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Możliwości finansowania działań związanych z 
poprawą jakości powietrza na terenie Mazowsza



• Ustanowiona w 2009 roku, przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego z programu IEE.

• Podstawowym celem działalności MAE jest wspieranie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie wdrażania rozwiązań
racjonalizujących użytkowanie energii na Mazowszu oraz promocja
regionalnego podejścia do energetyki.

• Główne obszary kompetencyjne: OZE, Efektywność energetyczna,
optymalizacja energetyczna i planowanie energetyczne wraz z
aranżacją finansowa projektów z tego obszaru.

Mazowiecka Agencja Energetyczna



• Członek Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020 zapewnia m. in.
eksperckie wsparcie IZ (ZWM) w zakresie programowania funduszy unijnych w
obszarze energetyki i niskoemisyjności, w tym w RPO WM 2014-2020 oraz
współpracy z WFOŚiGW/NFOŚiGW.

• Członek Mazowieckiego Forum Terytorialnego oraz Mazowieckiej Rady
Innowacyjności przy RIS MAZOVIA (www.innowacyjni.mazovia.pl).

• Nowe obszary aktywności:
- B+R – np.: Electromobility
- IT – Bezpieczeństwo energetyczne w połączeniu bezpieczeństwem IT
- Optymalizacja energetyczna – rozwiązania Smart Metering/Smart City/IoT
- Niskoemisyjne źródła energetyczne (m. in. LNG, ogniwa wodorowe),
- Edukacja – (SME, OWE, szkolenia tematyczne),
- MKEEiOZE oraz Klastry energii

MAE wczoraj a dziś…

http://www.innowacyjni.mazovia.pl/


Nasi PARTNERZY:
• Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego, Akademia Wychowania Fizycznego, Wyższa Szkoła
Zarządzania i Ekologii, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Wyższa Szkoła im. P. Włodkowica w Płocku,

• m. in: Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Płock, Miasto Ciechanów, Miasto
Płońsk, Miasto Otwock oraz Szpitale Wojewódzkie i Powiatowe (Płock,
Warszawa, Siedlce, Radom, Płońsk, Garwolin, Pułtusk, Pruszków, Otwock, itd.),

• Fundacja im. Stefana Batorego, Najwyższa Izba Kontroli, Instytut Energetyki

• Centrum Badawcze KEZO PAN w Jabłonnie,

• PGNiG, Toyota Motor Poland, Koleje Mazowieckie, PEC Legionowo

• Fundacja na rzecz rozwoju WZ UW, Agencja Rozwoju Mazowsza S. A.

• Klaster ITC, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny w Płocku, Mazowiecki
Park Naukowo-Technologiczny w Płońsku,



Oś IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Dostępne środki => 324 mln euro

Działania 4.1 – Odnawialne źródła energii (Infrastruktura do
produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych oraz sieci
dystrybucyjne średnich i niskich napięć) => 37,7 mln euro

Działania 4.2 – Efektywność energetyczna (termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkaniowych, a także wysokosprawna
kogeneracja) => 95,7 mln euro

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego 2014-2020



Działanie 4.1:

Działanie 4.2:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
2014-2020 – Listy rankingowe ZWM do 4.1 i 4.2 z dn. 23 maja 2017 r.
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Somianka, Załuski, Platerów, Nasielsk, Jastrząb, Łochów, 

Ostrów Mazowiecka,Nadarzyn, Iłów, Jaktorów, Tłuszcz, 

Somianka, Mińsk Mazowiecki, Jastrząb, Policzna

137 050 385,70 zł                              96 458 834,04 zł            69,00

91 277 578 990,00 zł          190 830 341,12 zł          38,50



Oś IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Dostępne środki => 324 mln euro

Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
• 4.3.1 – Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój

mobilności miejskiej (94 mln euro):
- Ograniczenie „niskiej emisji”
- Sieci ciepłownicze i chłodnicze
- Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

• 4.3.2 - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności
miejskiej – ZIT (97 mln euro)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
2014-2020



Głównym celem interwencji realizowanej w ramach działania jest poprawa
jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów
cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego ze źródeł
powierzchniowych oraz liniowych spowodowanych przez zwiększony ruch
drogowy.

