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Zainwestujmy razem w środowisko

Zadbajmy o przyszłość 
naszą i naszych dzieci
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Projekty o największej wartości realizowane z pomocą NFOŚiGW to m.in.:
 � Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie   

Faza IV i V 
 � Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze 
 � w województwie śląskim 
 � Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym 
 � uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) powstał w 1989 r., jako 
pierwsza tego typu instytucja publiczna na świecie. Zachował swój wyjątkowy charakter w skali 
międzynarodowej i nieprzerwanie pełni ważną rolę w realizacji polityki ekologicznej państwa, finansując 
największe, strategiczne i innowacyjne inwestycje proekologiczne w Polsce. W sektorze finansów 
publicznych jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych 
w obsłudze środków zagranicznych, zwłaszcza unijnych, przeznaczonych na ekologię.

Od prawie 30 lat NFOŚiGW wspiera beneficjentów, głównie: samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty 
publiczne, placówki edukacyjne i naukowo-badawcze, organizacje społeczne w finansowaniu projektów 
z obszaru ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jedyny taki fundusz na świecie

Narodowy Fundusz to Instytucja Wdrażająca dla I i II osi priorytetowej unijnego Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), jego zasadniczym celem jest wspieranie 
gospodarki efektywnie i przyjaźnie wykorzystującej zasoby środowiska, na który przeznaczono  
20,6 mld zł.

2,3 mld zł
2 mld zł

650 mln zł



3

Co NFOŚiGW finansuje?
 � ochronę wód i gospodarkę wodną
 � ochronę klimatu i atmosfery, w tym: efektywność 
energetyczną, odnawialne źródła energii i innowacyjność

 � ochronę powierzchni ziemi
 � adaptację do zmian klimatu, przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska oraz monitoring środowiska

 � gospodarkę odpadami, w tym recykling
 � ochronę przyrody i krajobrazu
 � edukację ekologiczną
 � górnictwo i geologię
 � ekspertyzy i prace naukowo-badawcze

Narodowy Fundusz przeznaczył na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ponad 87 mld zł, z czego ponad 
47 mld zł to środki NFOŚiGW, a 40 mld zł to środki zagraniczne, w tym POIiŚ 2014-2020, MF EOG i NMF i inne.

Jak NFOŚiGW finansuje? 
 � dotacje 
 � preferencyjnie 
oprocentowane pożyczki 
z możliwością częściowego 
umorzenia

 � kredyty udzielane przez banki 
z dopłatą ze środków 
Narodowego Funduszu

 � dopłaty do oprocentowania 
kredytów bankowych

 � inwestycje kapitałowe

System finansowania ochrony środowiska w Polsce

13,50

5,96

3,29
1,79 1,13

11,95

5,37

2,42
1,11 0,69

oc
hr

on
a 

wód

ge
olo

gia

gó
rn

ict
wo

oc
hr

on
a

pr
zy

ro
dy

ek
sp

er
tyz

y 

i p
rac

e n
au

ko
wo-

ba
da

wcz
e

ed
uk

ac
ja 

ek
olo

gic
zn

a

oc
hr

on
a 

po
wier

zc
hn

i
zie

m
i

um
ow

y r
óż

ne

(np
. W

FO
ŚiG

W
, 

Gek
on

)

oc
hr

on
a 

po
wiet

rza

ad
ap

ta
cja

 do
 

zm
ian

 kl
im

at
u

47
,2

 m
ld

 zł

NFOŚiGW jest głównym filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, do którego należy 
także 16 funduszy wojewódzkich (WFOŚiGW) oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ). Narodowy 
Fundusz dysponuje własnymi środkami, które przekazuje beneficjentom na inwestycje ogólnokrajowe 
lub o znaczeniu ponadregionalnym, zaś WFOŚiGW finansują zadania w regionach. BOŚ wspiera działania 
NFOŚiGW i współpracuje z funduszami wojewódzkimi, co umożliwia szerszą dystrybucję środków. Trzy 
filary systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce współdziałają, aby skutecznie i efektywnie 
realizować politykę ekologiczną państwa oraz jak najpełniej odpowiadać na potrzeby beneficjentów.

Obszary finansowane ze środków NFOŚiGW
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NA JAKIE PROJEKTY DLA KOGO
FORMA 

DOFINANSO-
WANIA

ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA

Budowa i doposażenie systemów 
selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych

jst*, związki jst, przedsiębiorcy: 
osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe,
spółki prawa handlowego

pożyczki NFOŚiGW

Instalacje gospodarowania odpadami

jst, związki jst, przedsiębiorcy: osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, 

przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa 
handlowego, spółdzielnie

pożyczki NFOŚiGW

Gospodarka odpadami zgodnie 
z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami
jst, związki jst, spółki jst dotacje

