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Finansujemy
ochronę środowiska

w Małopolsce

KONFERENCJA REGIONALNA pn.:
„Nowelizacja Ustawy

o odnawialnych źródłach energii 
szansą dla biogazowni ?”

Możliwości wsparcia finansowego 
dla inwestycji w biogazownie



www.wfos.krakow.pl

Ogłoszenie konkursu
listopad 2019 r.
Start składania wniosków
7 stycznia 2020 r.
Koniec przyjmowania wniosków (ostatni nabór)
31 marca 2020 r.

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE

1 000 000 euro

WKŁAD WŁASNY

minimum 30%

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  (c.d.)



www.wfos.krakow.pl

Środki finansowe Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wyłącznie rolnicy indywidualni - osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem 
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, o łącznej 
powierzchni do 300 ha oraz od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której posiada 
grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca w tym okresie osobiście 
to gospodarstwo

Beneficjenci:

Program Priorytetowy „Agroenergia”

Celem Programu jest kompleksowe wsparcie finansowe przedsięwzięć podejmowanych 
dla ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko działalności rolniczych

Budżet Programu :
200 mln złotych na lata 2019 - 2025
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Środki finansowe Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Warunki dofinansowania  (z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej) 

- dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych (max. 800 tys. zł),
- pożyczka do 100 %    (od 100 tys. do 2 mln zł) 
Okres spłaty: do 15 lat

Planowany drugi nabór wniosków w 2020 roku

• elektrownie wiatrowe do mocy 3 MWe
• systemy fotowoltaiczne od 50 kWp do 1 MWp
• małe elektrownie wodne do 5 MWe
• źródła ciepła opalane biomasą – o mocy nie wyższej niż 20 MWt
• kolektory słoneczne
• biogazownie – obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z 

wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy 300 kW – 2 MW wraz z towarzyszącą 
instalacją wytwarzania biogazu rolniczego

• pompy ciepła
• towarzyszące magazyny energii

Przedmiot dofinansowania 
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Środki finansowe WFOŚiGW w Krakowie 

Zasady finansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

udziela dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki

wodnej określone rodzajowo w art. 400a ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

roku Prawo ochrony środowiska na podstawie:

„Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”

Ww. „Zasady….” przyjmowane są Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW

w Krakowie i upublicznione pod adresem: 

https://www.wfos.krakow.pl/oferta/warunki-wsparcia-finansowego/zasady-

finansowania-zadan-2/

https://www.wfos.krakow.pl/oferta/warunki-wsparcia-finansowego/zasady-finansowania-zadan-2/
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Środki finansowe WFOŚiGW w Krakowie

• Gospodarka wodno-ściekowa,
• Ochrona powietrza,
• Odnawialne źródła energii,
• Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
• Ochrona przed hałasem,
• Ochrona przyrody,
• Pozostałe                                                                                                                    

Dziedziny finansowania

Beneficjenci

• JST- jednostki samorządu terytorialnego,
• Przedsiębiorcy,
• Osoby fizyczne,
• Organizacje pozarządowe,
• PJB – państwowe jednostki budżetowe,
• Inne podmioty



Pożyczki 

preferencyjne
z możliwością umorzenia

Pożyczki płatnicze 
bez możliwości 
umorzenia

Mechanizmy wsparcia - pożyczki
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Środki finansowe WFOŚiGW w Krakowie (c.d.) 



Dofinansowanie w formie pożyczki częściowo umarzalnej - oprocentowanie

Dla pożyczek przyznawanych z możliwością umorzenia, Fundusz stosuje oprocentowanie:

a) w przypadku pożyczek w wysokości do 5 000 000,00 zł – oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP 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 określonego dla
roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 1000 i dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego
dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 200;

b) w przypadku pożyczek w wysokości powyżej 5 000 000,00 do 10 000 000,00 zł – oprocentowanie według zmiennej
stopy procentowej określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP
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 określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 1000 i dla powiatów o
wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 200
(z uwzględnieniem § 12 ust. 2 „Zasad…”);

c) w przypadku pożyczek w wysokości powyżej 10 000 000,00 zł – oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP w wysokości 0,8 stopy
redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,00% oraz nie mniej niż 1,8% dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla
roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 1000 i dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego
dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 200 (z uwzględnieniem § 12 ust. 2 „Zasad…”).

