 2 166 319,04 zł
- odrzucono 8 wniosków.



Ogólnopolski program finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest

Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego – gminy, związki międzygminne i powiaty, działające na rzecz
właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie, przy czym dla określenia poziomu kwalifikowalności
kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty i związki międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość
wskaźnika G spośród gmin w powiecie albo gminy wchodzącej w skład związku gmin.

Forma dofinansowania: Dotacja.

Intensywność dofinansowania:
1. W formie dotacji, z zastrzeżeniem ppkt 2, wynosi odpowiednio:
• do 100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok

złożenia wniosku nie większej niż 1500;
• do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok

złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
• do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok

złożenia wniosku powyżej 2000.
2. Dotacja do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego na obszarach dotkniętych klęską
żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej (konieczne jest wówczas potwierdzenie
przez wojewodę wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej).



Ogólnopolski program finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest

Rodzaje przedsięwzięć: 
• Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, 

zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest; 
• Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 

na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej. 

Program wdrażany jest w latach 2021 do 2023. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu będzie
przeprowadzany corocznie.

Alokacja środków: 1 443 859,30 zł, w tym: 594 530,30 zł ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz 849 329,00 zł ze
środków udostępnionych z NFOŚiGW.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2019 r. do 15.11.2023 r., przy czym zadanie musi być zakończone i rozliczone
w roku przyznania dofinansowania.

Nabór wniosków w 2021 roku prowadzony jest od 17.05.2021 r. do 02.07.2021 r.



Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej 
gleb poprzez ich wapnowanie

• Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników
antropogenicznych. Planuje się regeneracje gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha.

• Program realizowany będzie w latach 2019–2023.

• Dotacje udzielane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wykorzystaniem
środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach pomocy
de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią
właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

• Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
Dofinansowaniu podlegać będzie regeneracja glebo odczynie pH mniejszym lub równym 5,5.

• Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha.

• Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na
cztery lata.



Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej 
gleb poprzez ich wapnowanie

• Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:
 do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw

o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
 do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni

powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
 do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni

powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

• W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego w zaleceniach
nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika.

• Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie dofinansowana.

• Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:
• wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów
mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania
nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),

• środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,

z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

• Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.



Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej 
gleb poprzez ich wapnowanie

• Ważne jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub
środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.

• Przykładowa informacja na fakturze przy zakupie wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna
nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki to:

• wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%

• Przykładowa informacja na fakturze przy zakupie środka wapnującego, odpowiadającego typom środków
wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
to:

• G.1. Wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta
środka wapnującego.

• Wnioski będzie można składać we właściwych Okręgowych Stacjach Chemiczno – Rolniczych, gdzie każdy
uprawniony uzyska wszelką pomoc w ich wypełnieniu.

• Wnioski niekompletne lub negatywnie zweryfikowane nie będą podlegać rozpatrzeniu.

• Wnioski o dofinansowanie należy składać do 31 grudnia 2021 r.



Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

likwidacja niskiej emisji rozumiana jako wymiana kotłów, palenisk węglowych na gazowe, olejowe, pompy 
ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej (w tym geotermalnej) lub wymiana ogrzewania na elektryczne w 
budynkach użyteczności publicznej – m.in. szkołach, przedszkolach, budynku urzędu gminy, w obiektach 
sportowych, strażnicach OSP, placówkach świadczących całodobową lub dzienną pomoc osobom, które z 
powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu –
dotacja do 30% KK

zadania związane z ochroną przyrody, w tym z utrzymaniem form ochrony przyrody oraz na 
zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych – dotacja do 30% KK

zadania związane z edukacją ekologiczną realizowane w sposób niekomercyjny -
dotacja do 30% KK

zadania nieinwestycyjne: związane z ochroną środowiska wynikające z działalności statutowej 
jednostek samorządowych szczebla wojewódzkiego – dotacja do 50% KK

zadania nieinwestycyjne: zadania realizowane przez jednostki samorządowe szczebla 
wojewódzkiego dotyczące programów z zakresu ochrony środowiska – dotacja do 70% KK



