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I. PRZEDMIOT KONKURSU  
 

Celem Poddziałania jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej 

wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności 

energetycznej budynków. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku 

obejmować może ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia obiektów na 

energooszczędne, w tym w zakresie związanym z:  

 ociepleniem przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, 

podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych; 

 wymianą oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych 

budynków); 

 przebudową systemów grzewczych lub podłączeniem bardziej 

efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła; 

 instalacją/przebudową systemów chłodzących, w tym również  

z zastosowaniem OZE; 

 budową lub przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji; 

 zastosowaniem automatyki pogodowej; 

 zastosowaniem systemów zarządzania energią w budynku; 

 budową lub przebudową wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz 

likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła; 

 instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; 

 instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to 

wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego; 

 opracowaniem projektów modernizacji energetycznej stanowiących 

element projektu inwestycyjnego; 

 instalacją indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody 

użytkowej; 

 modernizacją instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej; 

W przypadku przebudowy systemów grzewczych działania obejmować mogą wymianę 

źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie, albo podłączenie do sieci 

ciepłowniczej/chłodniczej lub modernizację takiego przyłącza, w przypadku gdy właścicielem 

ww. infrastruktury jest wnioskodawca. Wymiana źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia 

pod warunkiem zapewnienia redukcji CO2 o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego 

paliwa, w odniesieniu do istniejącej instalacji. 
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Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi 

wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia 

energii końcowej o co najmniej 25%. 

 

II. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 
 

Dofinansowanie może być udzielone podmiotom, wskazanym w SzOOP jako typ 

beneficjenta: 

 spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140), 

 wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085), 

w obu powyższych przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast 

wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) 

oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) oraz z miast 

średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

 

III. POZIOM DOFINANSOWANIA ORAZ WIELKOŚĆ ALOKOWANYCH 

ŚRODKÓW 

 

Maksymalna intensywność dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej 

wynosi 75%. Pozostałe źródła finansowania dla projektu, w tym uzyskane ze środków 

krajowych NFOŚiGW, nie mogą przekraczać 25% kosztów kwalifikowalnych.  

1. Forma wsparcia: 

 Pomoc zwrotna1 (z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej2) 

2. Założenia i warunki finansowania: 

Pomoc zwrotna (P): 

 wysokość wsparcia ze środków UE w formie pomocy zwrotnej (dofinansowania) dla 

projektu przyjmuje stałą wartość determinowaną przez wysokość kosztów 

kwalifikowalnych oraz przez poziom oszczędności energii pierwotnej 

 okres finansowania: do 20 lat3; 

 oprocentowanie: WIBOR 3M – 200 punktów bazowych (nie mniej niż 2%); 

 karencja: do 12 miesięcy (od daty zakończenia realizacji inwestycji); 

 odsetki z tytułu oprocentowania pomocy zwrotnej spłacane są na bieżąco w okresach 

Premia inwestycyjna (PI): 

 premia inwestycyjna jest udzielana w formie częściowego umorzenia udzielonej 

pomocy zwrotnej; 

 umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pomocy zwrotnej; 
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 wysokość premii inwestycyjnej jest uzależniona od oszczędności energii uzyskanej  

w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z poniższym schematem: 

 

 

IV. TERMIN ORAZ MIEJSCE ROZSTRZYGANIA WNIOSKÓW 

 
Miejsce rozstrzygania wniosków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 

 

V. JAK POMAGAMY? 
Podstawową działalnością PDB Katarzyna Markowska jest doradztwo biznesowe 

skierowane do przedsiębiorstw, jednostek samorządów terytorialnych oraz podmiotów 

ekonomii społecznej. Zakres usług świadczonych przez PDB Katarzyna Markowska to: 

1) Pozyskiwanie funduszy unijnych 

ETAP II − Analiza wstępna 

 Przeprowadzimy analizę skuteczności projektu w stosunku do celów danego 

programu, 

 Ustalimy konkretny obszar prac, 

 Zweryfikujemy pozyskane dane. 

