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1.1 Diagnoza regionalna  

 Tło ogólne 

W grudniu 2019 roku Komisja Europejska przedstawiła program „Europejski zielony ład” (Green 
deal) dla UE, zgodnie z którym kraje UE chcą do roku 2050 osiągnąć „neutralność klimatyczną”. 
Głównymi „polami” przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu są: 

-     zamiana paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz) energią pozyskaną z odnawialnych    
      źródeł energii (OZE), 

 poprawa efektywności energetycznej, 

 dekarbonizacja w obszarze jej zasobów budowlanych, 

 renowacja jej zasobów budowlanych, 

 rozwijanie odnawialnych źródeł energii (OZE), 

 rozwój elektromobilności.  
 
Dolny Śląsk ma być regionem transformacji energetycznej, od wielkoskalowej energetyki 
konwencjonalnej do energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii: 
umożliwiającym rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, szanującym zasoby 
naturalne i środowisko, dbającym o poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców oraz 
likwidację ubóstwa energetycznego. 
 
Osiągnięcie celów Unii w dziedzinie energii i klimatu musi być powiązane z wysiłkami na rzecz 
renowacji zasobów budowlanych. W obszarze tym, ze względu na olbrzymie zużycie energii, 
istnieją duże możliwości jej oszczędności, ale wymaga to priorytetowego potraktowania 
efektywności energetycznej. Przyjęto zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim” oraz 
konieczność dalszego rozwijania odnawialnych źródeł energii (OZE).  
Pomocną w realizacji powyższych celów jest inicjatywa RoundBaltic – działania na rzecz 
wdrożenia inicjatywy: „Inteligentne finanse dla inteligentnych budynków” (Smart finance for Smart 
Buildings)  w regionie Morza Bałtyckiego. 
 
Z „Ekspertyzy w zakresie określenia opłacalnych podejść do modernizacji właściwych dla danego 
typu budynków i strefy klimatycznej” autorstwa Krajowej Agencji Poszanowania Energii 
sporządzonej w 2020r. wynika jn: 

Według stanu na koniec 2016r. łączna powierzchnia budynków mieszkalnych w Polsce wynosiła 
1 101 686 tys. m2, zaś obiektów niemieszkalnych 464 730 tys. m

2
. Rozkład powierzchni budynków 

mieszkalnych w zależności od roku ich budowy przedstawia poniższy diagram. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne KAPE SA na podstawie danych GUS 

Poniżej zestawiono powierzchnię użytkową budynków pomniejszoną o dotychczas 
termomodernizowanie budynki oraz budynki będące w roku 2019 pod kuratelą konserwatora 
zabytków. 
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Tabela 1 Powierzchnia budynków przewidzianych do potencjalnej termomodernizacji 

Okres budowy Powierzchnia budynków do termomodernizacji [mln m2] 

do 1945 85,5 

1946 – 1966 80,4 

1967 – 1985 85,9 

1986 – 1992 33,2 

1993 – 2002 21,5 

2002 – 2020 0 

Źródło: Opracowanie własne KAPE SA 

Tabela 2 Potencjał oszczędności energii końcowej dla budynków w których w chwili obecnej 
można przeprowadzić opłacalne pod względem ekonomicznym termomodernizacje oraz dla 
budynków w których technicznie możliwe jest przeprowadzenie termomodernizacji do standardu 
budynków zeroenergetycznych netto 

Okres budowy 
Wielkość oszczędności energii 
końcowej [GWh]  

Wielkość oszczędności energii 
końcowej [GWh] 

do 1945 63 797 65 765 

1946 – 1966 42 661 54 468 

1967 – 1985 36 000 48 705 

1986 – 1992 10 037 14 671 

1993 – 2002 3 789 6 412 

2002 – 2020 0 8 171 

Tabela 3 Wielkość redukcji emisji gazów cieplarnianych dla budynków w których w chwili obecnej 
można przeprowadzić opłacalne pod względem ekonomicznym termomodernizacje oraz dla 
budynków, w których technicznie możliwe jest przeprowadzenie termomodernizacji do standardu 
budynków zeroenergetycznych netto 

Okres budowy 
Wielkość redukcji emisji gazów 
cieplarnianych [tys. ton CO2] 

Wielkość redukcji emisji gazów 
cieplarnianych [tys. ton CO2] 

do 1945 13 142 15 311 

1946 – 1966 10 541 12 681 

1967 – 1985 9 036 11 339 

1986 – 1992 2 576 3 416 

1993 – 2002 1 017 1 493 

2002 – 2020 421 1 902 

Tabela 4 Wielkość redukcji emisji pyłów całkowitych dla budynków w których w chwili obecnej 
można przeprowadzić opłacalne pod względem ekonomicznym termomodernizacje oraz dla 
budynków, w których technicznie możliwe jest przeprowadzenie termomodernizacji do standardu 
budynków zeroenergetycznych netto 

Okres budowy 
Wielkość redukcji emisji pyłów 
[ton] 

Wielkość redukcji emisji pyłów 
[ton] 

do 1945 55 976 55 979 

1946 – 1966 17 100 17 104 

1967 – 1985 10 314 10 317 

1986 – 1992 3 106 3 108 

1993 – 2002 1 358 1 358 

2002 – 2020 1 729 1 731 

Źródło: Opracowanie własne KAPE SA 
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 Punkt wyjściowy 

Jakie są ogólne cele dla regionu związane z inwestycjami w zakresie efektywności 
energetycznej i jak RoundBaltic może pomóc w ich osiągnięciu 

 
Dolny Śląsk to siódme pod względem wielkości obszaru (19 947 km2), piąte pod względem liczby 
mieszkańców (2,9 mln) oraz drugie pod względem poziomu urbanizacji województwo w Polsce. 
Jego sieć osadniczą tworzy 91 miast (z przewagą ośrodków małych i bardzo małych), w tym 4 na 
prawach powiatu (Wrocław, Legnica, Jelenia Góra i Wałbrzych) oraz 2 358 miejscowości wiejskich. 
 
Najważniejszymi dokumentami określającymi politykę rozwoju Dolnego Śląska i wyzwania stojące 
przed regionem są Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 (SRWD 2030) oraz Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego. Docelowy katalog programów 
rozwoju i polityk oraz ich zakres tematyczny określił Plan wykonawczy SRWD 2030 uchwalony 
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 29.01.2019r. W oparciu o ustalenia Planu 
wykonawczego Zarząd Województwa będzie uchwalał wykaz zadań strategicznych, który będzie 
podstawą finansowania ze środków budżetu Województwa i ubiegania się o wsparcie ze środków 
zewnętrznych, w tym w ramach Kontraktu Terytorialnego. 
Zgodnie z treścią SRWD 2030 głównymi źródłami finansowania zadań będą: 

1. Budżet Państwa, w tym środki pochodzące z Kontraktu Terytorialnego Województwa 
Dolnośląskiego, 

2. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI), w tym środki dystrybuowane w 
ramach programów 2014-2020 oraz 2021-2027, 

3. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
4. Środki pochodzące z międzynarodowych instytucji finansowych, np. Bank Światowy, 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalych, 
5. Budżety JST, w tym budżet Województwa Dolnośląskiego, 
6. Instrumenty finansowe, m.in. pożyczki, poręczenia, gwarancje, inwestycje kapitałowe oraz 

quasi-kapitałowe, udostępniane przez krajowe i regionalne instytucje finansowe, m.in. 
Dolnośląski Fundusz Rozwoju, NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

 
Ze względu na ograniczone wsparcie z funduszy europejskich w ramach programów operacyjnych 
konieczne będzie szersze otwarcie na partnerstwo publiczno-publiczne i publiczno-prywatne, 
fundusze partycypacyjne, na które składałyby się lokalne jednostki samorządu terytorialnego oraz 
Samorząd Województwa Dolnośląskiego, a także instrumenty zwrotne udostępnianie przez 
regionalne instytucje finansowe, posiadające w obrocie zarówno środki z poprzedniej perspektywy 
finansowej 2007-2013 (tzw. środki post-Jeremie), jak i środki zwrotne, które nadal będą w obrocie 
po perspektywie finansowej 2014-2020.  
 
