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PROGRAM PRIORYTETOWY 
 

Tytuł programu: 

Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju 

Uwaga: 

W ramach niniejszego programu realizowane są przedsięwzięcia m.in. w zakresie badań środowiskowych 
związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu wykorzystania tych wód do produkcji 
energii lub rozpoznawaniem możliwości pozyskiwania energii cieplnej suchych skał. 

Kontynuacja przedsięwzięć może nastąpić w ramach programu priorytetowego Polska Geotermia Plus. Treść 
programu znajduje się na stronie: www.nfosigw.gov.pl 

 
1. Cel programu 
1) rozpoznanie budowy geologicznej na rzecz kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż 

kopalin i wód podziemnych, poprzez: 

 wdrażanie programów, długoterminowych polityk państwa i kierunków badań w zakresie 
geologii, 

 implementację stosownych dyrektyw oraz realizację zadań ustawowych i innych, 
niezbędnych do poszerzenia bazy geologicznej, w zakresie badawczo-rozpoznawczym i 
dokumentacyjnym, 

 wykonywanie badań oraz robót i prac geologicznych związanych z poszukiwaniem i 
rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskiwania energii cieplnej 
suchych skał. 

2) badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska. 
 

2. Wskaźnik osiągnięcia celu 
Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.: 
 

1) liczba sporządzonych opracowań [szt.] 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 8 050 szt., w tym dla 
bezzwrotnych/zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 8 050 szt. 

 
2) liczba wykonanych odwiertów/otworów wiertniczych [szt.] 

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 22 szt., w tym dla 
bezzwrotnych/zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 22 szt. 
 

3. Budżet 
Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 955,0 mln zł, w tym: 
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 1 905,0 mln zł, 
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 50,0 mln zł, 

 
4. Okres wdrażania  
Program realizowany będzie w latach 2019 – 2026, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2026 r. 
 
5. Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu 
o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 
 
 

http://www.nfosigw.gov.pl/
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6. Koszty kwalifikowane 

1) Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 31.12.2026 r., w którym to poniesione 
koszty mogą być uznane za kwalifikowane. 

2) Koszty kwalifikowane – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych 
finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że w przypadku zadań państwowej 
służby geologicznej (psg) i Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku 
Węgla (KAPS CO2) do kosztów kwalifikowanych zalicza się: 
a) koszty pośrednie w wysokości do 30% od wynagrodzeń osobowych, w zakresie określonym w 

Katalogu rodzajów kosztów pośrednich możliwych do sfinansowania ze środków NFOŚiGW, 
b) koszty leasingu, najmu lub dzierżawy floty samochodowej, sprzętu geologicznego 

i informatycznego wraz z kosztami związanymi z umową leasingu (marża finansującego, 
odsetki od refinansowania kosztów, podatki, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe), bez 
obowiązku przeniesienia własności przedmiotu leasingu finansowanego ze środków 
NFOŚiGW na psg lub KAPS CO2. 

3) Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik do niniejszego programu. 
4) Katalog kosztów jednostkowych dla rodzajów przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt pkt 2 

stanowi załącznik do niniejszego programu. 
5) W przypadku, gdy koszty jednostkowe przekraczają koszty określone w załączniku wskazanym 

w pkt 4, Wnioskodawca musi przedstawić oświadczenie o możliwości pokrycia tego 
przekroczenia ze środków własnych; w przypadku braku takiego oświadczenia wniosek zostanie 
odrzucony. 

6) Wnioskodawca dla pozostałych rodzajów przedsięwzięć, z wyłączeniem prac własnych 
podmiotów pełniących psg i KAPS CO2, przedstawi na cały zakres prac określony we wniosku 
o dofinansowanie 3 oferty z badania rynku lub min. 1 w przypadku braku większej ilości 
potencjalnych wykonawców; badanie rynku powinno być przeprowadzone z podaniem 
kryteriów wyboru. 
 

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania 
 

7.1 Formy dofinansowania 

1) dotacja 

2) pożyczka 

3) przekazanie środków 
 

7.2 Intensywność dofinansowania 
1) dofinansowanie w formie dotacji: 

a) do 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt 1), 
b) do 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt 2), 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,  
c) do 50% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt 2) 

realizowanych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. 
Intensywność może być podwyższona o: 
a) 10 pkt procentowych dla średnich przedsiębiorstw, 
b) 20 pkt procentowych dla małych i mikroprzedsiębiorstw. 

Definicja średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw określona jest w załączniku I 
do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 
Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1, z późn. zm.) 