Środki finansowe WFOŚiGW w Krakowie (c.d.) 
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Dla przedsiębiorców nie mogących skorzystać z pomocy publicznej 

pożyczka na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej):
oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem 
Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i 
dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), 
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Środki finansowe WFOŚiGW w Krakowie (c.d.) 



Na wniosek Beneficjenta, Fundusz może umorzyć pożyczkę do wysokości: 

• 30% kwoty wykorzystanej pożyczki dla zadań związanych z ochroną powietrza

(w przypadku zmiany rodzaju paliwa)

• 20% kwoty wykorzystanej pożyczki dla zadań dotyczących zastosowania odnawialnych 
źródeł energii z wyjątkiem zadań dotyczących inwestycji z zastosowaniem paneli 
fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własny użytek, kolektorów 
słonecznych lub montażu rekuperatorów,

• 10% kwoty wykorzystanej pożyczki dla zadań dotyczących inwestycji z zastosowaniem

paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własny użytek, kolektorów

słonecznych lub montażu rekuperatorów.

• 15% kwoty wykorzystanej pożyczki dla pozostałych zadań inwestycyjnych

i nieinwestycyjnych.

Dofinansowanie w formie pożyczki – umorzenia                                       
(wg. „Zasad….” na rok 2020)
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Środki finansowe WFOŚiGW w Krakowie (c.d.) 
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Środki finansowe WFOŚiGW w Krakowie (c.d.) 

Zasady udzielania pożyczek – umorzenie (c.d.)

• Aktualnie udzielane pożyczki, których okres spłaty określony w umowie nie przekracza 

trzech lat, udzielane są bez możliwości umorzenia.

• Maksymalne umorzenie 

o 750 000,00 zł dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku 

poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki poniżej 1000 i dla powiatów                   

o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy 

pożyczki poniżej 200;

o 500 000,00 zł dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego.

o 250 000,00 zł dla pozostałych Beneficjentów 

• Umorzeniu nie podlegają odsetki od umarzanej pożyczki

• Maksymalne umorzenie ulega obniżeniu w zależności od udziału dotacji pochodzącej                    

z innych źródeł, gdy dotacja w całkowitym koszcie zadania wynosi:

1) 10% ≤ dotacja < 20% - obniża się umorzenie o 15%,

2) 20% ≤ dotacja < 40% - obniża się umorzenie o 20%

3) 40% ≤ dotacja < 60% - obniża się umorzenie o 25%

4) dotacja ≥ 60% - umorzenie nie przysługuje.



Zasady udzielania pożyczek- umorzenie (c.d)

• Warunkiem ubiegania się o umorzenie jest:
o spłata min. 50% kapitału pożyczki
o spłata odsetek, które stanowią min. 10% kapitału

▪ jeżeli łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych lub odsetek w okresie spłaty pożyczki 
przekroczyło 20 (dwadzieścia) dni, to za każde następne rozpoczęte 10 (dziesięć) dni 
opóźnienia w spłacie rat kapitałowych lub odsetek dodatkowo obniża się umorzenie pożyczki 
o 1 (jeden) punkt procentowy;

▪ jeżeli odsetki na dzień rozpatrywania wniosku o umorzenie stanowią mniej niż 10% 
pożyczonego kapitału, to umorzenie będzie obniżane o 2,50% za każdy brakujący procent                
w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, a 3,00% dla pozostałych Beneficjentów.

o terminowe zakończenie zadania i osiągnięcie efektu ekologicznego
▪ nieterminowe dostarczenie protokołu odbioru końcowego zadania lub dokumentów 

potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego może skutkować obniżeniem umorzenia 
pożyczki o 10 punktów procentowych

• Drugie i każde kolejne wystąpienie przez Pożyczkobiorcę o zmianę w umowie pożyczki polegającą na 
przesunięciu terminu zakończenia zadania lub terminu osiągnięcia efektu ekologicznego skutkuje 
zmniejszeniem przyznanego umorzenia pożyczki o 3 punkty procentowe.
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Środki finansowe WFOŚiGW w Krakowie (c.d.) 



