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Projekt Enterprise Europe Network w Polsce jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME 
na lata 2014 – 2021 oraz ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
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Ogólnopolski Projekt 

Doradztwa Energetycznego 

My doradzamy –

Ty oszczędzasz!
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Program Operacyjny 
Infrastruktura

i Środowisko na lata 
2014-2020

I Oś 
priorytetowa 

„Zmniejszenie 
emisyjności 
gospodarki”

Działanie 1.3 
„Wspieranie 
efektywności 
energetycznej
w budynkach”

Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski 
system wsparcia doradczego 

dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz 

przedsiębiorstw 
w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE”

(PDE, Projekt DE) 

Projekt Doradztwa Energetycznego

Projekt finansowany jest w 100% ze środków UE 



Struktura realizacji Projektu DE

Ministerstwo Rozwoju
(Instytucja Zarządzająca)

Ministerstwo Energii
(Instytucja Pośrednicząca)

NFOŚiGW - Beneficjent Projektu
(Partner Wiodący)

15 WFOŚiGW i Województwo Lubelskie
(Partnerzy – Doradcy Energetyczni w całym kraju)
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Ogólnopolska sieć Doradców Energetycznych
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Poziom ogólnokrajowy NFOŚiGW

❑ Jednostka Realizująca Projekt 

Doradztwa Energetycznego

Poziom regionalny 

❑ 15 WFOŚiGW

❑ Województwo Lubelskie (UMWL)

Łącznie docelowo 76 Doradców Energetycznych



Komu pomaga Doradca Energetyczny ?
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Z Projektu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani doradztwem 

z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności 

energetycznej i odnawialnych źródeł energii tj. osoby fizyczne, 

przedsiębiorstwa, sektor publiczny i sektor mieszkaniowy.

Dlaczego warto skontaktować się 

z Doradcą Energetycznym ?

Doradca jest przede wszystkim wiarygodnym źródłem aktualnych informacji 

i wiedzy na temat gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej 

oraz odnawialnych źródeł energii. Zakres doradztwa jest bardzo szeroki od 

wsparcia gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki 

Niskoemisyjne poprzez fachowe doradztwo dotyczące możliwości 

finansowania inwestycji i działalność edukacyjno-promocyjną.



Odbiorcy Projektu DE
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GMINY

SPÓŁDZIELNIE i WSPÓLNOTY 

MIESZKANIOWE 

PRZEDSIĘBIORSTWA

OSOBY 

FIZYCZNE

PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI 

CIEPLNEJ

SPÓŁKI 

KOMUNALNE

KOŚCIOŁY i ZWIĄZKI WYZNANIOWE

PJB



Cele Projektu Doradztwa Energetycznego 

 Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie 

rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

 Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu 

inwestycji w zakresie EE i OZE

 Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu 

PGN/SEAP



Szczegółowe cele Projektu  DE
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✓ Wsparcie 800 inwestycji z zakresu EE i OZE

✓ Rozwój niskoemisyjnej, zrównoważonej gospodarki

✓ Poprawa jakości powietrza

✓ Edukacja – szkolenia, seminaria, warsztaty

✓ Likwidacja niskiej emisji

✓ Ograniczenie zużycia energii 

✓ Zwiększenie oszczędności

✓ Rozwój idei klastrów energii



Wsparcie w procesie 
inwestycyjnym 



„check list” inwestycji 

- wymagania konkursu programu

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

- weryfikacja audytu energetycznego

- analiza katalogu kosztów 

kwalifikowanych

- weryfikacja złożonych przez 

wykonawców ofert

- analiza efektu ekologicznego

- …



Wartość dodana PDE

PGN

PZ

POP GPN

Uchwała 
antysmog.

