
Nowa oferta wsparcia 
finansowego WFOŚiGW w Toruniu 

dla samorządów 



Programy priorytetowe WFOŚiGW w Toruniu 
Nazwa programu Budżet Forma dofinansowania 

EKOpiec 2018 4,29 mln zł dotacja 

EKOgmina 2018 3,0 mln zł pożyczka z umorzeniem 

EKOdom 2018 7,5 mln zł pożyczka z umorzeniem 

Słonecznik 2018-2019 7,0 mln zł pożyczka z umorzeniem 

Świetlik 2018-2019 3,0 mln zł pożyczka z umorzeniem 

ElektroMobilność 2018 2,0 mln zł pożyczka 

Pszczoły 2018 1 mln zł dotacja 

AZBEST 2018 7 mln zł dotacja 

AZBEST – usuwanie skutków nawałnic 2,2 mln zł dotacja 

Ochrona przyrody 2018 3,1 mln zł dotacja 

Edukacja ekologiczna 2018-2019 4,0 mln zł dotacja 



EKOpiec 2018 
 rodzaje przedsięwzięć – wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na: 

  kotły na paliwa stałe (wyłącznie klasy 5) 

  kotły gazowe, olejowe (minimum klasa efektywności energetycznej A) 

  źródła zasilane energią elektryczną 

  podłączenie do sieci ciepłowniczej 

 budżet – 4,29 mln zł  

 forma dofinansowania – dotacja: 

  limity dofinansowania: 2 tys. zł na źródło ogrzewania, 20-350 tys. zł na wniosek (limit zależny od liczby mieszkańców gminy) 

  obowiązkowa równoległa dotacja ze strony gminy – min. 2 tys. zł na źródło ogrzewania 

  możliwa pożyczka na wkład własny (3% rocznie, nieumarzalna) 

 wnioskodawcy – gminy 

 beneficjenci – właściciele budynków i lokali mieszkalnych 

 

Termin naboru wniosków: 01.03.2018-31.05.2018 r. 



EKOgmina 2018 
 rodzaje przedsięwzięć – wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na: 

   kotły na paliwa stałe (wyłącznie klasy 5) 

   kotły gazowe, olejowe (minimum klasa efektywności energetycznej A) 

   źródła zasilane energią elektryczną 

   podłączenie do sieci ciepłowniczej 

 budżet – 3 mln zł  

 forma dofinansowania –pożyczka z umorzeniem  

pożyczka do 100% kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia 

   oprocentowanie nie mniej niż 0,7 redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym 

   umorzenie 15% 

   okres spłaty pożyczki 4-10 lat 

   maksymalna kwota dofinansowania 400 tys. zł 

 wnioskodawcy – gminy 

 beneficjenci – właściciele budynków i lokali mieszkalnych 

Termin naboru wniosków: 02.01.2018-31.05.2018 r. 



EKOdom 2018 
 rodzaje przedsięwzięć: 

   docieplenie przegród 

   wymiana okien i drzwi 

   wymiana źródła ciepła 

   montaż OZE 

 budżet – 7,5 mln zł  

 forma dofinansowania – pożyczka z umorzeniem: 
   pożyczka do 100% kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia 

   oprocentowanie nie mniej niż 0,7 redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym 

   umorzenie do 15% 

   okres spłaty pożyczki 4-10 lat 

   maksymalna kwota dofinansowania 200 tys. zł 

  beneficjenci – osoby fizyczne 

Termin naboru wniosków: 01.03.2018-31.05.2018 r. 



Słonecznik 2018-2019 
 rodzaje przedsięwzięć: 

   docieplenie przegród 

   wymiana okien i drzwi 

   wymiana źródła ciepła 

   montaż OZE 

 budżet – 7 mln zł  

 forma dofinansowania – pożyczka z umorzeniem: 
   pożyczka do 100% kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia 

   oprocentowanie nie mniej niż 0,7 redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym 

   umorzenie do 15% 

   okres spłaty pożyczki 4-10 lat 

   maksymalna kwota dofinansowania 400 tys. zł 

 beneficjenci – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, JST 

Terminy naboru wniosków:   01.02.2018-30.04.2018 r. 
   03.09.2018-30.11.2018 r. 



