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O FUNDUSZU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach jest publiczną instytucją finansową, od ponad 25 lat realizującą
politykę ekologiczną województwa śląskiego. Realizując swoją misję, Fundusz
koncentruje się na:

Środki krajowe

Środki unijne

Środki w ramach 
Programu „Czyste 

Powietrze”

➢ wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez administrację
publiczną, przedsiębiorców, instytucje, organizacje pozarządowe, osoby
prywatne

➢ zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę
środowiska i gospodarkę wodną.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach udziela dofinansowania na podstawie trzech 

kluczowych dokumentów: 

Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych 
do dofinansowania.

Zasady udzielania dofinansowania.

Kryteriów wyboru finansowanych przedsięwzięć.

Środki krajowe WFOŚiGW w Katowicach



Środki krajowe WFOŚiGW w Katowicach

Beneficjenci wsparcia:

• jednostki samorządu terytorialnego,

• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,

• przedsiębiorcy (w tym MŚP),

• stowarzyszenia,

• fundacje,

• osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą,



Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem.

Środki krajowe WFOŚiGW w Katowicach

• Budowa lub modernizacja systemów ogrzewania na bardziej 
efektywne energetycznie i ekologicznie wraz z termomodernizacją 
budynków.

• Wymiana autobusów i pojazdów uprzywilejowanych 
na pojazdy z napędem hybrydowym lub elektrycznym, budowa stacji ładowania.

• Ograniczenie negatywnego wpływu hałasu na mieszkańców i środowisko.

• Wdrażanie projektów nowoczesnych i efektywnych układów 
technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu i 
użytkowania energii.

• Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji 
pyłowo – gazowych.

• Wdrażanie projektów z zastosowaniem odnawialnych źródeł 
energii.

• Budowa stacji ładowania  i wymiana przez osoby prawne 
samochodów na pojazdy elektryczne.



Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem – statystyki za 2020 r.

Środki krajowe WFOŚiGW w Katowicach

• W ramach wniosków, które wpłynęły na 2020 rok Zarząd i Rada Nadzorcza podjęły decyzje o 
dofinansowaniu 12 959 zadań z zakresu ochrony atmosfery, w tym 12 784 wniosków w ramach 
rządowego Programu Czyste Powietrze.

• Największa liczba zawartych umów w 2020 roku dotyczyła dofinansowania zadań z zakresu 
ochrony atmosfery – 16 035 umów. Stanowiły one blisko 80% wartości wszystkich zawartych 
umów.



Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem – statystyki za 2020 r.

Środki krajowe WFOŚiGW w Katowicach

Umowy na realizację zadań związanych z ochroną atmosfery, zawarte w 2020 
roku, stworzyły możliwość zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery o:

• 1 026 006 kg/a zanieczyszczeń pyłowych,

• 94 162 249 kg/a zanieczyszczeń gazowych, w tym:

• 428 900 kg/a SO2,

• 325 931 kg/a NOx,

• 652 139 kg/a CO,

• 92 755 102 kg/a CO2,

• 177 kg/a b-a-p.



Dotacje

Pożyczki,              
w tym pożyczki 

pomostowe
Umorzenia części 

wykorzystanej 
pożyczki

Dopłaty do 
oprocentowania 

kredytów 
bankowych 

Możliwe formy 
dofinansowania 

zadań

Środki krajowe WFOŚiGW w Katowicach



Pożyczka umarzalna

Wysokość pożyczki Do 90 % kosztów kwalifikowanych*

Oprocentowanie
0,95 s.r.w. w stosunku rocznym lecz nie mniej
niż 3%

Okres spłaty
4 ÷ 20 lat od wynikającej z umowy daty zakończenia
zadania, w tym okres karencji.

Karencja w spłacie pożyczki
nie dłuższa niż 18 miesięcy po wynikającym
z umowy terminie zakończenia zadania

Spłata pożyczki
może rozpocząć się nie wcześniej niż 6 miesięcy
po terminie zakończenia zadania

Możliwość łączenia pożyczki z 
dotacją WFOŚiGW w Katowicach

TAK – przy czym łączna wysokość dofinansowania nie
może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych

* Koszty kwalifikowane to suma kosztów niezbędnych

dla osiągnięcia efektu ekologicznego. Do kosztów

kwalifikowanych zalicza się koszty ponoszone bezpośrednio na:

