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Zainwestujmy razem w środowisko

Podstawowe CELE niniejszego spotkania

• Przedstawienie wstępnych propozycji formuły programu finansowania 

termomodernizacji w domach jednorodzinnych

• Uzyskanie informacji zwrotnej od uczestników rynku na etapie kiedy żadne 

proponowane elementy nie są przesądzone i mogą podlegać zmianom

• Uzyskanie odpowiedzi na pytania zadane w prezentacji, ale tez takie, które 

Państwo uważają, że powinniśmy zadać i znaleźć na nie odpowiedź

• Uzyskanie opinii/ sugestii zmian w zakresie proponowanych rozwiązań i 

dyskusja nad możliwymi zmianami
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Podstawowe CELE i ZASADY wydatkowania środków w 

formie IF z zaangażowaniem ESIF 2014-2020
RO 1303/2013 – Preambuła (35), (36), (38), art. 37 ust.1, koordynacja z innymi 

instrumentami wsparcia art. 52 ust. 2 d) 

RD 480/2014 – art. 6 ust. 1 c) d)

• Środki ESIF mające potencjał zwrotny (dochody) obowiązkowo powinny podlegać analizie 

ex-ante IF w celu sprawdzenia czy jest możliwość finansowania zwrotnego 

• Środki publiczne powinny być wykorzystywane tylko w przypadku kiedy nie jest możliwe 

lub niewystarczające jest finansowanie rynkowe - prywatne

• Wydatkowanie środków zgodnie z celami inwestycyjnymi wspierającymi rozwój i 

generującymi ożywienie gospodarcze

• Zaplanowanie systemu zaangażowania innych środków, tak, aby osiągnąć maksimum 

efektu na zaangażowanych środkach ESIF 2014-2020 (rozwojowe, mobilizacji innych 

środków na rynku, zaangażowania sektora prywatnego)

• Zaplanowanie działań i wydatków, tak, aby przyszli po nie beneficjenci z najlepszymi 

projektami (zdefiniowanie i wyeliminowanie barier w systemie finansowania)

• Zaplanowanie działań w Instrumencie Finansowym (IF) tak, aby była możliwość 

finansowania wielokrotnego w systemie zwrotnym ze stopniowym zwiększaniem udziału 

sektora prywatnego

• Koordynacja z innymi instrumentami wsparcia
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Proces przygotowania NFOŚiGW do 

perspektywy finansowej UE 2014-2020 

• Analiza dokumentów, przygotowanie potencjalnych schematów, wyjaśnienie 

niejasności wynikających z nowych przepisów 

• Przeprowadzenie szkolenia strukturyzowanego dla pracowników NFOŚiGW

• Prace grup zadaniowych w celu praktycznego wdrożenia zasad programowania:

grupa horyzontalna odpowiedzialna za opiniowanie analizy ex-ante IF dla POIiŚ

2014-2020, grupa horyzontalna do pilotażowego programowania nowego 

Programu Priorytetowego NFOŚiGW zgodnie z zasadami analiz ex-ante IF EFSI 

2014-2020

• Upowszechnienie nowych zasad programowania dla wszystkich nowych 

Programów Priorytetowych (pełna zdolność łączenia finansowania UE, 

krajowego oraz mobilizacji środków prywatnych)

• Mapowanie procesów - indywidualne, a następnie horyzontalne (metodologia 

tworzenia procesów i procedur PP NFOŚiGW wraz z pełnym systemem 

zarządzania ryzykiem zgodnie z nowymi standardami)
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Przygotowanie pilotażu Programu 

Priorytetowego RYŚ –
zgodne z zasadami analiz ex-ante dla Instrumentów Finansowych ze 

środków EFSI 2014-2020

• W oparciu o zdefiniowane na rynku nisze rozwojowe

• W oparciu o wnioski zebrane przez zewnętrznych partnerów (spotkania 

popytowe i podażowe, dyskusje eksperckie, wywiady pogłębione)