Świetlik 2018-2019 
 rodzaje przedsięwzięć: kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem źródeł światła LED  

budżet – 3 mln zł  

 forma dofinansowania – pożyczka z umorzeniem: 
   pożyczka do 100% kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia 

   oprocentowanie nie mniej niż 0,7 redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym 

   umorzenie 7% 

   okres spłaty pożyczki 4-10 lat 

   maksymalna kwota dofinansowania 1 mln zł 

 beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego 

Terminy naboru wniosków:   02.04.2018-29.06.2018 r. 
   03.09.2018-30.11.2018 r. 



Elektromobilność 2018 
 rodzaje przedsięwzięć: 

   zakup pojazdu samochodowego, wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną (obowiązek rejestracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego),  

   zakup/montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

 budżet – 2 mln zł  

 forma i warunki dofinansowania – pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych: 
   okres spłaty 2-7 lat, 

   oprocentowanie stałe 1,5 rocznie, 

   możliwa karencja w spłacie, 

   brak możliwości umorzenia, 

   limity dofinansowania: 150 tys. zł na pojazd, 100 tys. zł na stację, 500 tys. zł na wniosek, 

   pojazd, stacja ładowania wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne 

 beneficjenci:  
   jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

   osoby fizyczne 

Termin naboru wniosków: 02.01.2018-30.11.2018 r. 



Pszczoły 2018 
  rodzaje przedsięwzięć: 

 zakup rodzin pszczelich, 

 zakup odkładów pszczelich, 

 zakup uli dla właścicieli pasiek, którzy zwiększą liczbę rodzin pszczelich z własnego chowu 

  budżet i forma dofinansowania: 1 mln zł; dotacja (poziom dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z tabelą) 

 

 

 

 

  beneficjenci: właściciele rodzin pszczelich, posiadający pasiekę od 10 do 80 rodzin, zgłoszoną do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii  
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,  nieprowadzący działu specjalnego produkcji rolnej w postaci pasiek 

Termin naboru wniosków: I edycja 15.01.2018-28.02.2018 r. 
                 II edycja 12.03.2018 – 16.03.2018 r. 



Azbest 2018 
  rodzaje przedsięwzięć: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 

  budżet – 7 mln zł  

  forma dofinansowania – dotacja: 
 maksymalny poziom dofinansowania dla jednego posiadacza nieruchomości wynosi 30 000 zł 

 intensywność dofinansowania przedsięwzięcia do 70% 

 beneficjenci – gminy realizujące wnioski zgłoszone przez podmioty i osoby fizyczne ze swojego terenu 

 realizacja i rozliczenie inwestycji do końca listopada 2018r.  

Terminy naboru wniosków:   01.03.2018-30.03.2018 r. 



Program usuwania azbestu z obiektów budowalnych zniszczonych lub 
uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego- II etap.  

 rodzaje przedsięwzięć: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest 

  budżet – 2,2 mln zł  

  forma dofinansowania – dotacja: 
 intensywność dofinansowania przedsięwzięcia do 100% 

 

 beneficjenci – gminy, które chcą zrealizować wnioski zgłoszone w imieniu osób lub podmiotów będących posiadaczami obiektów 
budowalnych, którym nawałnica zniszczyła lub uszkodziła pokrycia bądź elewacje wykonane z wyrobów zawierających azbest, ze swojego 
terenu. 

Terminy naboru wniosków:   01.03.2018-31.03.2018 r. 



Ochrona przyrody 2018 
 rodzaje przedsięwzięć: związane z ochroną przyrody w zakresie określonym w art. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, w 

szczególności: 
 zachowanie, utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz ich odtwarzanie, 

 urządzanie terenów zieleni w miastach i wsiach, 

 prace pielęgnacyjne w obiektach zabytkowych. 

 budżet i forma dofinansowania: 3,1 mln zł; dotacja (poziom dofinansowania zależny od rodzaju przedsięwzięcia i zakresu prac) 

 beneficjenci:  

 jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne, związki międzygminne, stowarzyszenia JST,  

 podmioty lub osoby fizyczne będące posiadaczami nieruchomości objętych wnioskiem o dofinansowanie,  

 organizacje pozarządowe, 

 podmioty lub osoby fizyczne prowadzące ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne lub ośrodki rehabilitacji zwierząt – w części dotyczącej zdefiniowanej w ustawie o 
ochronie przyrody działalności tych ogrodów i ośrodków, 

 inne osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, realizujące cele ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. 