Spłata pożyczki wraz odsetkami następuje zgodnie z postanowieniami umowy

Okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 2 lat, lecz nie więcej niż 

12 miesięcy od daty zakończenia zadania

Okres spłaty pożyczki

• wartość ≥ 1 000 000,00 zł – maksymalnie 12 lat

• wartość ˂  1 000 000,00 zł – maksymalnie 10 lat

Maksymalne wielkości pożyczek w 2020 roku

• 40 000 000 zł maksymalna kwota na jedno zadanie

• 60 000 000 zł maksymalna kwota zadłużenia w Funduszu z tytułu pożyczek 

dla jednego Beneficjenta (ograniczenie kwotowe nie dotyczy JST oraz spółek 

komunalnych)

Zasady udzielania pożyczek - spłata pożyczki, kwota pożyczki

www.wfos.krakow.pl

Środki finansowe WFOŚiGW w Krakowie (c.d.) 
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Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie

Dofinansowanie działalności gospodarczej na rynku otwartym na konkurencję 
stanowi pomoc publiczną i podlega ograniczeniom wynikającym z prawa unijnego. 

Pomoc de minimis
Limit pomocy de minimis w rolnictwie wynosi 20 000 euro w okresie trzech 
ostatnich lat obrotowych dla "jednego przedsiębiorstwa". 

Działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą według unijnego prawa konkurencji.

Jeżeli efekty dofinansowania będą (choćby częściowo) wykorzystywane w prowadzonej 
działalności rolniczej, wówczas pomoc publiczna może być udzielona m.in. jako:
- pomoc de minimis – zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 

dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym,

- pomoc horyzontalna – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej 
pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska.

Informacja o wykorzystaniu limitu krajowego: https://srpp.minrol.gov.pl/. 
Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 19.01.2020 
wynosi 216 039 677,93 euro, co stanowi 73,00%
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Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie

Pomoc horyzontalna

Więcej o pomocy horyzontalnej: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/pomocpubliczna/przeznaczenie/pomoc-horyzontalna-na-ochrone-
srodowiska/

Pomoc horyzontalna będzie udzielana przede wszystkim jako pomoc na inwestycje 
służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii (w tym na instalacje 
kogeneracyjne), czy jako pomoc na efektywność energetyczną.
W przypadku pomocy horyzontalnej konieczne jest złożenie wniosku o udzielenie 

pomocy przed dniem rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.
Przez rozpoczęcie realizacji inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub 

złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub 
jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną. 
Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa 
w art. 41 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Pomoc horyzontalna ma ograniczenia 
dotyczące kosztów kwalifikowanych oraz intensywności. 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/pomocpubliczna/przeznaczenie/pomoc-horyzontalna-na-ochrone-srodowiska/
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Zespół Doradztwa Energetycznego 
WFOŚiGW w województwie małopolskim

W ramach Projektu pn.:
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE„ poddziałanie 1.3.3. POIiŚ 2014-20



www.wfos.krakow.pl

Dziękujemy za uwagę

ul. Kanonicza 12 
31-002 Kraków 
tel.: 12 422 94 90
faks: 12 422 30 46
www.wfos.krakow.pl
biuro@wfos.krakow.pl

e-mail: doradztwo@wfos.krakow.pl

https://www.wfos.krakow.pl/doradztwo-energetyczne

mailto:doradztwo@wfos.krakow.pl
https://www.wfos.krakow.pl/doradztwo-energetyczne

