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PLAN PREZENTACJI

1. Wprowadzenie - Wspólna Strategia Działania, 
grupa robocza, koncepcja pomocy finansowej
dla ekoinnowacji

2. Zakres przedmiotowy analizy, ankieta

3. Proponowane kryteria oceny projektów 
ekoinnowacyjnych

4. Bariery dla ekoinnowacji

5. System pomocy finansowej



WSPÓLNA STRATEGIA

 Wspólna Strategia Działania Narodowego Funduszu
i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 
– opracowana w czerwcu 2012 roku

 Zadanie 4A-2: Wypracowanie systemowej koncepcji pomocy 
finansowej dla ekoinnowacji

 Grupa Robocza – 8 WFOŚiGW i NFOŚiGW 

Głównym celem jest wypracowanie systemowej koncepcji
pomocy finansowej dla ekoinnowacji poprzez przygotowanie
uniwersalnych założeń dla zasad, kryteriów wsparcia w zakresie
prowadzonych badań oraz wdrożeń dotyczących ekoinnowacji.



KONCEPCJA POMOCY FINANSOWEJ

Proponowany zakres i cele Koncepcji:
 Ekoinnowacje i polityki ich wspierania.

 Definicja i rodzaje ekoinnowacyjności.
 Polityki wspierania ekoinnowacji w Polsce.

 ETAP i EcoAP.
 Instrumenty unijne.
 Instrumenty krajowe.

 Diagnoza stanu systemu finansowania ekoinnowacji, 
identyfikacja problemów – w trakcie realizacji.

 Proponowany  system pomocy finansowej dla ekoinnowacji ?
 Zasady i kryteria wsparcia ekoinnowacji ?
 Beneficjenci pomocy ?
 Ramy czasowe i finansowe ?



ZAKRES ANALIZY

Obszary badawcze Narzędzia Podmiot badany

• Działania podejmowane przez 
Fundusze w obszarze 
ekoinnowacji, obowiązujące zasady 
i kryteria wsparcia.

• Przyczyny różnego zainteresowania 
poszczególnych beneficjentów 
skierowanym do nich wsparciem ze 
środków Funduszy.

• Struktura strategicznych kierunków 
wsparcia ekoinnowacji na lata 2013-
2016 z perspektywą do 2020r.

• Beneficjenci pomocy.
• Ramy czasowe i finansowe pomocy.

Ankieta • NFOŚiGW,
• WFOŚiGW

Potencjalne obszary 
problemowe, warunkujące 
skuteczność realizowanych 
interwencji.

Desk
research

• Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości,

• Naczelna Organizacja Techniczna 
– Federacja Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych,

• Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
• Krajowa Izba Gospodarcza.



Ankieta skierowana do Funduszy obejmowała:
I. Zastosowane definicje 1,2.

II. Działania podejmowane w obszarze innowacji środowiskowych: 
1. kryteria oceny projektów, 
2. stosowane i planowane zasady udzielania dofinansowania.

III. Struktura strategicznych kierunków wsparcia ekoinnowacji: 
1. w latach 2007-2012 
2. na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r .

IV. Przyczyny różnego zainteresowania poszczególnych 
beneficjentów skierowanym do nich wsparciem ze środków 
Funduszy (zidentyfikowane bariery).

1. OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 
trzecie, MNiSW, Warszawa, str. 48.
2. COM(2011) 899: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU 
EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Innowacja na rzecz zrównoważonej przyszłości – Plan działania w 
zakresie ekoinnowacji (Eco-AP), str. 3

ZAKRES ANALIZY



KRYTERIA OCENY

Czynniki 
związane z 

konkurencją

Proponowane kryteria oceny projektów ekoinnowacyjnych

Czynniki związane z zapobieganiem
i zmniejszeniem zanieczyszczenia 

środowiska, 
usuwaniem powstałych szkód

oraz identyfikacją i monitorowaniem 
zanieczyszczeń środowiska

Czynniki
związane z  

organizacją pracy

Czynniki
w zamówieniach 

publicznych



Czynniki związane z konkurencją, w tym w szczególności:

1. Funkcjonalność – wyższość funkcjonalności nad rozwiązaniami 
konkurencyjnymi,

2. Trwałość – wyższość trwałości nad rozwiązaniami konkurencyjnymi,
3. Cena,
4. Intensywność istniejącej konkurencji,
5. Zagrożenia pojawieniem się nowych konkurentów,
6. Patenty – możliwości ochrony własności intelektualnej.

