Unijne dotacje na kogenerację - NFOŚiGW rozdysponuje
kolejne 90 mln zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o
dofinansowanie dla Osi Priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie
1.6.Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania źródeł
wysokosprawnej kogeneracji
Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.6 Poddziałania 1.6.1:
Budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:
przedsiębiorcy (forma prawna ? kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod
120, kod 121, kod 124, kod 140),
jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne
(forma prawna ? kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek
samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna ? kod 115),
spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna ? kod 140).
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 90 mln PLN
Nabór wniosków: od 28.09.2018 r. do 26.11.2018 r.
W efekcie trzech poprzednich naborów w ramach poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej
kogeneracji do Narodowego Funduszu wpłynęło łącznie 105 wniosków ubiegających się o łączne
wsparcie ? ponad 1,4 mld zł. Z tego do dofinansowania rekomendowano 28 projektów (to liczba
planowanych do podpisania umów), których wartość całkowita wyniosła ponad 1 mld zł, w tym
bezzwrotne dotacje oszacowano na 294 mln zł. Dotychczas NFOŚiGW zawarł 23 umowy o
dofinansowanie kogeneracji. Wsparcie otrzymały m.in.: gmina Daszyna (woj. łódzkie, projekt
?Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna?, koszt całkowity ? ponad 44,3 mln zł, dotacja ? ponad
19,6 mln zł), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie,
projekt ?Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Brodnicy?, koszt całkowity ? 10,6 mln zł, dotacja ? 3,7 mln zł) oraz JMP Flowers Power Sp. z o.o. w
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Lublinie (woj. lubelskie, projekt ?Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6
Mwe?, koszt całkowity ? 13,9 mln zł, dotacja ? 4,2 mln zł).
SZCZEGÓŁY NABORU
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zr
odla-wysokosprawnej-kogeneracji--iv-konkurs/art,1,zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-ivkonkurs.html
Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach w/w konkursu zapraszamy do kontaktu z
Zespołem ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych
email: doradztwo@wfosigw.lodz.pl
Anna Sicińska, tel. 42 663 41 44
Magdalena Jankowska Kostrzewa, tel. 42 663 41 42
Michał Ochota, tel. 42 663 41 41
Grzegorz Leszczyk, tel. 42 663 41 43
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