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Dofinansowanie audytów 

energetycznych  

i elektroenergetycznych 

w przedsiębiorstwach 
w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW  

 
  

  
Warszawa,  czerwiec 2012 roku 
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Agenda prezentacji 

Informacje podstawowe 

Poziom i zakres dofinansowania projektów 

Kryteria selekcji projektów 

Czynniki sukcesu 

Warunki wypłaty dotacji 

Nabory projektów  
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Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej finansowany ze środków krajowych.  

 

Program Priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii”,  

Cześć Pierwsza: Dofinansowanie audytów energetycznych  

i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach. 

 

Celem programu jest przeprowadzenie audytów energetycznych 

oraz elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach dla określenia 

możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych oraz przeprowadzenie działań 

inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej. 
 

Informacje podstawowe 
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Wnioskodawcy projektów w zakresie audytów energetycznych  

i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach, to przedsiębiorcy 

podejmujący realizacje przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie 

energii, prowadzący działalność gospodarczą w formie 

przedsiębiorstwa, w których minimalna wielkość przeciętnego 

zużycia energii, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, 

wynosiła 20 000 MWh/rok. 

Wnioskodawcy projektów 



5 

Rodzaje przedsięwzięć: 

1) audyty energetyczne procesów technologicznych; 

2) audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci 

przemysłowych; 

3) audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej  

i chłodu; 

4) audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych  

i budynków. 
 

Audyt energetyczny i elektroenergetyczny 
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Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 70 % kosztów 

kwalifikowanych przedsięwzięcia, udzielane jest  

na warunkach określonych w rozporządzeniu w sprawie pomocy  

de minimis.  

 

Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty audytu 

energetycznego i elektroenergetycznego. 

 

Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie (audyt), które 

nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku  

o dofinansowanie. 

 
 

Poziom i zakres dofinansowania 
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Kryteria oceny planowanego audytu 

system punktowy, minimalna ilość punktów 5 

Liczba 

punktów 

Klasyfikacja ze względu na rodzaj audytu 1-4 

1) Audyt energetyczny procesów technologicznych 4 

2) Audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci 

przemysłowych 

3 

3) Audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i 

chłodu 

2 

4) Audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków 1 

Klasyfikacja ze względu na sumaryczna wielkość energii końcowej, 

zużywanej w obszarze audytu 

1-4 

1) > 15 000 MWh/rok 4 

2) 10 001 – 15 000 MWh/rok 3 

3) 5 001 –10 000 MWh/rok 2 

4) 3 000 – 5 000 MWh/rok 1 

Kryteria selekcji projektu 
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W przypadku zakwalifikowania projektu do dofinansowania oraz 

zawarciu umowy o dofinansowanie, wypłata dotacji nastąpi  

po spełnieniu łącznie następujących warunków: 

1) złożeniu audytu, jego zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez 

NFOŚiGW; 

2) uzgodnieniu z NFOŚiGW, na podstawie zaleceń audytowych, 

zakresu i terminu wykonania przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej/elektroenergetycznej oraz 

uzgodnieniu efektu ekologicznego, który przyniesie ta inwestycja; 

3) zobowiązaniu się wnioskodawcy do realizacji tego 

przedsięwzięcia pod rygorem zwrotu dotacji; 

4) nakład inwestycyjny na uzgodnione przedsięwzięcie nie może być 

niższy niż kwota dotacji przyznana na wykonanie audytu. 

 
 

Warunki wypłaty dotacji 
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Informacje o naborach wniosków 

Program będzie wdrażany w okresie 01.01.2011 – 31.12.2014 r.  

w ramach konkursów otwartych ogłaszanych przez NFOŚiGW. 
 

Najbliższy nabór wniosków planowany jest  

na III kwartał 2012 roku 

 

Budżet programu wynosi 40 mln zł  

Informacja o stanie dostępnej alokacji oraz kwotach 

zakontraktowanych w ramach danych konkursów  

zamieszczana jest na stronie NFOŚIGW. 



„Perspektywy wykorzystania gazu ze złóż niekonwencjonalnych […]” 
Warszawa, 21 marca 2012r. 
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Zapraszamy do współpracy 

tel. +48 22 629 97 46 

e-mail: office@ise.com.pl  