PROPONOWANE KRYTERIA OCENY



Czynniki związane z zapobieganiem i zmniejszeniem 
zanieczyszczenia środowiska, usuwaniem powstałych szkód
oraz identyfikacją i monitorowaniem zanieczyszczeń środowiska:

1. Osiągnięcie efektywności ekologicznej
procesów, materiałów, produktów, usług przynajmniej jednego z
poniższych parametrów wyższej aniżeli obowiązujące aktualnie normy
i standardy:

 Zużycie energii,
 Zużycie wody,
 Zużycie surowców,
 Emisje do środowiska gazów cieplarnianych,
 Emisje do środowiska substancji zubażających warstwę ozonową,
 Emisje do środowiska substancji zakwaszających,
 Całkowity odpad (bilans odpadów),
 Całkowity odpad (odpad wytwarzany).

PROPONOWANE KRYTERIA OCENY



2. Restrukturyzacja systemów produkcyjnych, w celu uzyskania
co najmniej jednej z poniższych zmian:

 Wydłużenie czasów eksploatacji maszyn i urządzeń 
technologicznych, a tym samym zmniejszenie potrzeby ich wymiany 
(wytworzenie nowych maszyn związane jest z koniecznością zużycia 
znacznej ilości energii, materiałów, pracy itd.),

 Zwiększona trwałość wytwarzanych obiektów ograniczającą 
częstotliwość ich wymiany w eksploatacji na nowe, co zmniejsza 
zapotrzebowanie na wytwarzanie nowych,

 Dobór materiałów produktu i takie ich ukształtowanie i łączenie,
które umożliwia łatwy i szybki demontaż po zakończeniu eksploatacji 
oraz znaczny recykling jego elementów składowych.

PROPONOWANE KRYTERIA OCENY



3. Zastosowanie w przedsiębiorstwie przynajmniej jednej nowej metody 
organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy
lub nowej organizacji relacji zewnętrznych:

 Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego,

 Etykietowanie środowiskowe.

Modernizacja oczyszczalni cystern – Lotos Kolej Sp. z o.o.

PROPONOWANE KRYTERIA OCENY



Czynniki w zamówieniach publicznych:

1. Zastosowanie kryteriów związanych z przedmiotem danego
zamówienia publicznego takich jak innowacyjne technologie
środowiskowe,

2. Popularyzacja systemów zarządzania środowiskowego
(jak EMAS, PN-EN ISO 14001:2005) i ich powiązanie z
zamówieniami (potwierdzenie przez wykonawców spełnienia
wymagań zamawiającego).

PROPONOWANE KRYTERIA OCENY



Wskazywane przez Fundusze bariery:

 większe ryzyko inwestycyjne w porównaniu ze sprawdzonymi technologiami,
 bariery prawno-administracyjne, np. OZE, 
 brak możliwości zabezpieczenia spłaty pożyczki,
 trudności w zapewnieniu własnego wkładu finansowego w realizację projektu,
 wysokie koszty rozwiązań ekoinnowacyjnych,
 niepewny lub zbyt długi okres zwrotu inwestycji,
 brak wykwalifikowanej kadry.
Inne:
 niepewność rynkowa, czynniki popytowe, słabo rozwinięte sieci dystrybucyjne,
 niedoinformowanie o korzyściach płynących z zastosowania technologii,
 problemy z nawiązywaniem kontaktów z ośrodkami naukowo-badawczymi,
 brak odpowiedniego wsparcia firm przez państwo, 
 brak dofinansowania ekoinwestycji odbiorców indywidualnych, 
 tendencja do rezygnacji z konkurencji jakościowej z produktami zachodnimi,
 tendencja do rezygnacji z myślenia strategicznego na rzecz skupienia się

na bieżącej działalności, na dobrze sobie znanych rynkach,
 ograniczone oddziaływanie regulacji środowiskowych na firmy, niska 

świadomość prawna Przedsiębiorstw.

