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Nabór Ogólny 
WFOŚiGW w Gdańsku

• Główne parametry:

• dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki do 90% 
kosztów zadania,

• oprocentowanie – stałe lub zmienne (WIBOR 3M)

• możliwość wypłaty w transzach po realizacji części zadania,

• możliwość częściowego umorzenia pożyczki,

• karencja w spłacie rat kapitałowych – liczona od daty planowanej 
wypłaty pierwszej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 12 
miesięcy od daty zakończenia realizacji zadania, 

• długość finansowania – do 12 lat, z możliwością przedłużenia do 
15 lat,

• brak marży, prowizji i jakichkolwiek innych opłat.



Nabór Ogólny
WFOŚiGW w Gdańsku

Dotacje na:

• ochronę przyrody i krajobrazu,

• edukacje ekologiczną,

• monitoring środowiska,

• przedsięwzięcia innowacyjne,

• przedsięwzięcia pilotażowe  w ochronie środowiska dotyczące nowych 
technologii,

• ochronę przed powodzią,

• badania w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz 
upowszechnienie ich wyników,

• systemy kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za 
korzystanie ze środowiska,

• wspomaganie innych systemów kontrolnych (takich jak zmierzających 
do wykrycia lub przeciwdziałania przestępstwom lub wykroczeniom 
przeciwko środowisku lub zmierzających do nałożenia kar 
administracyjnych itp.) i pomiarowych oraz badań stanu środowiska,

• zapobieganie lub likwidację poważnych awarii i ich skutków

• działania realizowane w ramach programów tematycznych lub 
realizowane przez państwowe jednostki budżetowe lub 
organizacje pozarządowe



Wsparcie finansowe WFOŚiGW w Gdańsku

1. Złożenie wniosku wraz załącznikami:
a) Charakterystyka zadania,

b) Planowany efekt ekologiczny,

c) Montaż finansowy,

d) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

e) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku 

VAT,

f) PP.I/II – informacja o pomocy publicznej,

g) Propozycja zabezpieczenia pożyczki,

h) Inne (np. audyt energetyczny);

2. Rozpatrzenie wniosku
Decyzja Zarządu – kwalifikacja 

wniosku.

Od tej daty można wydatkować środki

Dodatkowo ew. decyzja Rady 

Nadzorczej.

3. Uzupełnienie/aktualizacja wniosku
Np. na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą

Ustalenie harmonogramu spłat rat pożyczki oraz 

odsetek

4. Podpisanie umowy
oraz ustanowienie jej zabezpieczenia

5. Złożenie oświadczeń o wypłatę środków
na podstawie wystawionych faktur

6. Rozliczenie zadania



Programy i nabory 

WFOŚiGW w 

Gdańsku
• Czyste Powietrze

• Brodziec

• Ciepłe Mieszkanie

• Agroenergia

• Gospodarka wodno-

ściekowa poza 

aglomeracją



Programy i nabory 

WFOŚiGW w 

Gdańsku

• Usuwanie azbestu

• Wapnowanie gleb

• Florian i Florek

• Moja Woda

• Ochrona Przyrody i 

Edukacja Ekologiczna



Projekt Doradztwa Energetycznego
• Poziom ogólnokrajowy

• NFOŚiGW - Jednostka Realizująca 
Projekt Doradztwa 
Energetycznego

• Poziom regionalny 

• 15 WFOŚiGW

• Województwo Lubelskie 

• ok. 90 Doradców Energetycznych 
na terenie całego kraju

• 6 Doradców Energetycznych 
w województwie pomorskim

Paweł Detmer:
Tel.: 58 743 18 81 Kom.: 737 193 937
pawel.detmer@wfos.gdansk.pl

Marcin Gregorowicz:
Tel.: 58 743 18 77 Kom.: 727 779 085
marcin.gregorowicz@wfos.gdansk.pl

Piotr Kumpiecki:
Tel.: 58 743 18 85 Kom.: 727 798 372
piotr.kumpiecki@wfos.gdansk.pl

Tomasz Kręcicki:
Tel.: 58 743 18 82 Kom.: 737 195 948
tomasz.krecicki@wfos.gdansk.pl

Monika Porazik:
Tel.: 58 743 18 63 Kom.: 727 797 182
monika.porazik@wfos.gdansk.pl

Malwina Śnieg:
Tel.: 58 743 18 80 Kom.: 727 797 183
malwina.snieg@wfos.gdansk.pl
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Projekt Doradztwa Energetycznego

Oferta Doradców jest bezpłatna i skierowana do wszystkich:

• Szkolenia Energetyków Gminnych

Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą zgłaszać uczestników, którzy zostaną

przeszkoleni

z szerokiego zakresu zagadnień związanych z efektywnością energetyczną oraz

odnawialnymi źródłami energii.

• Audyty Energetyczne

Działający na terenie całego kraju Doradcy energetyczni pomogą ubiegającym się

o dofinansowanie w weryfikacji audytów. Usługa jest nieodpłatna i jest skierowana do

podmiotów sektora publicznego, przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot

mieszkaniowych, osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu efektywności

energetycznej.

• Wsparcie Inwestycji

• Konsultacje Indywidualne

• Pomoc w przygotowaniu PGN

Doradca Energetyczny pomoże gminie w przygotowaniu założeń PGN poprzez

zweryfikowanie zapisów w dokumencie, w trakcie wdrażania inwestycji i sposobie

monitorowania postępów. Doradcy oferują stała pomoc zarówno w ramach

indywidualnych konsultacji ale także w ramach zbiorowych szkoleń.

• Szkolenia i warsztaty



Dziękuję!
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku

Ul. Rybaki Górne 8
80 – 861 Gdańsk
Tel. 58 743 18 00