✓ nabycie materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji

✓ roboty budowlano-montażowe i demontażowe,

✓ obiekty i infrastrukturę związaną z inwestycją,

* Nie są kosztami kwalifikowanymi:

✓ koszty prac przygotowawczych (wykupienie gruntu,

wykonanie prac projektowych, analiz, ekspertyz

i audytów)

✓ podatki ( z wyjątkiem podatku VAT płaconego przez

jednostki, dla których stanowi on element kosztów),

koszty generalnego wykonawcy i nadzoru,

✓ koszty finansowe
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Pożyczka umarzalna

Wysokość 
umorzenia 

10% wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 0,2 mln zł,
bez warunku przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie
ekologiczne

30% wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 2 mln zł,
pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację
nowego zadania ekologicznego, zgodnego z celami określonymi
w ustawie Prawo ochrony środowiska

Warunki umorzenia

Zadanie zrealizowane w terminie i osiągnięte założone efekty
rzeczowe i ekologiczne

Upłynął okres trwałości zadania i dokonano spłaty co najmniej 50%
wykorzystanej pożyczki.

Uzyskane umorzenie zmniejsza zobowiązania pożyczkobiorcy z tytułu spłaty pożyczki.
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Pożyczka nieumarzalna

Wysokość pożyczki Do 90 % kosztów kwalifikowanych*

Oprocentowanie 0,95 s.r.w. w stosunku rocznym lecz nie mniej niż 1,5%.

Okres spłaty
4 ÷ 20 lat od wynikającej z umowy daty zakończenia
zadania, w tym okres karencji (max. 18 miesięcy).

Karencja w spłacie pożyczki
nie dłuższa niż 18 miesięcy po wynikającym
z umowy terminie zakończenia zadania

Spłata pożyczki
może rozpocząć się nie wcześniej niż 6 miesięcy
po terminie zakończenia zadania

Możliwość łączenia pożyczki                 
z dotacją WFOŚiGW
w Katowicach

NIE – pożyczka nieumarzlana, nie może być łączona
z dotacją ze środków Funduszu udzieloną na realizację
tego samego zadania.

* Wysokość dofinansowania uzależniona jest w zależności od osiągniętego efektu ekologicznego oraz możliwości

finansowych Funduszu
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Dotacje do 50% kosztów kwalifikowanych przyznawane są na 
wskazane rodzaje zadań:

• Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery (z wyjątkiem budynków
mieszkalnych), realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych
w obiektach użyteczności publicznej oraz przez pozostałe jednostki
w obiektach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków.

Środki krajowe WFOŚiGW w Katowicach

• Zakup pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym, używanych
jako pojazdy uprzywilejowane lub pojazdy służące przeprowadzaniu
kontroli bezpieczeństwa.





Agroenergia 2021



Beneficjent

1) Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych,
których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300
ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście
gospodarstwo.

2) Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których
łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz
co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca
działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny
przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot
działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem
prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub
01.63.Z).

W przypadku składania wniosku jako dzierżawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie
należy przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego
(zgodnie z pkt 1) lub działalności rolniczej lub działalności gospodarczej w zakresie
usług rolniczych (zgodnie z pkt 2).

Agroenergia 2021



Agroenergia 2021

Część 1) Mikroinstalacje , pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

1 ) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu :

a) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż
50 kW,

b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

c) pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, (konieczne wcześniejsze
przeprowadzenie audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia),

d) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą
ciepła, sprzężone w jeden układ (konieczne wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego, który
rekomenduje zastosowanie pompy ciepła),

służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia
działalności rolniczej.

2) Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem
dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych
w pkt. 1).

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje
Punkt Poboru Energii)!

*Dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy
czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW.



Agroenergia 2021
Intensywność dofinansowania:

• Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz
z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden
układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy
zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w
wysokości 10 tys. zł.

• Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla
towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może
wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia
wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie
realizowane równolegle w ramach projektu.



PROGRAM PRIORYTETOWY 
CZYSTE POWIETRZE























Planowane zmiany w programie

Od 1 stycznia 2022 r.
• brak możliwości uzyskania dotacji na zakup kotła 

węglowego
➢ Przed tym terminem Wnioskodawca może 

otrzymać dotację jeśli do 31 grudnia 2021 r.:
o Złoży wniosek
o Zakupi kocioł węglowy
o Będzie dysponował fakturą wystawioną 

w 2021 r.