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

1
 wskazuje, że jednym z celów 

strategicznych jest: 

Cel strategiczny Cel operacyjny Przedsięwzięcia strategiczne – 
grupy zadań strategicznych 

Odpowiedzialne wykorzystanie 
zasobów i ochrona walorów 
środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego 
 

Wspieranie produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych oraz 
wspieranie bezpieczeństwa 
energetycznego 

1. Wykorzystanie potencjału 
energetyki konwencjonalnej, wsparcie 
energetyki sieciowej, rozproszonej, 
kogeneracji i klastrów energii. 
2. Stymulowanie prac badawczych i 
wdrożeniowych związanych z 
produkcją energii ze źródeł 
odnawialnych. 
3. Działania w zakresie zwalczania 
niskiej emisji, szczególnie w 
uzdrowiskach. 

4. Podejmowanie działań na rzecz 
oszczędności zużycia energii oraz 
poprawy efektywności jej 
wykorzystania. 

 

                                                      
1 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 
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W założeniach do projektu „Strategii Energetycznej Dolnego Śląska – kierunków wsparcia dla 
sektora energetycznego”, przyjęto ambitny cel dla Dolnego Śląska zakładający osiągnięcie 
neutralności klimatycznej do 2050r.  
Z treścią założeń można zapoznać się tutaj - https://irt.wroc.pl/pliki/zalozenia_do_se/index.html 
 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego uchwalony 16.06.2020r. 
wskazują na główne cele dla regionu związane z inwestycjami w zakresie efektywności 
energetycznej, którymi są

2
:  

- rozwój infrastruktury energetycznej opartej na wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań regionu, 
- rozwój energetyki opartej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,  
- zapewnienie wzrostu wykorzystania ciepła sieciowego i wsparcie dla działań przyczyniających się   
  do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, 
- budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów mającego zastąpić wycofane z  
  eksploatacji jednostki starszej generacji (obecnie następuje rozruch nowego bloku  
  energetycznego na olej lekki o mocy 496 MW, instalacja emituje prawie 20-razy mniej SO2, a  
  pyłów około 10-krotnie mniej; dodatkowo, blok będzie charakteryzował się emisją CO2 o ok. 15  
  procent niższą, niż obecnie funkcjonujące bloki w tej lokalizacji), 
- rozbudowa dystrybucyjnej sieci gazowej na obszarach wymagających poprawy stopnia  
  zgazyfikowania, w szczególności w gminach, w których odnotowuje się intensywny rozwój  
  osadnictwa. 
 

 Ramy inwestycyjne 

Opis konkretnych uwarunkowań regionalnych i czy  jest potrzeba – jeśli tak to jaka, zmian 
na poziomie zarówno regionalnym jak i krajowym, która może wpłynąć na poprawę 
sytuacji w regionie (proponowane tematy mogą zostać dodane do agendy Krajowych 
Okrągłych Stołów) 

 
Na Dolnym Śląsku notuje się wysokie przekroczenia norm jakości powietrza. Ich głównym źródłem 
jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków oraz z obiektów sektora komunalno-bytowego, 
z transportu drogowego i terenów przemysłowych. Największym problemem dla regionu są 
zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenem. Dodatkowo 
stwierdzono przekroczenia arsenu na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego 
(LGOM) i dwutlenku azotu we Wrocławiu.  
„Raport z prac zespołu  roboczego ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim – rekomendacje dla 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego” ze stycznia 2017r. potwierdza niską jakość powietrza w 
województwie dolnośląskim, która stanowi wysokie zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.  
Oceny jakości powietrza w województwie dolnośląskim, dokonywane przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu potwierdziły występowanie w ostatnich latach 
wysokich, ponadnormatywnych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu na terenie całego 
województwa. Do najbardziej uciążliwych należą emisje pyłów i benzo(a)pirenu powstające głównie 
w wyniku niewłaściwego spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów, a także w wyniku 
użytkowania przestarzałych i niskosprawnych kotłów i pieców. Skutkiem jest obserwowana w 
sezonie grzewczym tzw. niska emisja. Problem niskiej emisji dotyczy ośrodków różnej wielkości – 
od największych miast w regionie po małe ośrodki miejskie i wsie. Charakterystycznym i 
niekorzystnym zjawiskiem na Dolnym Śląsku jest występowanie ponadnormatywnych 
zanieczyszczeń także w obszarach uzdrowiskowych, które stanowią istotny element wizerunkowy, 
turystyczny i gospodarczy regionu. 
Działania prowadzące do ograniczenia emisji szkodliwych substancji w celu osiągnięcia wartości 
dopuszczalnych i docelowych polegają przede wszystkim na konieczności wymiany 
niskosprawnych kotłów w budynkach jedno i wielorodzinnych. Na podstawie przedkładanych 
Wydziałowi Środowiska UMWD sprawozdań gmin z realizacji zadań wynikających z POP, należy 
stwierdzić, że stopień ich zaawansowania jest bardzo niski – w strefie aglomeracji wrocławskiej 5 
%, w strefie dolnośląskiej 2,3 %, w strefie legnickiej 1,8 %, w strefie wałbrzyskiej zaledwie 1 %.

3
 

 

                                                      
2 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 
3
  Raport z prac zespołu  roboczego ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim – rekomendacje dla Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego (styczeń 2017) 

https://irt.wroc.pl/pliki/zalozenia_do_se/index.html
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W województwie dolnośląskim funkcjonuje 11 uzdrowisk statutowych, co przy 45 działających w 
całej Polsce plasuje nasz region na pierwszym miejscu w kraju. 
Ocena WIOŚ za 2015r. wykazała, że na terenie niektórych uzdrowisk w Polsce wystąpiły 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu, szczególnie pyłu 
zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu oznaczonego w tym pyle. Ze względu na ukształtowanie 
terenu oraz ilość źródeł emisji, większość uzdrowisk z przekroczeniami tych norm występuje w 
południowej części Polski. W województwie dolnośląskim przekroczenia norm jakości powietrza w 
przypadku pyłu PM10 występują w uzdrowiskach: Jelenia Góra – Cieplice Zdrój, Szczawno Zdrój i 
Polanica Zdrój, natomiast w przypadku benzo(a)pirenu dotyczącą większości obszarów miejskich 
w województwie – w tym także obszarów uzdrowiskowych. 