Baza wiedzy

Wymiana 
doświadczeń

Dobre 
praktyki



Zespół Doradców 

Energetycznych WFOŚiGW 

w ToruniuMonika Pawłowicz
56 62 12 361

monika.pawlowicz@wfosigw.torun.pl

Artur Farbiszewski
56 62 12 361

artur.farbiszeweski@wfosigw.torun.pl

Sebastian Górka
(koordynator zespołu)

56 62 12 360

sebastian.gorka@wfosigw.torun.pl

Kamil Skonieczny
56 62 12 360

kamil.skonieczny@wfosigw.torun.pl

doradztwo@wfosigw.torun

.pl



Monika 

Pawłowicz
• m. Bydgoszcz

• Powiat bydgoski 

• Powiat mogileński 

• Powiat nakielski

• Powiat sępoleński 

• Powiat tucholski 

• Powiat żniński

Artur 

Farbiszewski
• m. Grudziądz

• Powiat brodnicki, 

• Powiat chełmiński, 

• Powiat grudziądzki, 

• Powiat świecki

Sebastian Górka
(koordynator zespołu)

• m. Włocławek

• Powiat aleksandrowski 

• Powiat lipnowski

• Powiat radziejowski

• Powiat włocławski 

Kamil 

Skonieczny
• m. Toruń

• Powiat golubsko-

dobrzyński

• Powiat inowrocławski 

• Powiat rypiński,

• Powiat toruński 

• Powiat wąbrzeski 

Zespół Doradców 

Energetycznych 



Źródła finansowania

• Programy NFOŚiGW

• Programy WFOŚiGW

• Banki – kredyty z dopłatami WFOŚiGW

Środki 
krajowe

• Regionalny Program Operacyjny 
→ Urząd Marszałkowski

• ---------------- linia demarkacyjna ------------------

• Program Infrastruktura i Środowisko 
→ NFOŚiGW

Środki 
unijne



Słonecznik
➢ rodzaje przedsięwzięć:
➢ docieplenie przegród
➢ wymiana okien i drzwi
➢ wymiana źródła ciepła
➢ montaż OZE

➢forma dofinansowania – pożyczka z umorzeniem:
➢ pożyczka do 100% kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia
➢ oprocentowanie nie mniej niż 0,7 redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 3,0 punkty 

procentowe w stosunku rocznym
➢ umorzenie do 15%
➢ okres spłaty pożyczki 4-10 lat
➢ maksymalna kwota dofinansowania 400 tys. zł

➢ beneficjenci – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej, JST



Rodzaje przedsięwzięć: 

➢ budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, 

➢ budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych, 

➢ budowa i modernizacja stacji uzdatniania i ujęć wody, 

➢ budowa sieci i przyłączy wodociągowych, 

➢ budowa instalacji OZE, 

➢ termomodernizacja budynków, 

➢ montaż urządzeń odpylających na emitorach, 

➢ wymiana wysokoemisyjnych źródeł energii na proekologiczne, 

➢ odzysk ciepła z instalacji technologicznych, 

➢ ograniczenie zużycia wody poprzez np. budowę zamkniętych obiegów technologicznych, 

➢ zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów.

Pożyczki udzielane 
na zasadach ogólnych



Pożyczki udzielane 

na zasadach ogólnych

Zalety udzielanych przez nas pożyczek:
➢ Niskie oprocentowanie 3% w skali roku

➢ Brak dodatkowych kosztów i prowizji

➢ 10-letni okres spłaty pożyczki

➢ Nawet 3 lata karencji w spłacie pożyczki

➢ Możliwość umorzenia części kwoty kapitału

Realizujesz inwestycję proekologiczną lub masz ją w planie? Skontaktuj się z nami –

nasi specjaliści przedstawią proces uzyskania dofinansowania – od złożenia wniosku,

przez podpisanie umowy i wypłatę środków, do kompletnego rozliczenia umowy.



Program 

Operacyjny 

Infrastruktura 

i Środowisko

2014-2020



Regionalny  Program 

Operacyjny WK-P



Obszary działań doradczych 





Efekty
Wskaźnik Docelowo Zrealizowane

Udzielone konsultacje 50 000 32 141

Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) 

objęte wsparciem doradczym
1 200 1 797

System informatyczny projektu również 

w zakresie wymiany doświadczeń
1 0,5

Inwestycje w zakresie EE 

i OZE objęte wsparciem doradczym 800 1124

Przeszkoleni doradcy energetyczni 85 83
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* Inwestycje z podpisaną umowa o dofinansowanie





Dziękuję za uwagę

monika.pawlowicz@wfosigw.torun.pl

doradztwo@wfosigw.torun.pl

www.wfosigw.torun.pl

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

mailto:sebastian.gorka@wfosigw.torun.pl
mailto:doradztwo@wfosigw.torun.pl
http://www.wfosigw.torun.pl/
http://www.doradztwo-energetyczne.gov.pl/