Największy problem stanowi emisja powierzchniowa (tzw. niska emisja),
pochodząca z indywidualnych palenisk domowych i lokalnych kotłowni.
Świadczy to o niewystarczającej dystrybucji ciepła sieciowego do odbiorców
(potrzeba rozbudowy sieci ciepłowniczych), konieczności poprawy
sprawności wytwarzania ciepła indywidualnych czynników grzewczych, a
także ograniczenia strat ciepła związanych z przesyłem (potrzeba
modernizacji).

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego 2014-2020 – Oś IV/Działanie 4.3.1/Cele



• Ograniczenie „niskiej emisji” – przyłącza do sieci ciepłowniczej i wymiana
starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa
stałe (4.3.1 – konkurs był do 06/06/2017 => alokacja 17,3 mln zł, ???);

• Sieci ciepłownicze – budowa, przebudowa i modernizacja sieci
ciepłowniczej (preferowane obszary gdzie zrealizowano projekty z 4.2);

• Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –
przedsięwzięcia zwiększające wykorzystanie niskoemisyjnego transportu
miejskiego: tabor na potrzeby publiczne, parkingi „Park&Ride”, ścieżki i
infrastruktura rowerowa, organizacja i zarządzanie ruchem ITS;

• Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne – montaż, wymiana,
modernizacja oświetlenia zewnętrznego w tym inteligentne systemy
sterowania oświetleniem i redukcji mocy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
2014-2020 – Oś IV/Działanie 4.3.1/Typy projektów



• Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT –
przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie systemów
multimodalnego transportu miejskiego na obszarze objętym strategią
ZIT: parkingi „Park&Ride” oraz ścieżki i infrastruktura rowerowa,

!!! Mogą być realizowane zadania dot. infrastruktury towarzyszącej np.:
poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego, miejsca
parkingowe dla rowerów, chodniki i przejścia dla pieszych, wypożyczalnie
rowerów, modernizacja oświetlenia ulicznego pod kontem zwiększenia
energooszczędności, inwestycja w infrastrukturę drogową (jezdnia,
nawierzchnia, obiekty inżynieryjne, odwodnienie) finansowane wyłącznie w
zakresie niezbędnym dla realizacji projektów zakresu ścieżki rowerowej lub
P&R.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
2014-2020 – Oś IV/Działanie 4.3.2/Typy projektów



Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
2014-2020 – Oś IV/Działanie 4.3/Harmonogram naborów 2017



OA-07 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż
kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż
pomp ciepła

1) Dla zadań o charakterze inwestycyjnym w formie dotacji:
a) na zakup i montaż kolektorów słonecznych do 50 % kosztów kwalifikowanych,
jednakże nie więcej niż 5 000 zł dla jednego beneficjenta;
b) na zakup i montaż pomp ciepła do 40 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie
więcej niż 15 000 zł dla jednego beneficjenta;
c) na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do 40 % kosztów kwalifikowanych,
jednakże nie więcej niż 8 000 zł dla jednego beneficjenta,
z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 % kosztów
kwalifikowanych w formie pożyczki.
2) Dla zadań o charakterze inwestycyjnym w formie pożyczki do 100 % kosztu
kwalifikowanego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie - Program Ochrona Atmosfery: 



OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego -
ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni

Dotacja do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł dla
ostatecznego odbiorcy korzyści tj. bezpośrednio korzystającego z udzielonego
dofinansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie - Program Ochrona Atmosfery: 



- OA-9 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
- OA-10 Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 

powietrza oraz oszczędności energii cieplnej
- OA-11 Modernizacja oświetlenia elektrycznego