4
 

W najbliższym czasie z powodu zanieczyszczonego powietrza co najmniej kilka miejscowości na 
Dolnym Śląsku może stracić status uzdrowiska, a co za tym idzie – dochody z tytułu ww. opłat 
środowiskowych. Jest to istotny problem zarówno dla samych kurortów, jak również całego 
regionu, który poniósłby znaczące straty wizerunkowe i ekonomiczne. 
 
Uchwała antysmogowa stanowi jedno z narzędzi, wspomagających realizację zapisów programu 
ochrony powietrza, dokumentu, którego wdrożenie jest zadaniem własnym gminy. Bariery 
związane z wprowadzeniem uchwały antysmogowej na obszarze naszego województwa: 
- niedostateczna wiedza na temat źródeł emisji w województwie, co utrudnia oszacowanie 
  wielkości problemu oraz przyjęcie optymalnych rozwiązań dających oczekiwaną poprawę stanu 
  powietrza (osiągnięcie tzw. efektu ekologicznego); 
- niedostateczna wiedza na temat ekonomicznych skutków wprowadzania uchwały 
  antysmogowej oraz ograniczone źródła finansowania; 
- brak decyzji na szczeblu rządowym w zakresie rozstrzygnięć prawnych w odniesieniu do 
  wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz wymagań jakościowych dla kotłów; 
- niewystarczające fundusze w gminach na programy dopłat do wymiany starych pieców/kotłów 
  (m.in. zlikwidowany został program KAWKA), brak programów osłonowych dla najuboższych. 
 
Skutki finansowe przyjęcia uchwały antysmogowej dla Województwa Dolnośląskiego nie zostały 
dotychczas oszacowane. Z uwagi na znaczący zakres przedsięwzięcia, konieczne jest określenie 
realnych narzędzi finansowych. Fundusze na wdrożenie uchwały antysmogowej powinny 
pochodzić ze źródeł unijnych, krajowych i samorządowych (wojewódzkich oraz gminnych) jak 
również właścicieli eksploatujących instalacje do spalania paliw.  
Rekomendowane działania: 
- Identyfikacja narzędzi finansowania przygotowania i wdrożenia uchwały antysmogowej. 
- Wpływanie na zmianę postaw społecznych w zakresie ograniczenia praktyki stosowania jako 
  paliwo do ogrzewania materiałów do tego celów zabronionych. 
- Poszukiwanie innych rozwiązań, wspierających realizację uchwały antysmogowej, w tym: 
  lobbowanie możliwości obniżenia urzędowych cen gazu dla osób fizycznych, czy wykorzystanie 
  mechanizmów zakupów grupowych nośników energii cieplnej, elektrycznej i innych. 
 
Jak pokazują badania opinii publicznej świadomość społeczna wpływu zanieczyszczonego 
powietrza na zdrowie jest niska w naszym regionie. Stąd wynika obawa, iż próba wprowadzenia 
zmian wyłącznie poprzez zapisy uchwały antysmogowej, bez podniesienia świadomości 
społecznej, może być nieskuteczna i narażona na kontestację. Dlatego informowanie 
społeczeństwa i edukacja grają kluczową rolę w zmianie, jaką niesie ze sobą wdrożenie uchwały 
antysmogowej dla Dolnego Śląska. Punktem wyjścia są tu badania opinii publicznej, które odnoszą 
się do społecznego postrzegania kwestii zanieczyszczenia powietrza. Jak wskazują badania opinii 
publicznej, znaczna część społeczeństwa czuje się także słabo poinformowana o skutkach dla 
zdrowia związanych z zanieczyszczeniem powietrza, a także o aktualnym stanie jakości powietrza. 
 
Narzędziami do przeprowadzenia zmiany świadomości społecznej powinny być przede wszystkim 
kompleksowe kampanie informacyjne i programy edukacyjne dotyczące wpływu zanieczyszczeń 
powietrza na zdrowie oraz o możliwych formach ochrony naszego zdrowia w trakcie wysokich 
stężeń. 
 

                                                      
4
 Raport z prac zespołu  roboczego ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim – rekomendacje dla Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego (styczeń 2017) 
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Realizacja założonych celów poprawy efektywności energetycznej w regionie wymaga znacznych 
nakładów finansowych. Głównym problemem w województwie dolnośląskim jest dostęp do 
atrakcyjnych, a zarazem zrównoważonych

5
 źródeł finansowania działań w zakresie efektywności 

energetycznej. Obecnie największy udział w finansowaniu działań mają środki własne inwestorów. 
Realizacja działań niejednokrotnie pociąga za sobą konieczność skorzystania z komercyjnych 
kredytów bankowych. Znacząca część inwestycji publicznych realizowanych w regionie 
dolnośląskim jest współfinansowana przez fundusze unijne. Wsparcie z budżetu Państwa jest 
niewielkie. 
Dla budynków użyteczności publicznej istniejące formy dofinansowania termomodernizacji są 
niewystarczające do pokrycia potrzeb. Niezbędna jest aktywizacja działań wspierających 
pozyskiwaniu środków na termomodernizację budynków mieszkalnych przez spółdzielnie, 
wspólnoty mieszkaniowe i TBS-y, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.  
 
Do istotnych barier utrudniających finansowanie działań zwiększających efektywność energetyczną 
należy zaliczyć:  
- niską świadomość społeczną, zarówno ekologiczną jaki i ekonomiczną, 
- niską zamożność społeczeństwa, 
- przywiązanie i oczekiwanie na dalsze bezzwrotne formy finansowania inwestycji, 
- brak wystarczających środków finansowych w budżetach gmin, spółdzielniach, wspólnotach  

  mieszkaniowych i TBS-ach oraz u innych inwestorów na realizację zadań efektywności  

  energetycznej, 

- zbyt małe zaangażowanie sektora bankowego w finansowanie efektywności energetycznej, 
- skomplikowaną procedurę pozyskanie dofinansowania z WFOŚiGW / NFOŚiGW oraz sektora  

  bankowego, 

- brak wspólnych inicjatyw w zakresie projektów OZE, zarówno skierowanych do mieszkańców, jak  

  i jednostek publicznych, 

- niewielką skalę przedsięwzięć integrujących źródła finansowania projektów JST z innymi  

  podmiotami (PPP, ESCO, EPC). 

 
Reasumując, skala zmian w zakresie wprowadzania niskoemisyjnych systemów grzewczych oraz 
poprawy efektywności energetycznej zabudowy w województwie dolnośląskim jest 
niewystarczająca.  Wśród głównych przyczyn tego stanu, z punktu widzenia Inwestorów, wskazuje 
się na: 
- brak wystarczających środków finansowych,  
- trudne warunki korzystania z dostępnych mechanizmów wsparcia finansowania efektywności  
  energetycznej, 
- niepewność finansowania, 
- niestabilność prawną, 
- długi horyzont zwrotu z inwestycji. 
 