2) dofinansowanie w formie pożyczki: 
do 50% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt 2), 

3) dofinansowanie w formie przekazania środków: 
do 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt 3). 
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7.3 Warunki dofinansowania 
1) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, będzie ono udzielane zgodnie z 

regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej, w szczególności z warunkami przewidzianymi dla 
pomocy na badania środowiska w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 
r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z 
zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2015 r., poz. 2250), 

2) w przypadku przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt 1), zadań psg określonych w ustawie z 
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą Pgg”, przedsięwzięcie znajduje się w corocznie akceptowanym przez ministra 
właściwego ds. środowiska planie prac państwowej służby geologicznej lub minister właściwy 
ds. środowiska powierzył wykonanie dodatkowego zadania państwa w zakresie geologii, na 
zasadzie art. 162 ust. 2 ustawy Pgg, 

3) w przypadku przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt 1), zadań KAPS CO2 określonych w ustawie 
Pgg, przedsięwzięcie obejmuje zadania wskazane w ustawie pgg lub minister właściwy ds. 
środowiska powierzył wykonanie dodatkowego zadania w zakresie KAPS CO2, na zasadzie art. 
163 a ust. 2 pkt 2 ustawy Pgg, 

4) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7.5 pkt 2 ): 
a) przedsięwzięcie posiada projekt robót geologicznych, zatwierdzony decyzją właściwego 

marszałka województwa (w zakresie wód termalnych) albo projekt robót geologicznych, 
zgłoszony zgodnie z ustawą Pgg staroście (w zakresie wierceń w celu wykorzystania ciepła 
ziemi), 

b) przedsięwzięcie posiada Analizę uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych, 
zawierającą istotne elementy pozwalające na ocenę wniosku, zgodnie z wytycznymi 
ustalonymi w załączniku do niniejszej części programu pn. Ocena analizy uwarunkowań 
wykorzystania zasobów geotermalnych, będącym listą sprawdzającą wykonanej Analizy. 
Ocena dokonywana jest na etapie oceny formalnej, w oparciu o kryteria dostępu i jeśli jej 
ostateczny wynik jest negatywny wniosek zostaje odrzucony, 

c) wnioskodawca posiada tytuł prawny do gruntu na okres realizacji przedsięwzięcia oraz 
okres jego trwałości. 

5) dofinansowanie w formie pożyczek: 
a) oprocentowanie pożyczki: 

a. na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie 
na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji 
Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych 
(Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), z zastrzeżeniem: 

 dla wnioskodawcy będącego spółką nowoutworzoną lub specjalnego 
przeznaczenia, dla której nie można określić ratingu na podstawie danych 
finansowych dotyczących jej dotychczasowej działalności, może być zastosowane 
oprocentowanie wynikające z ratingu, o którym mowa w Komunikacie, o jedną 
kategorię niższego od kategorii ratingu właściwego dla podmiotu dominującego , 
o ile podmiot dominujący wobec wnioskodawcy udziela pełnej, bezwarunkowej i 
płatnej na pierwsze żądanie gwarancji spłaty pożyczki; 

 w sytuacji gdy wnioskodawca jest spółką nowoutworzoną lub specjalnego 
przeznaczenia, utworzoną przez kilka podmiotów, wówczas rating dla 
wnioskodawcy może być ustalony na poziomie o jedną kategorię niżej od 
zaokrąglonej w dół średniej ważonej ratingu poszczególnych wspólników, o ile 
wspólnicy łącznie udzielają pełnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie 
gwarancji spłaty pożyczki; 

 w przypadku ustalenia ratingu w sposób opisany w tiret 1 i 2, może być wymagane 
dodatkowe zabezpieczenie zwrotu pożyczki. 

lub 
b. na warunkach preferencyjnych: oprocentowanie WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2% w 

skali roku. 
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b) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. 
Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, 
w którym wypłacono pierwszą transzę środków, 

c) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres 
finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty 
planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej, 

d) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat 
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej 
raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia,  

e) wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji, 
f) pożyczka nie podlega umorzeniu. 

6) sposób przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym określa rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1479 z późn. zm.), a w zakresie tam 
nieuregulowanym, stosuje się odpowiednio Zasady udzielania dofinansowania ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ustalone uchwałą Rady 
Nadzorczej NFOŚiGW nr 176/13 z dnia 17.12.2013 r. z późn. zm., z wyłączeniem § 2 ust. 3 pkt 1 
tych Zasad oraz kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
7.4 Beneficjenci  
1) dotacja: 

a) dla przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt 1): 
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 

b) dla przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt 2): 
- jednostki samorządu terytorialnego, 
- podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego uprawnione do realizacji 

przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów 
geotermalnych, zgodnie z ustawą Pgg (czyli podmioty, które uzyskały decyzję 
zatwierdzającą projekt robót geologicznych, uprawniającą do realizacji 
przedsięwzięcia – dotyczy wierceń w celu poszukiwania wód termalnych lub podmioty, 
które zgłosiły projekt robót geologicznych odpowiedniemu organowi – dotyczy 
wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi) 

2) pożyczka: 
dla przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt 2): 
podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego uprawnione do realizacji przedsięwzięć 
z zakresu rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, zgodnie z ustawą 
Pgg (czyli podmioty, które uzyskały decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych, 
uprawniającą do realizacji przedsięwzięcia – dotyczy wierceń w celu poszukiwania wód 
termalnych lub podmioty, które zgłosiły projekt robót geologicznych odpowiedniemu 
organowi – dotyczy wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi) 

3) przekazanie środków: 
dla przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt 3): 
państwowe jednostki budżetowe 

 
7.5 Rodzaje przedsięwzięć 
1) zadania psg i KAPS CO2 określone w ustawie Pgg, 
2) rozpoznawanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, tj. złóż wód termalnych 

oraz energii cieplnej suchych skał, 
3) badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska. 
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8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 
 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru*   

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie   

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie 
wymagane załączniki 

  

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w 
programie priorytetowym 

  

5. 