BARIERY DLA EKOINNOWACJI



BARIERY DLA ROZWOJU OZE

Wskazywane przez NFOŚiGW:

 brak wdrożonej ustawy OZE oraz nowelizacji Prawa energetycznego
wraz z aktami wykonawczymi, w tym:
o brak pewności co do poziomu dofinansowania poszczególnych rodzajów 

instalacji (prognozy cen „kolorowych” certyfikatów), 
o brak zbilansowania inwestycji po stronie wymaganych 25% środków 

własnych Wnioskodawcy - brak informacji o poziomie dofinansowania 
inwestycji uniemożliwia podjęcie bankom decyzji o przyznaniu kredytu, 

o brak możliwości opracowania długoterminowych, wiarygodnych analiz 
finansowych co ma wpływ na stosowane instrumenty zabezpieczeń lub 
kwestie umorzeń, 

 spadek cen zielonych certyfikatów powodowany nadprodukcją OZE 
we współspalaniu i z dużych elektrowni wodnych, 

 brak uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 skomplikowany, wieloetapowy proces uzyskiwania pozwoleń, 
 brak opracowanych założeń do planów zaopatrzenia w energię elektryczną

i cieplną oraz gaz,
 brak możliwości przyłączania nowych źródeł do istniejących GPZ

i sieci przesyłowych,



BARIERY DLA ROZWOJU OZE

 brak określonych reguł kwalifikowania, składanych wniosków o przyłączanie 
źródeł OZE do sieci energetycznej, 

 przedłużające się terminy wydawania założeń do ekspertyzy oddziaływania
na sieć oraz wydawania samych warunków przyłączenia do sieci powodują,

 brak przejrzystych zasad podziału kosztów przyłączenia
między operatora sieci a podmiot przyłączany, 

 brak systemu wsparcia dostosowanego do rozwoju mikroźródel OZE
(obecny system jest stworzony dla dużej energetyki OZE - współsparanie, 
biomasa, elektrownie wiatrowe, biogazownie),

 brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów lub ich łagodzenia
z ochroną przyrody i krajobrazu (tzw. dobrych praktyk),

 brak skutecznej edukacji ekologicznej, niska świadomość społeczna,
 brak precyzyjnych przepisów w zakresie postępowania z odpadami 

pofermentacyjnymi w biogazowniach rolniczych,
 brak możliwości zagospodarowania produkowanej energii cieplnej,

szczególnie poza sezonem grzewczym,
 w przypadku biogazowni wskazane byłoby zaliczenie do inwestycji celu 

publicznego, o ile stanowi istotny element planu zaopatrzenia w ciepło.



Wspieranie ekoinnowacji ze środków Funduszy odbywa się na podstawie
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
art. 400a ust. 1 pkt.:
11) badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

WFOŚiGW nie określiły dotychczas szczególnych warunków i form wsparcia
dla ekoinnowacji. Stosowane formy pomocy finansowej są zgodne
z obowiązującymi ogólnymi zasadami udzielania dofinansowania.

Są to:

 pożyczki,
 dotacje,
 dopłaty do oprocentowania

kredytów bankowych,
 częściowe spłaty kapitału

kredytów bankowych
 Inne.

FINANSOWANIE EKOINNOWACJI

Panele fotowoltaiczne,
Urząd Marszałkowski WP



 Cześć Funduszy wskazało, że planuje stosować w dalszym ciągu
dofinansowanie na zasadach ogólnych,

 Pozostała część respondentów nie zadeklarowała form i warunków
wsparcia dla ew. naborów w zakresie ekoinnowacji.

SYSTEM POMOCY FINANSOWEJ DLA EKOINNOWACJI?

 Dotacje?
 Pożyczki?
 Udziały, akcje (NFOŚiGW)
 Umorzenia?
 Wysokość  oprocentowania? 
 Okres spłaty? 
 Okres karencji w spłacie pożyczki? 
 Zabezpieczenia spłaty pożyczki? 

PROPONOWANY SYSTEM

Domek energetyczny - Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych



Projekt ekologicznej jednostki pływającej na wody śródlądowe Polski – Politechnika Gdańska
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