Generalnie, jedną z głównych barier w realizacji transformacji energetycznej oraz poprawy 
efektywności energetycznej jest niewystarczająca świadomość wagi zagadnień związanych z 
finansowaniem EE między sektorami: rządowym, samorządowym, publicznym, prywatnym i 
finansowym na drodze do neutralności energetycznej.  
 
 

 Instrumenty Finansowe  

Istniejące w regionie instrumenty finansowe oraz które powinny być wzięte pod uwagę/ 
utworzone  w ramach punktów interwencji projektu (z poziomu krajowego i regionalnego) 

Nalży również umieścić powyższe propozycje w Planie Interwencji  

                                                      
5
 Zrównoważone finansowanie (sustainable finance) to zespół celów określany triadą środowisko-społeczeństwo-

zarządzanie. To pojęcie odnoszące się do usług finansowych, które mają na celu łączenie ekologicznych, społecznych i 
zarządczych aspektów przy podejmowaniu decyzji biznesowych, które biorą pod uwagę ich długofalowe efekty zarówno dla 
klientów podmiotów finansowych, jak i społeczeństwa jako całości. Mieści się w tym „zielone” finansowanie: inwestycje 
ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego. 
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Przedsięwzięcia w zakresie poprawy efektywności energetycznej na Dolnym Śląsku są 
finansowane ze środków własnych Inwestorów oraz ze środków zewnętrznych, tj. funduszy 
krajowych oraz funduszy zagranicznych, głównie z UE.  
W latach 2014-2020 w województwie dolnośląskim dostępne były/są następujące instrumenty 
finansowe zwiększające efektywność energetyczną:  
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO WD 2014-2020) 
 

 
  

Źródło: 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Gospodarka/zdjecia/OS_3_RPO_WD.pdf 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dofinansował w Osi 
Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna 439 projektów o wartości ogółem – 2 009 321 742,15 zł, 
w tym dofinansowanie EFRR – 1 320 338 087,12 zł.

6
 

 
Bank Gospodarstwa Krajowego  
Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)  

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe 
oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale 
kwaterunkowe. Formy pomocy: 

- premia termomodernizacyjna (16 % kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, od 
2020r. dodatkowa premia termomodernizacyjna w wysokości 5% nakładów inwestycyjnych 
za zastosowanie odnawialnych źródeł energii; od 2020r. dodatkowe wsparcie w wysokości 
50% kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego przy realizacji termomodernizacji 
budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem). 
- premia remontowa (15% kosztów przedsięwzięcia remontowego; w przypadku 
przedsięwzięć remontowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub 
spółki należące w 100% do samorządu gminnego, wysokość premii remontowej może 
wynieść do 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego, zaś dla budynków komunalnych, 
które są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków, premia wynosi 60%). 

 
 

                                                      
6
 Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego za 2019r. 
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W latach 1999-III kw. 2020 w woj. dolnośląskim złożono 3088 wniosków co stanowiło 6,37% ogółu 
złożonych wniosków. Dolny Śląsk plasuje się na 6 miejscu pod względem ilości złożonych 
wniosków. Dane dotyczące wykorzystania w skali kraju państwowego Funduszu 
Termomodernizacji i Remontów na dopłaty do kredytów wskazują na stopniowy spadek 
zainteresowania tym instrumentem w latach 2015-III kw. 2020 (z 3019 do 1801 beneficjentów 
rocznie).

7
  Jako przyczyny spadku zainteresowania tym instrumentem należy uznać:  

- ograniczenie działań promujących termomodernizacje do rutynowej działań banków  
  obsługujących Fundusz Termomodernizacji i Remontów,  
- niewystraczająca znajomość tego systemu finansowania przez beneficjentów, 
- koncentracja beneficjentów w dużych ośrodkach miejskich z uwagi na wyższą zdolność  
  kredytową właścicieli budynków, 
- stosunkowo duże środki dostępne w ramach RPO I POIŚ. 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
 
Program: Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu 
Przeznaczenie: wymiana źródeł ciepła, zmniejszenie emisji pyłów i gazów, ograniczenie niskiej 

emisji oraz zmniejszenie emisji substancji toksycznych, wspieranie inwestycji w OZE, 
termomodernizację i efektywność energetyczną.  
Zakres dofinansowania: 
- pożyczka do 100% wartości kosztów kwalifikowanych: 

1) o oprocentowaniu stałym 2,75% (do 10 lat), 
2) o oprocentowaniu zmiennym (powyżej 10 lat): oprocentowanie zmienne oparte 
jest na stawce WIBOR 12M + 50 punktów bazowych, jednak nie niższe niż 1,9%.  

- dotacja do 25 % kosztów kwalifikowanych dla zadań związanych z wymianą lub modernizacją    
źródła ciepła w obiektach użyteczności publicznej, tj. budynek przeznaczony na potrzeby 
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej.                                        
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych. 

Zasady umarzania pożyczek: 
1. Częściowemu umorzeniu podlegają pożyczki udzielone: 

1) jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i stowarzyszeniom, 
2) spółkom prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego wynosi 

100%. 
2. Pożyczki mogą być częściowo umarzane w wysokości do 15% kwoty wypłaconej, po minimum 

5 latach spłaty kapitału. 
 

W ramach Programu Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu uruchomiony został program 
„Ograniczania Niskiej Emisji II” - wymiana i likwidacja lokalnych źródeł ciepła zasilanych 
paliwami stałymi lub biomasą (kotły starej generacji) na rzecz:  

- podłączenia budynków do lokalnej/miejskiej sieci ciepłowniczej,  
- zakupu i montażu nowoczesnego źródła ciepła, 
- zastosowania odnawialnych źródeł energii. 

Forma dofinansowania: pożyczka z możliwością częściowego umorzenia 
Beneficjenci (wnioskodawcy) programu: 

 jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 
Beneficjenci końcowi programu: 

 osoby fizyczne, które nie kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze” 

 wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we 
wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków) 

 jednostki samorządu terytorialnego, wyłącznie w odniesieniu do komunalnego 
budownictwa mieszkaniowego. 

Nabór wniosków został zakończony z dniem 22.05.2020r. 

 

 

                                                      
7
 https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/FTiR/Dane_liczbowe_FTiR_02.11.2020.pdf 
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Program „Czyste Powietrze”  

W 2019r. kontynuowano realizację programu priorytetowego Czyste Powietrze. Program ma na 
celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie oraz uniknięcie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Budżet programu na 
2019r. został określony we współpracy z Narodowym Funduszem Gospodarki wodnej i wynosił 
51,8 mln z przeznaczeniem na dotacje oraz 13,0 mln z przeznaczeniem na pożyczki. 
 
W latach 2014-2019 WFOSiGW wydatkował na zadania z dziedziny Ochrony powietrza, atmosfery 
i klimatu kwotę 462,6 mln zł.

