
Co to jest projekt doradztwa energetycznego?

Wsparcie dla Twojej gminy, czyli dlaczego warto 
korzystać z pomocy doradców? 

Doradcy energetyczni udzielą Twojej gminie 

profesjonalnej pomocy, przy przygotowaniu 

PGN* oraz określaniu potrzebnych inwestycji 

z zakresu efektywności energetycznej i OZE 

finansowanych także ze środków zewnętrznych.

PGN w wybranych działaniach POIiŚ jest 

dokumentem wymaganym lub preferowanym 

w kryteriach wyboru projektów do dofinan-

sowania.

Wymóg lub preferencje posiadania PGN zostały 

wprowadzone w większości RPO** dla wniosko-

dawców aplikujących o środki na inwestycje 

w perspektywie 2014-2020.

Wsparcie 
w przygotowaniu, weryfikacji 

i wdrażaniu PGN/SEAP*

Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu 
inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej

Doradztwo w wykorzystaniu instrumentów 
finansowych na realizację inwestycji 

energetycznych

Pomoc przy monitorowaniu 
realizacji PGN/SEAP*

Szkolenia dla energetyków gminnych 
oraz działania informacyjno-edukacyjne

*   PGN – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
     SEAP – Plan Działań  na Rzecz Zrównoważonej Energii
** RPO –  Regionalny Program Operacyjny 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz 

przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE to projekt partnerski 

finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) ze 

Środków Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki”. Jego celem jest stworzenie ogólnopolskiej sieci wysoko 

wykwalifikowanych doradców energetycznych, świadczących nieodpłatne usługi doradcze 

w regionach w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Projekt NFOŚiGW i Partnerów 



Korzyści dla Twojej gminy i środowiska

Wysokiej jakości PGN/SEAP

Wzrost liczby stanowisk energetyków gminnych w kraju

Ograniczenie zużycia energii końcowej – oszczędności dla budżetu

Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej, w tym efektywności energetycznej oraz OZE

Realizacja inwestycji odpowiedzialnych społecznie

Rozwój rynku pracy m.in. w sektorze gospodarki niskoemisyjnej

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Poprawa jakości powietrza w gminie – zmniejszenie emisji CO2 
oraz likwidacja niskiej emisji na obszarach przekroczeń stężeń

Zmniejszenie zachorowań i poprawa komfortu życia w wyniku 
ograniczenia zanieczyszczenia powietrza
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Każda gmina może skorzystać z nieodpłatnej pomocy grupy profesjonalnych doradców 

energetycznych w swoim regionie. Skontaktuj się z nami – doradztwo@nfosigw.gov.pl 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Partnerzy projektu: WFOŚiGW w Białymstoku, WFOŚiGW w Gdańsku, WFOŚiGW w Katowicach, WFOŚiGW 

w Kielcach, WFOŚiGW w Krakowie, Urząd Marszałkowski w Lublinie, WFOŚiGW w Łodzi, WFOŚiGW 

w Olsztynie, WFOŚiGW w Opolu, WFOŚiGW w Poznaniu, WFOŚiGW w Rzeszowie, WFOŚiGW w Szczecinie, 

WFOŚiGW w Toruniu, WFOŚiGW we Wrocławiu, WFOŚiGW w Zielonej Górze.

ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
tel. (22) 45 90 100
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl
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