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System finansowania ochrony środowiska  

w Polsce funkcjonuje już prawie 25 lat.  

Fundusze realizują cele wynikające  

z krajowej i regionalnej polityki 

ochrony środowiska, w tym: 

- efektywne gospodarowanie 

zasobami,  

- rozwój niskoemisyjnej 

gospodarki, 

- poprawę stanu środowiska. 
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Działania niskoemisyjne wspierane przez Fundusz 

Likwidacja źródeł niskiej emisji 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

Rozwój komunikacji niskoemisyjnej 

Budowa instalacji OZE 

Modernizacja systemów produkcji oraz przesyłu ciepła sieciowego 

Eko - innowacje 

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego 

Edukacja ekologiczna 



WFOŚ – finansowanie inwestycji 
Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych i działań realizowanych  

z udziałem środków Unii Europejskiej 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020  
 
Oś priorytetowa 10 
Działanie 10.1 Efektywność energetyczna - ZIT   alokacja 
Działanie 10.2 Efektywność energetyczna  alokacja 
Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii  alokacja    42 990 200 EUR 
Działanie 10.4 Redukcja emisji   alokacja    32 242 650 EUR 

139 718 151 EUR 

• Do 80% kosztów 
kwalifikowanych 

• Oprocentowane ok. 3% 
• Możliwość częściowego 

umorzenia 
• Nabór ciągły 

• Utrzymanie płynności finansowej 
w zadaniach finansowanych ze 
środków zagranicznych 

• Do 80% kosztów zadania 
• Oprocentowanie ok. 4% 
• Brak możliwości umorzenia 
• Spłata w momencie uzyskania 

środków z funduszy 
zagranicznych 

 

• Do 80% kosztów 
kwalifikowanych 

• Na zadania z  
a) zakresu edukacji i ochrony 
przyrody 
b) badania i działania 
innowacyjne,  
c) monitoring środowiska 
d) działania realizowane  
w ramach konkursów 
tematycznych 

Pożyczki płatnicze Dotacje Pożyczki 



WFOŚ – Zespół Doradców Energetycznych 

 

Zadania Doradców 

1. Wsparcie merytoryczne pomorskich samorządów w pracach nad dokumentami z zakresu energetyki (PGN, 
SEAP/SECAP itp.) 

2. Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń, wydarzeń edukacyjnych – przekazywanie wiedzy i konsultacje. 

3. Wsparcie w opracowaniu koncepcji, ocenie merytorycznej oraz w poszukiwaniu dofinansowania dla 
projektów energetycznych. 

4. Wsparcie przy przygotowaniu i odbiorze opracowań dot. inwestycji energetycznych (audyty, SIWZ-y itp.) 

5. Wspieranie współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami w zakresie OZE, efektywności energetycznej i 
ochrony powietrza. 



 
WFOŚiGW w Gdańsku 

Zapraszamy do współpracy! 
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku 
 

Ul. Rybaki Górne 8 
80-765 Gdańsk 

58-743-18-00 
 

www.wfos.gdansk.pl 
fundusz@wfos.gdansk.pl 

Tel. 58-743-18-00 