8
 W samym 2019r. wnioskowana kwota pożyczek na zadania z 

dziedziny Ochrony powietrza, atmosfery i klimatu stanowiła kwotę 206,4 mln zł. Tymczasem na 
zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, termomodernizacji oraz innych zadań z zakresu 
ochrony atmosfery, WFOŚiGW we Wrocławiu wydatkował w 2019r. kwotę 72,5 mln zł (w tym na 
dotacje 1,44 mln zł.), co stanowi 36% wszystkich wydatkowanych przez Fundusz środków w 2019r. 
Fundusz posiada zobowiązanie w stosunku do zadań trwających w następnych latach na kwotę 
35,8 mln zł, w tym 99% w formie pożyczki i 1% w formie dotacji. Na 2020r. na ochronę powietrza, 
atmosfery i klimatu zaplanowano 72,7 mln złotych.  
 
Mając na uwadze ww. kwoty, należy stwierdzić, że skala finansowego zaangażowania 
WFOŚiGW w ochronę powietrza, atmosfery i klimatu jest niezadawalająca. Istotną barierę 
stanowi fakt, że są to głównie instrumenty zwrotne. Zasadnym byłoby zwiększenie 
zaangażowania tej instytucji poprzez stworzenie regionalnego programu wsparcia 
dedykowanego omawianej problematyce, choć bardziej realny i prawdopodobny wydaje się 
wkład WFOSIGW w regionalną dystrybucję środków na poprawę EE w ramach współpracy z 
NFOSiGW.  
 
Pozostałe instrumenty finansowe 

Programy priorytetowe NFOŚiGW: Ochrona atmosfery, Ciepłownictwo powiatowe, Energia Plus, 
Polska Geotermia Plus, Agroenergia, Mój prąd. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ). 

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm 
Finansowy (NMF) 2014-2021, obszar nr 12 Energia. 

 

 Inicjatywy finansowe wspierające poprawę efektywności energetycznej 

Istniejące w regionie instrumenty finansowe oraz które powinny być wzięte pod uwagę/ 
utworzone  w ramach punktów interwencji projektu (z poziomu krajowego i regionalnego) 

Nalży również umieścić powyższe propozycje w Planie Interwencji 

 
Obecnie w woj. dolnośląskim na uwagę zasługują inicjatywy finansowe i podatkowe, 
wspomagające wdrażanie projektów w obszarze efektywności energetycznej, do których zaliczyć 
można:  
 
Preferencyjne pożyczki unijne z RPO WD 2014-2020 oferowane przez BGK 
 
1. Pożyczka na efektywność energetyczną: 
Kwota pożyczki: od 200 tys. do 3 mln zł 
Wymagany dokument: audyt energetyczny 
Beneficjenci: MMŚP, grupy producentów rolnych, przedsiębiorstwa, w których większość udziałów 
lub akcji należy do JST 
Oprocentowanie: od 0,5% w skali roku 
Okres spłaty: do 15 lat 
Karencja w spłacie: do 6 m-cy 
Instytucje pośredniczące: TISE S.A., FRW, WARR S.A. 
 
 

                                                      
8
 https://wfosigw.wroclaw.pl/o-nas/sprawozdania 
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2. Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych: 
Kwota pożyczki: od 100 tys. do 10 mln zł 
Beneficjenci: JST, przedsiębiorstwa energetyczne, klastry energii, MŚP, SM/wspólnoty 
mieszkaniowe/TBS-y, grupy producentów rolnych, jednostki naukowe i uczelnie, kościoły i związki 
wyznaniowe, Lasy Państwowe, PGW Wody Polskie, przedsiębiorstwa społeczne i organizacje 
pozarządowe, lokalne grupy działania 
Oprocentowanie: od 0,5% w skali roku 
Okres spłaty: do 15 lat 
Karencja w spłacie: do 12 m-cy 
Instytucja pośrednicząca: TISE S.A. 

 
Zaletą tych dwóch pożyczek są proste zasady i jasne kryteria. Wadą jest ich charakter – są 
to instrumenty zwrotne oraz dla wielu beneficjentów (zwłaszcza przedsiębiorców) długi 
horyzont czasowy zwrotu poniesionych nakładów (zdecydowanie powyżej 5 lat) i związana z 
tym niepewność prawna, a także konieczność zabezpieczenia w wysokości nawet do ponad 
150% wartości pożyczki.   

Podstawową różnicą w popularności obu pożyczek jest niska świadomość beneficjentów. 
Naturalnymi ambasadorami pożyczki na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł 
odnawialnych są firmy instalacyjne, które penetrują rynek odbiorców i włączają ofertę 
preferencyjnego finansowania w swoją ofertę handlową. Natomiast w przypadku pożyczki 
na efektywność energetyczną, zasięg oddziaływania doradców energetycznych jest 
zdecydowanie słabszy. Za większą popularnością pożyczki na OZE (zwłaszcza na instalacje 
PV) przemawia ponadto:  

- wysoka cena energii elektrycznej,  
 -krótszy okres zwrotu,  
- informacje medialne – obawa przed szybkim wzrostem cen energii,  
- mocno reklamowane instalacje PV, nie zawsze w sposób zgodny z prawdą, 
- prosta inwestycja, nie wymagająca zgłoszeń. 
 
3. Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym: 
Kwota pożyczki: od 10 tys. do 5 mln zł 
Beneficjenci: SM, wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS-y 
Oprocentowanie:  0,5% w skali roku 
Okres spłaty: do 20 lat 
Karencja w spłacie: do 12 m-cy 
Instytucje pośredniczące: Alior Bank 
 
Instrument ten jest oferowany od końca 2018r., dlatego trudno ocenić jego efektywność.  
Główną barierą zainteresowania jest: 
- aktualnie niskie oprocentowanie kredytów komercyjnych, 
- kredyt celowy na termomodernizację, 
- wysokie progi oszczędności energii min. 25%, 
- uciążliwe i bardzo sformalizowane procedury. 
 
Instrument podatkowy na terenie miasta Wrocławia 
 
Rada Miejska Wrocławia uchwałą nr XIII/316/19 z dnia 5.09.2019r.

9
 uchwaliła zwolnienie z podatku 

od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora 
słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntownego wymiennika ciepła. Zwolnieniu nie 
podlegają budynki lub ich części związane z prowadzeniem wielkopowierzchniowej działalności 
handlowej. Warunkiem uzyskania i korzystania ze zwolnienia jest: 
1)poniesienie nakładów w wysokości co najmniej 15 000 złotych brutto po wejściu wżycie uchwały; 
2)podłączenie do budynku lub jego części instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy 
ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła przez cały okres korzystania ze zwolnienia; 
3)złożenie wniosku o udzielenie zwolnienia; 
4)wpisanie inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

                                                      
9
 http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U70/2019/181/5472.pdf#zoom=90 
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Zwolnienie udzielane jest na okres 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w 
którym zostały poniesione koszty. Wniosek o udzielenie zwolnienia należy złożyć do końca roku, w 
którym zostały poniesione koszty. Wnioski o udzielenie zwolnienia można składać nie później niż 
do dnia 31grudnia 2020r. W planach jest aneksowanie terminu składania wniosków do końca 
2021r. Uchwała obowiązuje do dnia 31grudnia 2025r. 
Instrument ten cieszy się wielkim zainteresowaniem podatników ze względu na podwójną 
korzyść finansową w postaci redukcji kosztów energii oraz zwolnienia z podatku od 
nieruchomości. Żadne inne miasto w woj. dolnośląskim nie wprowadziło tego instrumentu. 
Kilka miejscowości w Polsce analizuje taką możliwość. Zdaniem autora raportu mógłby to 
być element „dobrej praktyki” postulowany do zastosowania na skalę całego województwa 
dolnośląskiego, a nawet kraju.    
 