ETAP II − Przygotowanie dokumentacji 

NABÓR WNIOSKÓW 

ODBYWA SIĘ W TERMINIE 

30.10.2017 R. – 

29.12.2017 R. 
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Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie oraz pomagamy przygotować niezbędne 

załączniki. Wniosek i załączniki sporządzane są zgodnie z wymogami programu 

operacyjnego oraz przepisami prawa. 

ETAP III − Zarządzanie projektem i jego rozliczenie 

Na tym etapie realizacji projektu oferujemy:  

 zarządzanie projektem − zgodnie z wymogami poszczególnych programów 

i funduszy, 

 pomoc w sporządzaniu okresowych sprawozdań z realizacji projektu, 

 współpracę w zakresie przygotowania przetargów zgodnie z Ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych, 

 pomoc w przygotowywaniu okresowych lub końcowych wniosków o płatność 

(rozliczenie projektu) i kontaktach z Instytucją Wdrażającą. 

Termin realizacji prac − do uzgodnienia. 

2) Doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym 

Jeżeli zamierzają się Państwo ubiegać o inwestycyjny kredyt bankowy, nasza Firma jest 

gotowa przygotować dla Państwa skuteczny biznesplan, który pomoże uzyskać pozytywną 

decyzję banku. Biznesplan inwestycji powinien zostać sporządzony zgodnie  

z wytycznymi podanymi przez instytucję udzielającą kredytu. Biznesplan inwestycji 

sporządzany przez PDB Katarzyna Markowska zawiera (ujęte w zwięzły sposób) następujące 

informacje: 

1. opis dotychczasowej działalności Klienta; 

2. opis i cel inwestycji; 

3. opis procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, który będzie realizowany 

w wyniku inwestycji; 

4. analizę finansową przedsięwzięcia, uwzględniającą planowane nakłady 

inwestycyjne i źródła ich finansowania oraz przewidywane efekty ekonomiczne 

(ilościowe i jakościowe); 

5. analizę opłacalności projektu inwestycyjnego (wskaźniki efektywności 

ekonomicznej inwestycji); 

6. zakres rzeczowy inwestycji technologicznej: kosztorys oraz harmonogram jej 

realizacji; 

7. zwięzłą analizę rynku produktów lub usług powstałych w wyniku inwestycji oraz 

konkurencji na tym rynku; 

8. strategię marketingową. 

Biznes plan jest sporządzany w ciągu 2-3 tygodni od momentu dostarczenia danych przez 

Klienta. 
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3) Doradztwo strategiczne 

PDB Katarzyna Markowska oferuje również usługi w zakresie doradztwa strategicznego 

mające na celu wsparcie właścicieli, zarządów czy udziałowców przedsiębiorstw w budowaniu 

marki, wizerunku oraz wartości dodanej firm. 

4) Szkolenia 

Firma oprócz usług wymienionych w ofercie, prowadzi szkolenia z obszaru pozyskiwania 

dofinansowania z UE. Zakres prezentowanych informacji jest dostosowany do potrzeb 

klienta. Kursy mogą zawierać dane ogólne lub specjalistyczne z konkretnego obszaru, czy 

działania. W zależności od preferencji, na prośbę klienta szkolenia mogą odbywać się 

w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

VI.     GDZIE JESTEŚMY? 
 

 
 

PDB Katarzyna Markowska 

ul. Szkolna 1/1 

58-500 Jelenia Góra 

tel. 75 64 67 100, kom. 605 167 143 

 

 

biuro@doradcypdb.pl 

www.doradcypdb.pl 

Nasz zespół tworzą doświadczeni pracownicy od lat realizujący z powodzeniem 
szeroką gamę usług doradczych z dziedziny konsultingu ekonomicznego, 

finansowego oraz doradztwa strategicznego. 

mailto:biuro@doradcypdb.pl
http://www.doradcypdb.pl/