POIiŚ 2014-2020 
(działanie 2.2)

możliwy montaż 
finansowy z NFOŚiGW

Rekultywacja i remediacja terenów 
zanieczyszczonych, rozwój terenów 
zieleni w miastach, inwentaryzacja 

terenów zdegradowanych i terenów 
zanieczyszczonych

jst, związki jst, spółki jst, RZGW, RDOŚ dotacje

POIiŚ 2014-2020 
(działanie 2.5)

możliwy montaż 
finansowy z NFOŚiGW

Rekultywacja terenów 
zdegradowanych

jst, związki jst, podmioty publiczne działające 
w imieniu Skarbu Państwa, przedsiębiorcy, 

przedsiębiorstwa państwowe, 
spółki prawa handlowego

pożyczki 
dotacje – 
udzielane 

wyłącznie jst 

NFOŚiGW

Poznanie budowy geologicznej kraju 
oraz gospodarka zasobami złóż 

kopalin i wód podziemnych

PIG – PIB, podmioty uprawnione do realizacji 
przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania 

możliwości wykorzystania zasobów 
geotermalnych, pjb**

dotacje 
pożyczki

przekazanie 
środków

NFOŚiGW

Zmniejszenie uciążliwości 
wynikających z wydobycia kopalin

podmioty i instytucje, których działalność 
regulują przepisy Pgg, podmioty wskazane 

w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących 
górnictwa, jst, związki jst, jednostki powołane 

do prowadzenia działań ratowniczych 
w górnictwie, pjb

dotacje
pożyczki

przekazanie 
środków

NFOŚiGW

Ziemia i odpady

Oferta finansowania Narodowego Funduszu obejmuje różnorodne projekty i jest ciągle elastycznie 
dopasowywana do bieżących potrzeb ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. Obecnie 
dla beneficjentów dostępne są zarówno pieniądze krajowe, jak i zagraniczne, również na zasadzie 
finansowania łączonego, tzw. montażu finansowego.

Przegląd dostępnych możliwości wsparcia NFOŚiGW

* jst – jednostki samorządu terytorialnego
** pjb – państwowe jednostki budżetowe
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NA JAKIE PROJEKTY DLA KOGO FORMA 
DOFINANSOWANIA

ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA

Energetyczne wykorzystanie 
zasobów geotermalnych przedsiębiorcy pożyczki NFOŚiGW

Termomodernizacja budynków

podmioty prowadzące: działalność 
leczniczą, muzea, domy studenckie, 

podmioty będące właścicielem obiektów 
zabytkowych, kościoły, kościelne osoby 

prawne lub związki wyznaniowe

dotacje
pożyczki NFOŚiGW

Budowa nowych obiektów 
użyteczności publicznej, rozbudowa 

i modernizacja istniejących 
obiektów użyteczności publicznej

podmioty sektora finansów publicznych, 
spółki prawa handlowego, organizacje 
pozarządowe, jednostki organizacyjne 
PGL Lasy Państwowe, parki narodowe

dotacje
pożyczki NFOŚiGW

Kompleksowa modernizacja 
oświetlenia zewnętrznego, montaż 

nowych punktów świetlnych 
w ramach modernizowanych 

istniejących ciągów oświetleniowych

jst, związki jst, spółki jst pożyczki NFOŚiGW

Wytwarzanie i dystrybucja
energii z OZE przedsiębiorcy – wytwórcy energii z OZE

dotacje (ciepło)
 pożyczki 

częściowe umorzenia 
(energia elektryczna)

POIiŚ 2014-2020 (działanie 
1.1.1) możliwy montaż 
finansowy z NFOŚiGW

Rozwiązania techniczne podnoszące 
efektywność energetyczną 

i korzystanie z OZE
przedsiębiorcy pożyczki

częściowe umorzenia

POIiŚ 2014-2020 (działanie 
1.2) możliwy montaż 

finansowy z NFOŚiGW

Efektywność energetyczna 
w budynkach użyteczności 

publicznej

pjb, szkoły wyższe, administracja 
rządowa, dostawcy usług energetycznych dotacje

POIiŚ 2014-2020 (działanie 
1.3.1) możliwy montaż 
finansowy z NFOŚiGW

Kompleksowa modernizacja 
energetyczna wielorodzinnych 

budynków mieszkaniowych

spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe

pożyczki
częściowe umorzenia

POIiŚ 2014-2020 (działanie 
1.3.2) możliwy montaż 
finansowy z NFOŚiGW

Efektywna dystrybucja 
ciepła i chłodu

przedsiębiorcy, jst, spółki jst, 
spółdzielnie mieszkaniowe dotacje

POIiŚ 2014-2020 (działanie 
1.5) możliwy montaż 

finansowy z NFOŚiGW

Źródła wysokosprawnej kogeneracji przedsiębiorcy, jst, spółki jst, 
spółdzielnie mieszkaniowe dotacje