 
Termin naboru wniosków: 15.01.2018-28.02.2018 r. 



Edukacja ekologiczna 2018-2019 
 rodzaje przedsięwzięć: 

 organizacja i prowadzenie jednodniowych, kilkugodzinnych zajęć edukacyjnych w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej, za które uznaje się działania edukacyjne prowadzone 
głównie w postaci zajęć terenowych dla minimum 3 000 uczestników rocznie, 

 organizacja i prowadzenie minimum dwudniowych zajęć edukacyjnych w regionalnych ośrodkach edukacji ekologicznej w formie „zielonych szkół”, głównie w postaci zajęć 
terenowych dla minimum 1 700 uczestników rocznie, 

 organizacja zajęć terenowych z wyłączeniem regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej, 

 dofinansowanie budowy lub wyposażenia obiektów edukacyjnych, 

 organizacja konferencji, sympozjów, seminariów, kampanii społecznych i programów edukacyjno-informacyjnych, 

 nagrody w konkursach ekologicznych (tryb pozakonkursowy) 

 budżet i forma dofinansowania: 4 mln zł; dotacja (poziom dofinansowania zależny od rodzaju przedsięwzięcia) 

 beneficjenci: 

 jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne, związki międzygminne, stowarzyszenia JST,  

 organizacje pozarządowe, 

 inne podmioty prowadzące działalność w zakresie: ekologii, ochrony środowiska i przyrody, udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego, oświaty, 
szkolnictwa wyższego i nauki, kultury, pomocy społecznej 

Termin naboru wniosków: 2.01-16.03; są to graniczne daty, obejmujące 
wszystkie konkursy, jakie zostaną przeprowadzone w ramach programu 



 
 
 
 

  Rodzaje przedsięwzięć:  

 budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,  

 budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych,  

 budowa i modernizacja stacji uzdatniania i ujęć wody,  

 budowa sieci i przyłączy wodociągowych,  

 budowa instalacji OZE,  

 termomodernizacja budynków,  

 montaż urządzeń odpylających na emitorach,  

 wymiana wysokoemisyjnych źródeł energii na proekologiczne,  

 odzysk ciepła z instalacji technologicznych,  

 ograniczenie zużycia wody poprzez np. budowę zamkniętych obiegów technologicznych,  

 zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów. 

 

Pożyczki udzielane na zasadach ogólnych 



Pożyczki udzielane na zasadach ogólnych 
 

Zalety udzielanych przez nas pożyczek: 

  Niskie oprocentowanie 3% w skali roku 

  Brak dodatkowych kosztów i prowizji 

  10-letni okres spłaty pożyczki 

  Nawet 3 lata karencji w spłacie pożyczki 

  Możliwość umorzenia części kwoty kapitału 

 

Realizujesz inwestycję proekologiczną lub masz ją w planie? Skontaktuj się z nami – nasi 
specjaliści przedstawią proces uzyskania dofinansowania – od złożenia wniosku, przez 
podpisanie umowy i wypłatę środków, do kompletnego rozliczenia umowy. 



Zakres merytoryczny szkolenia: 

• efektywność energetyczna w budownictwie i 
ciepłownictwie 

• OZE 

• transport niskoemisyjny 

• oświetlenie uliczne 

• kogeneracja 

• Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 

• klastry energii 
 

Szkolenia energetyków gminnych 



Preferowany profil kandydata: 

• wykształcenie techniczne 

• wiedza specjalistyczna z zakresu zagadnień 
związanych z energetyką, budownictwem itp. 

• znajomość rynku lokalnego (zasobów własnych gminy 
dot.: zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, gaz 
ziemny) 

• Kandydatury zgłaszane są przez: Wójta, 
Burmistrza, Prezydent 

Szkolenia energetyków gminnych 



Energia elektryczna 



Moc zamówiona na cele ogrzewania 

oszczędności osiągnięte 

bezinwestycyjnie ! 



Dziękuję za uwagę 
 

Zapraszamy do współpracy 