Opisane instrumenty finansowe i podatkowe odgrywają obecnie coraz większą rolę w ograniczaniu 
barier ekonomicznych w finansowaniu inwestycji poprawiających efektywność energetyczną 
naszego regionu. W regionie występuje potrzeba wsparcia działań doradców energetycznych i 
finansowych w zakresie transferu technologii, a także zapewniających przedsiębiorcom 
kompleksowe usługi techniczno - finansowe. Wymiana najlepszych praktyk pomiędzy regionalnymi 
ośrodkami może pomóc w rozwoju tego rodzaju projektów. 

 

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) 

 

Partnerstwo publiczno-prywatne to forma współpracy, która pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i 
doświadczenie przedsiębiorców w realizacji i finansowaniu inwestycji oraz usług publicznych.  

W bazie zawartych umów PPP (https://www.ppp.gov.pl/baza-zawartych-umow-ppp/) zostało 
wskazanych 16 podpisanych umów w województwie dolnośląskim z 147 umów zawartych w 
Polsce. Z tych 16 umów tylko dwie dotyczą poprawy EE, tj.: 

Kompleksowa termodernizacja budynków oświatowych i budynków użyteczności publicznej Gminy 
Wołów 
Partner prywatny; Simens Sp. z o.o.  
Wartość nakładów brutto: 9 480 954,00 zł 
Okres trwania umowy : 2014-2024 
Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Wołów 
Partner prywatny; Simens Sp. z o.o.  
Wartość nakładów brutto: 4 795 179,24 zł 
Okres trwania umowy : 2012-2022 
Jeśli z kolei chodzi o zamierzenia inwestycyjne PPP, na 132 zamierzenia 22 dotyczą Dolnego 
Śląska, w tym 1 w zakresie EE, tj. „Poprawa efektywności energetycznej 28 budynków 
oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego.  

Ta forma finansowania przedsięwzięć poprawiających EE nie cieszy się zainteresowaniem, ze 
względu na wysokie, odbiegające znacznie od rynkowych, koszty finansowe oraz 
trudnoakceptowalne okresy zwrotu z inwestycji. Jak przykład można podać  inwestycję, którą 
planowała w tej formule przeprowadzić Gmina Wałbrzych. W VI 2019r. Gmina Wałbrzych ogłosiła 
postępowanie przetargowe na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej 28 
obiektów użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 
W ramach wspólnej realizacji przedsięwzięcia Partner Prywatny zobowiązany był do 
zaprojektowania, sfinansowania, wykonania prac termomodernizacyjnych i robót budowlanych w 
obiektach użyteczności publicznej objętych zakresem Przedsięwzięcia. Ponadto Wykonawca miał 
zapewni zarządzanie energią w modernizowanych obiektach w celu uzyskania zagwarantowanych 
w ofercie oszczędności w jej zużyciu oraz odpowiadać miał za utrzymanie technicznej sprawności 
zmodernizowanej infrastruktury i zainstalowanych urządzeń w okresie obowiązywania umowy o 
PPP. Ofertę złożyła tylko 1 firma. W X 2020r. Gmina Wałbrzych podjęła decyzję o unieważnieniu 
postępowania, ponieważ złożona oferta znacząco przekraczała kwotę przeznaczoną (o. ok. 42%), 
zaproponowane koszty finansowania były wyższe od szacowanych oraz od rynkowego poziomu 
kosztów finansowych, jak również oszczędności w zużyciu ciepła zaproponowane przez oferenta 

https://www.ppp.gov.pl/baza-zawartych-umow-ppp/
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były na niskim poziomie, tj. ok. 36% niższym od zakładanego, co sprawiło, że okres zwrotu z 
inwestycji wyniósłby ok. 86 lat.

10
   

Systemy finansowania EE przez podmioty ESCO 
 
ESCO to model działania, w którym firmy, specjalizujące się w rozwiązaniach służących poprawie 
efektywności energetycznej, oferują wdrożenie różnych przedsięwzięć, obniżających 
zapotrzebowanie na energię, bez konieczności angażowania środków finansowych klientów.  

Firmy ESCO oferują dwa główne rodzaje umów na usługi energetyczne: kontrakty na uzyskanie 
oszczędności energii, czyli ESPC (Energy Saving Performance Contracting) oraz kontrakty na 
uzyskanie odpowiednich parametrów efektywności energetycznej przy realizowanych pracach, 
czyli EPC (Energy Performance Contracting). Kontrakty ESPC to umowy, na mocy których 
wynagrodzenie firmy ESCO stanowi część uzyskanych oszczędności, będących efektem 
wdrożenia działań wpływających na obniżenie zużycia energii. Kontrakty EPC najczęściej 
realizowane są wtedy, kiedy firma, w której działa podmiot ESCO, sama chce pokryć nakłady 
inwestycyjne związane z wdrażanym przedsięwzięciem, ale dopiero po zobaczeniu i zmierzeniu 
efektów inwestycji, za które odpowiada ESCO. Rozliczenie w takim przypadku, najczęściej poza 
kosztami inwestycji, obejmuje odpowiednią premię dla podmiotu ESCO związaną z sukcesem 
projektu. 

Formuła realizacji inwestycji w partnerstwie z firmą ESCO jest instrumentem niewystarczająco 
rozpoznawalnym wśród beneficjentów zarówno sektora administracji państwowej jak i MŚP. 
Hamulcem jest brak wiedzy o możliwości, które daje formuła ESCO w zakresie pozabilansowych 
kosztów i w konsekwencji niezadłużania budżetów samorządowych. W sferze operacyjnej brakuje 
jednoznacznej wiedzy i interpretacji w zakresie: własności instalacji beneficjenta i firmy ESCO, gdy 
poszczególne element są trwale mocowane, co rodzi daleko idące konsekwencje fiskalne, 
interpretacji sprawozdań finansowych i realizacji budżetów JST, co związane jest kontrolnymi i 
nadzorczymi zadaniami Regionalnych Izb Obrachunkowych, sprawujących kontrolę nad JST.

11
 

Ponadto, umowy ESCO często ograniczają zasadność ekonomiczną dalszej poprawy efektywności 
energetycznej ze względu na stałość kosztów obsługi w trakcie trwania umowy. 