• W oparciu o badania na poziomie końcowych odbiorców na reprezentatywnej 

grupie statystycznej dla obszaru interwencji (evidence based)

• W oparciu o istniejące badania jeżeli mogą być uznane za wzorcowe

• W zakresie nie wypychającym inne źródła finansowania i mobilizujących środki 

z innych źródeł (efekt synergii)

• W sposób wspierający mobilizację finansowania prywatnego na poziomie 

podażowym i popytowym

• W sposób przejrzysty i na zasadach równego traktowania

Jeżeli nie wypieramy sektora prywatnego to wchodzimy  w nisze 

wymagające wsparcia rozwojowego – tzn. bardziej ryzykowne i wymagające 

większego nakładu pracy analitycznej przed-inwestycyjnej oraz systemu 

pokonywania barier występujących dla tego finansowania!!!
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Przygotowanie pilotażu Programu 

Priorytetowego RYŚ –
zdefiniowanie kluczowych barier i sposoby ich 

mitygacji

• W oparciu o dostępne analizy, w tym doświadczenia Funduszu 

Termomodernizacyjnego, rekomendacje raportu „Strategia modernizacji 

budynków – mapa drogowa 2050”

• W oparciu o spotkania eksperckie oraz ogólne: popytowe i podażowe

• W oparciu o ankiety w ramach ogólnopolskiego badania

• W efekcie zapadnie decyzja o formule finansowania mieszanego (np. grant + 

pożyczka) oraz innych elementach komunikacyjnych i/lub edukacyjnych i/lub 

doradczych umożlwiających upowszechnienie programu i mitygację ryzyk

realizacyjnych.
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Dlaczego domy jednorodzinne? 

• Grupa około 5 milionów beneficjentów bez dedykowanego wsparcia

• Brak planów finansowania termomodernizacji budynków 

jednorodzinnych z funduszy unijnych

• Jedynie 2% z beneficjentów Funduszu Termomodernizacyjnego to 

właściciele domów jednorodzinnych

• Bardzo wysokie wskaźniki potrzeb termomodernizacyjnych oraz 

wymiany źródeł ciepła (likwidacja niskiej emisji) w tej grupie budynków 

w Polsce
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ

Ogólne wymogi wyjściowe dla stanu budynku 

dopuszczonego do interwencji z Programu RYŚ

Określenie minimalnego stanu technicznego budynku poddanego 

termomodernizacji:

• stan techniczny fundamentów,

• izolacja przeciwwilgociowa od gruntu, zagrzybienie,

• W przypadku domów o konstrukcji drewnianej – określenie przypadków 

wymagających dodatkowej ekspertyzy technicznej,

• uwzględnienie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego.

• ograniczenie roku budowy
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ

Schemat „klocków” prowadzących do kompleksowej 

termomodernizacji

1. Stan wyjściowy:
2. Ocieplenie przegród 
zewnętrznych: ściany, 
dach, stolarka okienna i 
drzwiowa, podłoga na 
gruncie

3. Instalacje wewnętrzne:  
sprawna wentylacja, 
sprawna instalacja c.o. i 
c.w.u.

4. Wymiana źródła 
ciepła,  rozważenie 
zastosowania OZE 
(kolektory, pompy 
ciepła, biomasa itp.)
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ

Schemat „klocków” prowadzących do kompleksowej 

termomodernizacji

Instalacje wewnętrzne:
5. Wentylacja
6. Instalacja c.o. oraz 
c.w.u.