POIiŚ 2014-2020 (działanie 
1.6.1) możliwy montaż 
finansowy z NFOŚiGW

Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla 
wysokosprawnej kogeneracji

przedsiębiorcy, jst, spółki jst, 
spółdzielnie mieszkaniowe dotacje

POIiŚ 2014-2020 (działanie 
1.6.2) możliwy montaż 
finansowy z NFOŚiGW

Ograniczanie emisji przemysłowych 
i ze źródeł spalania paliw

przedsiębiorcy (preferowane 
przedsiębiorstwa ciepłownicze)

pożyczki 
częściowe umorzenia NFOŚiGW

Autobusy elektryczne 
i dostosowanie infrastruktury 

do ich obsługi

jst, spółki jst,
podmioty świadczące usługi w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego

pożyczki 
dotacje NFOŚiGW

Efektywność energetyczna i OZE
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NA JAKIE PROJEKTY DLA KOGO FORMA 
DOFINANSOWANIA

ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA

Wdrożenie innowacyjnych 
technologii środowiskowych przedsiębiorcy dotacje

pożyczki NFOŚiGW

Wdrożenie innowacyjnych technologii 
w zakresie ochrony

środowiska i klimatu

podmioty zarejestrowane na ternie RP, 
będące beneficjentami Programu LIFE 

dotacje
pożyczki

NFOŚiGW 
(współfinansowanie 

Programu LIFE)

NA JAKIE PROJEKTY DLA KOGO
FORMA 

DOFINAN-
SOWANIA

ŹRÓDŁO 
DOFINANSO-

WANIA
Ochrona obszarów 

i gatunków cennych przyrodniczo
jst, parki narodowe, organizacje pozarządowe, 

Lasy Państwowe, pjb, jednostki naukowe
dotacje
pożyczki NFOŚiGW

Rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów właściciele, użytkownicy wieczyści lub 
zarządcy zabytkowych parków i ogrodów

dotacje
pożyczki NFOŚiGW

Modernizacja ogrodów specjalistycznych właściciele, użytkownicy wieczyści lub 
zarządcy ogrodów specjalistycznych

dotacje
pożyczki NFOŚiGW

Rozbudowa, remont i wyposażenie 
centrów edukacyjnych

podmioty zdolne do zawarcia umowy 
cywilno-prawnej

dotacje 
pożyczki NFOŚiGW

Edukacja ekologiczna poprzez kampanie, 
programy edukacyjne, szkolenia, konferencje

podmioty zdolne do zawarcia umowy 
cywilno-prawnej

dotacje 
pożyczki NFOŚiGW

Aktywna ochrona przyrody
(w tym obszary Natura 2000)

podmioty zarejestrowane na ternie RP, 
będące beneficjentami Programu LIFE 

dotacje
pożyczki

NFOŚiGW
(współfinansowa-
nie Programu LIFE)

Innowacje i Program LIFE

Przyroda, edukacja ekologiczna i Program LIFE

NA JAKIE PROJEKTY DLA KOGO
FORMA 

DOFINANSO-
WANIA

ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA

Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach jst, związki jst, spółki jst pożyczki NFOŚiGW

Inwestycje w gospodarce ściekowej 
poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug podmioty z Białorusi i Ukrainy pożyczki NFOŚiGW

Adaptacja do zmian klimatu, zagrożenia 
środowiska oraz monitoring środowiska

KZGW, RZGW, jst, związki jst, 
spółki jst, Lasy Państwowe, 

służby ratownicze i organizacje 
pozarządowe, jednostki naukowe

dotacje
pożyczki

przekazanie 
środków

POIiŚ 2014-2020 (działanie 2.1) 
możliwy montaż finansowy 

z NFOŚiGW; NFOŚiGW (doposażenie 
jednostek ratowniczych
wspólnie z WFOŚiGW)

Woda i adaptacja do zmian klimatu
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 � Zapoznanie się z zasadami i terminami programu dofinansowania.
 � Udział w szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów.
 � Przygotowanie dokumentów.
 � Złożenie wniosku przez elektroniczny Generator Wniosków 

o Dofinansowanie (GWD).

Jak ubiegać się o dofinansowanie NFOŚiGW?  
Krok po kroku

 � Przeanalizowanie swoich potrzeb i możliwości.
 � Pomysł a następnie wybór programu NFOŚiGW lub wdrażanego przez NFOŚiGW.

 � Rozpatrywanie wniosku: ocena formalna i merytoryczna.
 � Negocjacje warunków dofinansowania.

 � Podpisanie umowy.
 � Realizacja projektu.
 � Kontrole.
 � Rozliczanie projektu.

 � Utrzymanie projektu 
w niezmienionej 
formie przez określony  
w umowie czas.

Gdzie szukać informacji o naborach wniosków o dofinansowanie?
Informacje ogólne: www.nfosigw.gov.pl POIiŚ 2014-2020: www.poiis.nfosigw.gov.pl

Nabory wniosków: www.nfosigw.gov.pl/nabory

1

3

4
5

2



ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
Informacja ogólna o dofinansowaniu

tel. 22 45 90 100
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Zeskanuj kod i wejdź na stronę www.nfosigw.gov.pl 
/NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej
/nfosigw

Zainwestujmy razem w środowisko

Folder został wyprodukowany na papierze ekologicznym. Proces przygotowania nie był szkodliwy dla środowiska, 
spełniał określone kryteria unijne, ustalone w porozumieniu z przedstawicielami przemysłu, konsumentów, 
organizacji środowiskowych, handlu i władz publicznych.