 

Mechanizm białych certyfikatów  

Spółki energetyczne sprzedające prąd, ciepło lub gaz ziemny są zobowiązane do rozliczania 
oszczędności energii. Za inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej uzyskują tzw. 

białe certyfikaty. System świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów oparty 

jest o zapisy Ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej. Mechanizm pozwala na 
otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie 
efektywności energetycznej, skutkujących oszczędnością energii. Z tego wsparcia może 
skorzystać każdy podmiot, o ile spełnia warunki zapisane w Ustawie o efektywności energetycznej, 
przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz przejdzie pozytywną ocenę wniosku przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Białe certyfikaty stanową potwierdzenie ilości 
zaoszczędzonej energii finalnej w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. Wydawane 
są wyłącznie dla planowanych (przyszłych) przedsięwzięć służących poprawie efektywności 
energetycznej. Oszczędność energii musi być równa bądź większa niż 10 ton oleju 
ekwiwalentnego średnio w ciągu roku (czyli ponad 116,3 MWh/rok lub 418,68 GJ/rok). 
Przedsiębiorstwa przedstawiają certyfikaty  do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 
lub płacą opłatę zastępczą. Na Towarowej Giełdzie Energii świadectwa te wyceniane są na około 2 
tys. zł za toe (tona oleju ekwiwalentnego). Do maja 2020r. URE wydał około 1,2 tys. świadectw, na 
wydanie świadectw oczekuje ok. 2,2 tys. wniosków o wartości ponad 440 tys. toe.

12
 Obecnie 

analizowane są wnioski złożone do URE w połowie 2018 roku. Jako przyczynę opóźnień wskazuje 
się braki kadrowe oraz niejednokrotnie bardzo niską  jakość wniosków i audytów składanych na 
potrzeby wydania świadectwa.  

 

 

                                                      
10

 https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,6222,1a260649dac0ddb2290f609a13f4b814.html 
11

 https://www.ewaluacja.gov.pl/media/60397/raport_koncowy_ESCO_ostateczny.pdf 
12

 https://wysokienapiecie.pl/28933-biale-certyfikaty-czeka-sie-2-lata/ 
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 Zaangażowanie sektora finansowego 

Jaki jest obecnie poziom zaangażowania sektora finansowanie w inwestycje na rzecz 
poprawy EE  w regionie  i co można zrobić w ramach projektu, aby zwiększyć jego 
zaangażowanie. Nalży również umieścić powyższe propozycje w Planie Interwencji 

 
Większość banków komercyjnych działających na terenie województwa dolnośląskiego jest 
zaangażowana w opisany wyżej kredyt z premią termomodernizacyjną BGK.   

Ponadto, rozwój wykorzystania OZE oraz efektywność energetyczną finansuje obecnie wiele 
banków komercyjnych za pomocą ekopożyczek:  
PKO BP - pożyczka na zakup paneli fotowoltaicznych (słonecznych) oraz innych urządzeń i 
pojazdów ekologicznych. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 50 tys. zł. 
ING - Ekopożyczka na produkty przyjazne środowisku: hulajnogi, rower czy panele słoneczne. 
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 60 tys. zł.  
Bank Pekao - pożyczka na cele ekologiczne (kolektory słoneczne, panele/ogniwa fotowoltaiczne, 
kotły centralnego ogrzewania z wykluczeniem kotłów węglowych, pompy ciepła, stolarka okienno-
drzwiowa i materiały do ocieplenia domu, samochody osobowe z napędem elektrycznym lub 
hybrydowym oraz motocykle i skutery z napędem elektrycznym). Maksymalna kwota pożyczki 
wynosi 50 tys. zł. 
BOŚ Bank - Ekokredyt na fotowoltaikę PV. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 75 tys. zł. 
 
 
Kolejnym instrumentem wspierającym inwestycje poprawiające efektywność energetyczną jest 
inicjatywa ELENA European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki 
lokalnej, która umożliwia dofinansowanie do pomocy technicznej ułatwiającej przygotowanie 
inwestycji oraz aplikowanie o dofinansowanie.  
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank 
Inwestycyjny Inwestorzy mogą uzyskać refundację kosztów audytu energetycznego ex-ante i 
dokumentacji technicznej niezbędnej dla uzyskania pożyczki na efektywność energetyczną w 
sektorze mieszkaniowym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu 
Horyzont 2020. Zasady refundacji kosztów w ramach inicjatywy ELENA:  

 refundacja aż 90% kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej, 

 możliwość refundacji faktur opłaconych po 1 marca 2019 roku, 

 refundacja nie stanowi pomocy publicznej dla Inwestora. 
 
Podobną ofertę ma BNP Paribas (Program Finansowania Efektywności Energetycznej 
Wielorodzinnych Budynków Mieszkalnych „EKO-WSPÓLNOTA Z ZYSKIEM”), który również dzięki 
środkom z programu ELENA w oparciu o Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020, w 
ramach współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), oferuje wspólnotom 
mieszkaniowym, które planują inwestycję termomodernizacyjną lub remontową z premią BGK: 

 refinansowanie 90% kosztów poniesionych na wykonanie audytu energetycznego, 

 kompleksową obsługę w uzyskaniu finansowania całej inwestycji, 

 konkurencyjne warunki cenowe kredytu inwestycyjnego. 
Kwota kredytu inwestycyjnego z premia termomodernizacyjną BGK: do 2 600 000 zł  
Okres kredytowania: do 240 miesięcy 

 
Do instrumentów ogólnych wspierających inwestycje na rzecz poprawy EE  w regionie można 
ponadto zaliczyć ponadto: 
Gwarancje BGK  
De minimis i Cosme - forma zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego oraz 
Biznesmax z Funduszu Gwarancyjnego POIR - dopłata do oprocentowania kredytu w formie 
dotacji stanowiącej zwrot części zapłaconych odsetek. 

 
WFOSiGW  
Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz 
przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.  
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Zaangażowanie sektora bankowego w finansowanie efektywności energetycznej należy ocenić 
jako zbyt małe, a procedurę pozyskania finansowania jako skomplikowaną i uwarunkowaną 

wieloma ograniczeniami. Dodatkowo u podłoża tych trudności leży niechęć Beneficjentów 
do korzystania z instrumentów zwrotnych oraz długi horyzont czasowy zwrotu z inwestycji, 
co w obliczu niepewności gospodarczej i prawno-podatkowej zniechęca do podejmowania 
decyzji inwestycyjnych na rzecz poprawy EE. Poziom świadomości społecznej jest nadal 
niewystarczający i wymaga spójnej polityki informacyjnej popartej ofertą atrakcyjnych 
instrumentów finansowych.   
 

 Budowanie potencjału dla zrównoważonych Inwestycji Energetycznych 

Jaki można ocenić potencjał do zrównoważonych inwestycji energetycznych w regionie  i 
co można zrobić w ramach projektu, aby go zwiększyć. Nalży również umieścić powyższe 
propozycje w Planie Interwencji 

 
Potencjał dla rozwoju zrównoważonych inwestycji energetycznych w województwie dolnośląskim 
jest wysoki. Podmioty ze wszystkich sektorów gospodarki mają za sobą doświadczenia w realizacji 
inwestycji energooszczędnych. Istnieją przykłady „dobrych praktyk” oraz instrumenty finansowe 
cieszące się zainteresowaniem inwestorów. W oparciu o doświadczenia z funkcjonowania różnych 
instrumentów finansowego wsparcia działań podnoszących efektywność energetyczną, należy 
zwrócić szczególną uwagę na ograniczenia w dostępie do programów oraz trudności w 
aplikowaniu. Doświadczenia autora raportu, będącego doradcą finansowym z 25-letnim stażem 
pozwalają wnioskować, że potrzebne są:  

 proste procedury i jasne kryteria, 

 usunięcie barier prawnych i ekonomicznych, 

 zwiększenie roli doradztwa energetycznego, 

 spójna polityka informacyjno-promocyjna. 
 