Pożyczki

• do 5 000 000,00 zł – oprocentowanie w wysokości 
0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,50% oraz nie mniej niż 3,20% dla gmin o 
wartości wskaźnika G poniżej 1289,10 i dla powiatów o wartości wskaźnika P poniżej 223,96

• 5 000 000,00 do 10 000 000,00 zł – oprocentowanie
w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,60% oraz nie mniej niż 2,50% dla 
gmin o wartości wskaźnika G poniżej 1289,10 i dla powiatów o wartości wskaźnika P poniżej 
223,96

• powyżej 10 000 000,00 zł – oprocentowanie w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie 
mniej niż 2,00% oraz nie mniej niż 1,80% dla gmin o wartości wskaźnika G poniżej 1289,10 i dla 
powiatów o wartości wskaźnika P poniżej 223,96

umorzenie w wysokości do 30% kwoty wykorzystanej pożyczki 

Fundusz może udzielać pomocy finansowej na budowę / modernizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągowej w przypadku gdy ilość odprowadzanych ścieków wynosi minimum 2 190 m3/rok; 



Program „Stop Smog”

Od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęli od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i
Technologii zadania związane z wdrażaniem programu „Stop Smog”.

Tym samym NFOŚiGW kontynuuje współpracę z gminami na mocy dotychczas zawartych
porozumień o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków
Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Od 31 marca 2021 r. NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków na współfinansowanie
przedsięwzięć niskoemisyjnych.



Program „Stop Smog”

Szczegóły projektu

Program „Stop Smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Jest on realizowany przez gminy, jednak
stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiat, związek międzygminny lub
związek metropolitalny w województwie śląskim.

Cel programu

Ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności
energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz
najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze
świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.



Program „Stop Smog”

Zakres programu

Realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegający na:
• Wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
• Termomodernizacji
• Podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej
• Zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE
• Zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię

dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

Okres realizacji przedsięwzięcia

Do 3 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć
niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych
jednorodzinnych na obszarze gminy
Do 4 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć
niskoemisyjnych w liczbie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych
jednorodzinnych na obszarze gminy



Program „Stop Smog”

Forma wsparcia: Dotacja

Wnioskodawca:

• Gmina
• Powiat
• Związek międzygminny
• Związek metropolitalny w województwie śląskim programu

Wysokość dofinansowania:

• Dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania
• Dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania
• Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku

budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł



Oferta NFOŚiGW

Program priorytetowy - Usuwanie porzuconych odpadów

Cel programu
Ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w
środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami.

Intensywność dofinansowania 
1) w formie dotacji – do 80% kosztów kwalifikowanych
2) w formie pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych

Beneficjenci – m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki



Oferta NFOŚiGW

Program priorytetowy - Usuwanie porzuconych odpadów

Rodzaje przedsięwzięć
Usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów
wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych
oddziaływaniem usuwanych odpadów.

Koszty kwalifikowane
• zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, w tym

zanieczyszczonej gleby i ziemi,
• remediacja powierzchni ziemi w zakresie zanieczyszczeń spowodowanych usuwanymi w

ramach projektu odpadami; jako koszty remediacji kwalifikuje się koszty:
a. badań zanieczyszczenia gleby i ziemi,
b. opracowania projektu planu remediacji,
c. przeprowadzenia remediacji;



Oferta NFOŚiGW
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Cel programu
Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie ścieków, zgodnie
z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Intensywność dofinansowania - w formie pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych,
umorzenie do 10%, lecz nie więcej niż 1 000 000 zł.

Beneficjenci – m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

Rodzaje przedsięwzięć
• budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (także w zakresie osadów
ściekowych),
• budowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej wraz z budową
przyłączy,
• w przypadku projektu kompleksowego – także budowa lub modernizacja systemów
zaopatrzenia w wodę i/lub budowa kanalizacji deszczowej.



Dziękuję
za uwagę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie

31-002 Kraków
ul. Kanonicza 12

Tel.: 12 422 94 90
biuro@wfos.krakow.pl