1) Dla zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz polegającym na
zakupie środków trwałych i wyposażenia, w formie pożyczki wynosi do 100 % kosztów
kwalifikowanych.
2) Wysokość pożyczki na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków
Unii Europejskiej wynosi do 100 % różnicy między kosztami kwalifikowanymi, a
dotacją rozwojową dla projektu. Ostateczny poziom udzielonego wsparcia jest
uzależniony od warunków danego programu UE.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie – Program Ochrona Atmosfery: 



Lista priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2017 rok:

3. Ochrona atmosfery (w ramach środków krajowych)
3.1. Poprawa jakości powietrza
3.2. System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)

a) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
b) GEPARD – bezemisyjny transport publiczny

Dotychczas dofinansowanie do wymiany pieców węglowych w wysokości nawet
do 100 proc. było oferowane z Programu KAWKA realizowanego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ten program został jednak
wygaszony, a obecny zarząd funduszu zaproponował nową ofertę w tym zakresie,
finansowaną ze środków krajowych m.in. w ramach programu REGION.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : 



„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION”:

• Alokacja 200 mln zł
• Nabór wniosków: 01/02/2017 – 29/09/2017
• Beneficjanci: WFOŚiGW
• Forma wsparcia: pożyczka preferencyjna od 6 miesięcy do 7 lat
• Oprocentowanie: WIBOR 3M + 15 pkt bazowych, nie mniej niż 2%

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : 



Program priorytetowy Poprawa jakości powietrza - Zmniejszenie zużycia

energii w budownictwie:

• Alokacja: 500 mln zł

1) dotacja do 85 % kosztów kwalifikowanych,

2) pożyczka do 50 % kosztów kwalifikowanych.

• Nabór zakończony 31/03/2017

• Typy projektów: Termomodernizacja następujących budynków:

muzeów, szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, pielęgnacyjno-

opiekuńczych, hospicjów, obiektów zabytkowych, obiektów

sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi, domów studenckich,

innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego,

oświaty, opieki, wychowania, nauki

Program priorytetowy Poprawa jakości powietrza – Energetyczne

wykorzystanie zasobów geotermalnych:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
– środki krajowe:



Działanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

użyteczności publicznej (zakończony w 2016 r.)

Działanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze

mieszkaniowym – II KONKURS

Działania 1.5 – Dystrybucja ciepła i chłodu

Działania 1.6 – Wysokosprawna kogeneracja oraz sieci ciepłownicze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – POIiŚ:



JESSICA – najważniejsze parametry
• Okres finansowania – do 20 lat

• Karencja w spłacie kapitału - do jednego roku po zakończeniu inwestycji

• Udział pożyczki JESSICA w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu
– do 75% (w schemacie pomocy publicznej), - do 100% (nie pomoc publ.)

• Zabezpieczenie spłaty pożyczki – w przypadku JST standardowo weksel
własny, w przypadku innych podmiotów oprócz weksla zabezpieczenie
rzeczowe (np. hipoteka na realizowanej nieruchomości).

• Brak opłat i prowizji bankowych z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.

• Uruchamianie pożyczek – na podstawie faktur

• Oprocentowanie – stopa referencyjna NBP (w chwili obecnej 1,5%)
pomniejszana o tzw. wskaźnik społeczny wynoszący maksymalnie 80%.



Inicjatywa JESSICA – alokacja 2007-2013: 

• Łączna alokacja na Mazowszu w ramach perspektywy
UE 2007-2013 (schemat w RPO):

• 198,66 mln zł, w tym:

• rewitalizacja: 97,29 mln zł

• rozwój klastrów: 23,47 mln zł

• efektywność energetyczna: 77,90 mln zł.



Inicjatywa JESSICA – alokacja 2014-2020: 
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Dziękuję bardzo!

Marek Pszonka
Mazowiecka Agencja Energetyczna
www.mae.com.pl

tel.: 48 (22) 823 47 40, 823 47 47
m.pszonka@mae.com.pl

http://www.mae.com.pl/