Należy uzgodnić jakie działania przyczynią się do poprawy mechanizmów finansowania oraz 
zachęcą inwestorów do realizacji działań w zakresie efektywności energetycznej.  
 
W obliczu tych wyzwań projekt RoundBaltic może przyczynić się do:  
- zwiększenia dostępu do finansowania na rzecz poprawy efektywności energetycznej EE, 
- ustanowienia nowych i ulepszenia obecnych ram wsparcia finansowania efektywności  
  energetycznej dzięki dyskusjom prowadzonym w ramach Okrągłych Stołów oraz współpracy  
  Regionalnej Rady Doradczej, 
- stworzenia efektywnych mechanizmów finansowych poprzez łączenie inicjatywy w zakresie:  
  Inteligentne finanse na rzecz inteligentnych budynków, 
- stworzenie mechanizmów pozwalających na efektywne wykorzystanie funduszy publicznych. 

 
Mając na uwadze doświadczenia wynikające z instrumentów finansowych dostępnych na Dolnym 

Śląsku należałoby:  
- zidentyfikować bariery prawne, ekonomiczne, informacyjne i doradcze inwestycji w EE, 
- upowszechnić informacje o wzorcowych projektach i dobrych praktykach, 
- wesprzeć działania doradców energetycznych oraz finansowych, 
- stworzyć system wsparcia inwestycji w EE uwzględniający różne źródła i mechanizmy finansowe 
- zredukować bariery zniechęcające do zaangażowania sektora prywatnego w inwestycje  
  wspierające efektywność energetyczną (ESCO, PPP). 
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1.2 Plan Interwencji 
 

 M1-4: Mobilizacja M5-6: First national  

RT 

M7-10: First 

regional RT 

M2-16: First period  

of enabling actions 

Identyfikowanie, 

dokumentowanie 

i ocena działań 

Sformułuj zgodnie z 

wnioskami z diagnozy 

regionalnej 

 

Przygotuj propozycję 

prostego szablonu 

dokumentacji i oceny tego 

działania 

Prezentowanie, 

omawianie, 

modyfikowanie, 

planowa na 

poziomie 

krajowym 

Prezentowanie, 

omawianie, 

modyfikowanie, 

planowa na 

poziomie 

regionalnym 

Dokumentowanie, 

analizowanie, 

przygotowywanie 

planów wdrożenia 

- z 

uwzględnieniem 

zmian i działań 

powstałych w 

ramach Okrągłych 

Stołów i innych 

inicjatyw  

Ramy finansowe 
Strategia energetyczna Dolnego 
Śląska 2030 

   

Instrumenty 

Finansowe 

RPO 2021-2027  
Dotacje/ pożyczki NFOSiGW / 
WFOSiGW,  
Pożyczki preferencyjne BGK,   
ESCO, PPP 

   

Inicjatywy 

finansowe 

wspierające 

poprawę 

efektywności 

energetycznej 

 
Wspólne inicjatywy różnych 
interesariuszy 
Programy pomocowe 
wspierające EE 
Ulgi podatkowe  
Dofinansowanie do 
opracowywania dokumentacji 
technicznej, w tym audytów 
energetycznych 
Gwarancje dla potrzeb 
zabezpieczeń instrumentów 
finansowych 
Fundusz „zielonych” 
poręczeń  

   

Zaangażowanie 

sektora 

finansowego 

Preferencyjne kredyty i 
pożyczki  
Wdrażanie mechanizmów 
finansowych wspierających 
efektywność energetyczną 
 

   

Zaangażowanie 

innych 

interesariuszy  

Wsparcie doradców 
energetycznych i finansowych 
Tworzenie sieci doradztwa 
energetycznego 
Tworzenie punktów komplekso- 
wej obsługi finansowej  

   

Budowanie 

potencjału dla 

zrównoważonych 

Inwestycji 

Energetycznych 

Obrady okrągłego stołu, 
wymiana doświadczeń, 
działania edukacyjne i 
promocyjne  

 

   

 



 

 

1.3 . Aktualizowana Tabela oczekiwanego wpływu – Woj. Dolnośląskie 
 

Table 2.1. Oszkiewany wpływ / zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym do projektu/ 
Sektor Cel Rodzaj inicjatywy Zaangażowane strony Oszczędność energii 

GWh/rok 

Inwestycje w MEUR 

Budynki 

użyteczności 

Publiczne  

Co najmniej 10 - 20 

budynków użyteczności 

publicznej zostanie 

poddanych 

termomodernizacji 

Lokalne sieci doradztwa 

energetycznego 

One-stop-shop  

(punkt obsługi 

kompleksowej) 

Władze lokalne, lokalne MŚP - 

dostawcy towarów i usług, banki, 

audytorzy energetyczni 

10 to 20 budynków x 

2,500m2 x 120kWh  

3 - 6 GWh/rok 

 

 

6 - MEUR 

Modernizacja 

budynków 

Co najmniej 25- 50 

budynków 

wielorodzinnych zostanie 

poddanych 

termomodernizacji 

Rozwój lokalnych sieci 

doradztwa energetycznego 

na poziomie administracji 

pośredniczącej (powiat) 

Umożliwienie dostępu do 

informacji o wsparciu 

finansowym 

- Banki, władze lokalne, audytorzy 

energetyczni, ESCO 

25 to 50 budynków x 

2,900m2 x 140kWh  

10 - 20 GWh/rok 

 

 

17 - 35 MEUR 

Modernizacja 

budynków 

Co najmniej 12 - 25 

budynków zabytkowych 

zostanie poddanych 

termomodernizacji 

Umożliwienie dostępu do 

informacji o wsparciu 

finansowym 

- Banki, władze lokalne, audytorzy 

energetyczni, konserwatorzy 

zabytków 

12 - 25 buildings x 2,000m2 

x 100kWh savings = 

2 - 5 GWh/rok 

 

 

 

11 - 23 MEUR 

Modernizacja 

budynków 

Co najmniej 10-20 

budynków kultu 

religijnego ( kościoły) 

zostanie poddanych 

termomodernizacji 

Rozwój lokalnych sieci 

doradztwa energetycznego  

Umożliwienie dostępu do 

informacji o wsparciu 

finansowym 

- Banki, władze lokalne, audytorzy 

energetyczni, 

10 - 20 buildings x 2,000m2 

x 100kWh savings = 

2 - 4 GWh/rok 

 

 

 

5 - 11 MEUR 

MŚP i przemysł Co najmniej 15- 30 MŚP 

zostanie poddanych 

termomodernizacji 

Wsparcie w zakresie 

audytów energetycznych w 

MŚP i systemów wsparcia 

finansowego 

-  Banki, władze lokalne, audytorzy 

energetyczni, stowarzyszenia MŚP, 

KAPE 

15 - 30 MŚP x 1000m2 x 

200kWh  

3 - 6 GWh/rok 

 

 

 

5 - 11 MEUR 

 