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie 
wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o 
dofinansowanie – za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z 
przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy 

  

6. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 

  

7. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW 

 
 

8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

9. 
Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem złożenia 
wniosku. 

  

10. 
Realizacja przedsięwzięcia nie została rozpoczęta przed dniem złożenia 
wniosku – dotyczy Wnioskodawców określonych w ust. 7.4 pkt 2) i 3) 

  

11. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym 

  

12. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna  
z programem priorytetowym 

  

13. 

W przypadku, gdy koszty jednostkowe przekraczają koszty określone w 
załączniku Katalog kosztów jednostkowych, wnioskodawca złożył 
oświadczenie o możliwości pokrycia tego przekroczenia ze środków 
własnych 

  

14. 

dot. rodzajów przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt 2) 
Wynik oceny analizy uwarunkowań wykorzystania zasobów 
geotermalnych jest pozytywny lub wydane są inne rekomendacje  

(oceny dokonuje Departament Energii w NFOŚiGW  w terminie 10 dni od dnia złożenia 
wniosku) 

  

*szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia kryterium może zawierać ogłoszenie o naborze 

 
Warunkiem przeprowadzania oceny wniosku w oparciu o kryteria jakościowe dopuszczające jest 
uzyskanie pozytywnej opinii dotyczącej przedsięwzięcia wydanej przez ministra właściwego do spraw 
środowiska, o której mowa w art. 411 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.) (o opinię występuje NFOŚiGW). 
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

LP. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

I. OCENA FINANSOWA (o ile dotyczy) 

1. Analiza bieżącej sytuacji finansowej wnioskodawcy  TAK NIE 

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych 
przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o 
dofinansowanie.  
Kryterium jest ocenione pozytywnie, o ile z oceny wynika, że wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji 
finansowej,  posiada środki na sfinansowanie wkładu własnego oraz, że ryzyko finansowe związane z realizacją 
przedsięwzięcia jest na akceptowalnym poziomie. 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku  

2. 
Analiza prognozowanej sytuacji finansowej wnioskodawcy –  

w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej  
 

 

Zasady oceny: 

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych 
przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o 
dofinansowanie. Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej 
wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i 
trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł finansowania projektu. 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1 

II. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ 

1. 
Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy 
publicznej 

 
 

Zakres oceny: 

Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami 
określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej. 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 

III. ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
Ocena planowanego zakresu rzeczowego i jego wpływu na realizację 
wskaźników programu priorytetowego oraz osiągnięcie efektu 
rzeczowego przedsięwzięcia 

 
 

Zasady oceny: 

Kryterium zostaje ocenione pozytywnie jeżeli zaplanowany zakres rzeczowy gwarantuje osiągnięcie efektu 
rzeczowego przedsięwzięcia oraz przedsięwzięcie realizuje wskaźniki programu priorytetowego 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 

IV. WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania, w tym: 
możliwość utrzymania trwałości rzeczowej i/lub ekologicznej, 
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9. Postanowienia dodatkowe 
1) do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania 

dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 
oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, 

2) za przebieg i prawidłową realizację przedsięwzięcia odpowiada Beneficjent, 
3) warunkiem wypłaty dotacji NFOŚiGW dla rodzajów przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 pkt 2) 

będzie: 
a) udokumentowanie uprzedniego sfinansowania przez Beneficjenta całego 

zaprojektowanego wkładu własnego, w ramach kosztów kwalifikowanych (jeżeli dotyczy), 
b) udokumentowanie rozpoczęcia prowadzenia robót geologicznych w lokalizacji określonej 

w projekcie robót geologicznych. 

realistyczny harmonogram wdrażania i realizacji, z uwzględnieniem 
m.in. posiadanych pozwoleń czy konieczności realizacji 
przedsięwzięcia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub 
ustawą Kodeks cywilny 

Zasady oceny: 
Kryterium zostaje ocenione pozytywnie jeśli Wnioskodawca przedstawił realną możliwość utrzymania trwałości 
przedsięwzięcia (rzeczowej) w przypadku, gdy występuje oraz wniosek posiada komplet dokumentów z zakresu 
prawa do dysponowania gruntami na cele inwestycji na okres realizacji przedsięwzięcia oraz okres jego 
trwałości, wymaganą dokumentację projektową, komplet decyzji administracyjnych zezwalających na 
realizację przedsięwzięcia (jeśli dotyczy), a harmonogram wdrażania i realizacji jest realistyczny 
 
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 
 

V. EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA 

1. Ocena kwalifikowalności kosztów   

Zasady oceny:  
Kryterium zostaje ocenione pozytywnie, jeśli zakres rzeczowy planowany do dofinansowania jest zgodny 
z zakresem objętym katalogiem kosztów kwalifikowanych 
 
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku 
 