Prace 
termomodernizacyjne:
1. Ściany zewnętrzne
2. Stolarka okienna, 
drzwiowa

Wymiana źródła ciepła 
i OZE:
7. Wymiana źródła 
ciepła,
8. OZE cieplne: pompa 
ciepła, biomasa, 
kolektory

Prace 
termomodernizacyjne:
3. Dachy, stropodachy
4. Podłoga na gruncie, 
strop nad nieogrzewaną 
piwnicą
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ

Schemat „klocków” prowadzących do kompleksowej 

termomodernizacji

• Typy możliwych do realizacji działań pokazane w każdym wydzielonym obszarze koła 

mogą byś realizowane oddzielnie

• Typy działań „klocki” zostały pogrupowane w sposób pozwalający na wykonanie działań w 

najbardziej optymalnej sekwencji, dlatego też najpierw muszą być wykonane wszystkie 

elementy z grupy PRACE TERMOMODERNIZACYJNE, żeby można było realizować 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

• W celu skorzystania z działań ŹRÓDŁA CIEPŁA, OZE konieczne jest wcześniej 

wykonanie PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH oraz INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

• Część inwestycyjna grupy ŹRÓDŁA CIEPŁA, OZE finansowana jest z innych programów

• Nie ma wymogów w zakresie kolejności działań w zakresie poszczególnych grup

• Możliwość wielokrotnego aplikowania na kolejne elementy działań 

termomodernizacyjnych
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ

Kryteria techniczne – Prace termomodernizacyjne:

ELEMENT 1: Ściany zewnętrzne.

• Jeśli istniejące ściany zewnętrzne spełniają 
warunek: 

U < 0.30 [W/(m2 • K)]
to ze względów ekonomicznych nie wymaga się 
realizacji prac termomodernizacyjnych

• Minimalny wspierany standard w przypadku 
podjęcia robót w zakresie ścian zewnętrznych:

U < 0.20 [W/(m2 • K)]

• Dodatkowa zachęta (dotacja) za wyższy standard 
lub kompleksowość prac
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ

Kryteria techniczne – Prace termomodernizacyjne:

ELEMENT 2: Okna, drzwi zewnętrzne, drzwi 
garażowe.

• Jeśli istniejąca stolarka okienna spełnia warunek:

okna jednoramowe z zestawami dwuszybowymi

to ze względów ekonomicznych nie wymaga się wymiany stolarki 

okiennej. 

• Dla drzwi zewnętrznych i garażowych - nie ustala się warunku.

• Minimalny wspierany standard w przypadku podjęcia robót w 
ramach wyszczególnionych elementów:
a)okna: U < 0,90 [W/(m2 • K)]

b)drzwi zew. i drzwi garażowe: U < 1,3 [W/(m2 • K)]

• Dodatkowa zachęta (dotacja) za wyższy standard lub 
kompleksowość prac
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ

Kryteria techniczne – Prace termomodernizacyjne:

ELEMENT 3: Dachy, stropodachy

• Jeśli istniejący standard spełnia warunek: 
U < 0.30 [W/(m2 • K)]

to ze względów ekonomicznych nie wymaga się realizacji prac 
termomodernizacyjnych dachu lub stropodachu

• Minimalny wspierany standard w przypadku podjęcia robót w 
ramach dachu lub stropodachu:

U < 0.15 [W/(m2 • K)]

• Dodatkowa zachęta (dotacja) za wyższy standard lub 
kompleksowość prac
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Pilotażu Programu Priorytetowego RYŚ

Kryteria techniczne – Prace termomodernizacyjne:

ELEMENT 4: Podłoga na gruncie, strop nad 
nieogrzewaną piwnicą

• Jeśli istniejący strop nad nieogrzewaną piwnicą spełnia warunek:
U < 0.60 [W/(m2 • K)]

to ze względów ekonomicznych nie wymaga się prac 

termomodernizacyjnych. 

• Dla podłogi na gruncie - nie ustala się warunku.

• Minimalny wspierany standard w przypadku podjęcia robót w 
ramach wyszczególnionych elementów:

U < 0.30 [W/(m2 • K)] 
(Uwaga: Dopuszcza się pomniejszenie wymagań o ile wynika to z 
braku technicznych możliwości)

• Dodatkowa zachęta (dotacja) za wyższy standard lub 
kompleksowość prac
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ

Kryteria techniczne – Instalacje wewnętrzne

ELEMENT 5: Wentylacja

• Jeśli spełniony jest warunek:

sprawna wentylacja grawitacyjna z nawiewnikami

to ze względów ekonomicznych nie wymaga się dodatkowych prac.

• Wspierany standard w przypadku podjęcia robót w ramach 

wyszczególnionych elementów, zależny od przeprowadzonej analizy 

sprawności istniejącej wentylacji:

- nawiewniki okienne, 

- wspomagania wentylacji grawitacyjnej,

- rekuperacja – wentylacja  z odzyskiem ciepła.

• Dodatkowa zachęta (dotacja) za wyższy standard lub kompleksowość prac
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ

Kryteria techniczne – Instalacje wewnętrzne

ELEMENT 6: Instalacja c.o. i c.w.u. 

• Jeśli istniejące instalacje c.o. o c.w.u. spełniają warunek:

izolacja odkrytych przewodów c.o. i c.w.u. 

termostaty (o ile dopuszczają to możliwości techniczne)

to ze względów ekonomicznych nie wymaga się dodatkowych prac.

• Wspierany standard w przypadku podjęcia robót w ramach wyszczególnionych 

elementów, zależny od analizy podstawowych elementów instalacji c.o. i c.w.u.:

wymiana grzejników (lub instalacja ogrzewania podłogowego)

termostaty (o ile dopuszczają to możliwości techniczne)

izolacja odkrytych przewodów c.o. i c.w.u.

zastosowanie bufora wody grzewczej

• Dodatkowa zachęta (dotacja) za wyższy standard lub kompleksowość prac
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ

Kryteria techniczne – wymiana źródła ciepła i OZE

ELEMENT 7: Źródło ciepła

• Nie ustala się minimalnych warunków dla istniejących instalacji.

• Zakres wsparcia z programu:

analiza doradczo – projektowa (przygotowanie inwestycji do wymiany 

źródeł z Programu RYŚ lub innych środków finansowych, dostosowanie 

do wymagań technicznych tych programów)

analiza dostępnych źródeł ciepła,

obliczenie strat ciepła,

dobór parametrów źródła, 

dobór automatyki.

• Do rozważenia: w przypadku braku możliwości korzystania z innych środków 

finansowych – wsparcie wymiany źródła. 
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ

Kryteria techniczne – Wymiana źródła ciepła i OZE

ELEMENT 8: OZE cieplne, kolektory, pompy ciepła, 

biomasa

• Nie ustala się minimalnych warunków dla istniejących instalacji.

• Zakres wsparcia z programu:

analiza doradczo – projektowa (przygotowanie inwestycji do 

wprowadzenia alternatywnych źródeł ciepła OZE z innych środków 

finansowych, dostosowanie minimalnych warunków technicznych do 

warunków określonych w innych programach)

• Do rozważenia: w przypadku braku możliwości korzystania z innych środków 

finansowych – wsparcie zastosowania OZE.  
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ

Postępowanie przed przystąpieniem do inwestycji

Ocena budynku przez doradcę przed inwestycją, przygotowanie wytycznych 
technicznych prac niezbędnych do wykonania, określenie efektu:

1. Potwierdzenie spełnienia minimalnego stanu technicznego dla budynku.

2. Ocena stanu istniejącego (uproszczony opis pod kątem 8 „klocków”) + 

uproszczona dokumentacja zdjęciowa.

3. Określenie  szczegółowe prac termomodernizacyjnych (wytycznych) aby 

osiągnąć oczekiwany efekt rzeczowy i ekologiczny (zgodnie z kolejnością 

przedstawionych 8 „klocków”). 

4. Uproszczone przeliczenie efektu ekologicznego.

5. Przygotowanie dokumentu opisującego stan wyjściowy i zakres prac
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ 

Weryfikacja osiągnięcia efektu

Weryfikacja osiągnięcia efektu: 

1. wizyta na budowie doradcy który potwierdzi wykonanie prac (zdjęcia 

wykonanych elementów) 

2. dokumentacja wymagana  zgodnie z Prawem budowlanym

3. sporządzenie Raportu potwierdzającego zrealizowanie prac.   
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ 

Wymagania dla procesu budowlanego

• Projekt techniczny – w określonych przypadkach

• Dokumentacja wymagana Prawem budowlanym

• Lista materiałów i urządzeń

• Wytyczne dla sposobu wykonania prac montażowych

• Wymagania dla wykonawców
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ  

Beneficjenci

Osoby fizyczne dysponujące istniejącym budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. 

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek 
wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, przeznaczony i 
wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni 
całkowitej przez osobę fizyczną posiadająca prawo do dysponowania nim. 
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ

Proponowane koszty kwalifikowane

 Koszt doradztwa technicznego

 Przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia

 Usunięcie starego ocieplenia

 Zakup i montaż urządzeń i materiałów:

 ocieplenie przegród budowlanych obiektu,

 wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,

 modernizacja systemów grzewczych,

 modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,

 modernizacja systemów wentylacji.
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ 

Propozycje rozwiązań finansowych

• Koszty przygotowawcze (doradztwo, projekt) – dotacja

• Koszty inwestycyjne – kredyt / pożyczka preferencyjna + 
zachęta (dotacja)

• Wkład własny beneficjenta

• Dotacja: procent kosztów kwalifikowanych lub stała dopłata

• Wyższe dofinansowanie za realizację kompleksowej 
termomodernizacji 

• Określenie minimalnej i maksymalnej wysokości kosztów 
kwalifikowanych
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ

Łączenie środków na poszczególne elementy inwestycji

Możliwość łączenia inwestycji realizowanych z Programu Priorytetowego RYŚ z innymi 
źródłami finansowania „klocków” objętych programem.

Przykładowo:
• Finansowanie źródeł  ciepła z RPO lub Programu KAWKA
• Finansowanie OZE z Programu PROSUMENT
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Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ

Do dyskusji

1. Możliwość połączenia elementów z innych 
programów (np.: Prosument) – jeden wniosek, 
jedno okienko

2. Współpraca / konkurencja z WFOŚiGW
3. Zdolność kredytowa właścicieli budynków
4. Doradztwo dla wnioskodawców – możliwe 

rozwiązania
5. Rozliczanie przedsięwzięcia – rachunki, 

oświadczenia, kontrole
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Przygotowanie pilotażu Programu 

Priorytetowego RYŚ –
Działania komunikacyjne i edukacyjne

Propozycje etapów komunikacji:

Komunikacja ogólna – medialna

Działania marketingowo – edukacyjne (coraz więcej głosów wskazuje, że powinien 
to być poziom gmin)

Działania doradcze (kwestie zakresu i sposobu ich finansowania)
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Przygotowanie pilotażu Programu 

Priorytetowego RYŚ –
Działania komunikacyjne i edukacyjne

Prosimy o Państwa opinie:
Jaka forma komunikacji Programu Priorytetowego RYŚ będzie najbardziej efektywna, aby 
dotrzeć do beneficjentów Programu – właścicieli budynków jednorodzinnych?

• w zakresie typu materiałów 
• w zakresie kanału komunikacji

Na jakim poziomie powinny być dostępne informacje szczegółowe dla Programu: Urząd 
Marszałkowski, pośrednicy finansowi i/lub merytoryczni na poziomie: regionu, miasta 
powiatowego, gminy?

Czy wystarczy wstępna informacje udzielana przez osoby o ogólnej wiedzy, ale właściwie 
przygotowane, aby zachęcić potencjalnego beneficjenta do przyjścia do pośrednika
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Dziękujemy za uwagę

Zespół Horyzontalny NFOŚiGW
odpowiedzialny za stworzenie 
Programu Priorytetowego RYŚ

www.nfosigw.gov.pl


