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Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
Informacje podstawowe

1 Czysty transport 
– podstawy

2 Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
– organy zaangażowane

PAKIET NA RZECZ
CZYSTEGO TRANSPORTU

Plan rozwoju 
elektromobilności 

w Polsce

Krajowe ramy
polityki rozwoju

infrastruktury paliw
alternatywnych

Fundusz
Niskoemisyjnego

Transportu

MINISTER
ENERGII

WRZESIEŃ 2016 MARZEC 2017

DYSPONENT
FUNDUSZU

Roczny plan finansowy

Zatwierdzanie sprawozdania z wykonania 
planu finansowego

Wybór trybu konkursowego lub poza 
konkursowego

Zawieranie umów o wspacie

Przeprowadzanie postępowania w zakresie 
wyboru projektów 

Wypłaty oraz monitorowanie i kontrolowanie 
sposobu ich wykorzystania

Obsługa bankowa

Usługi koordynacyjno-doradcze

NFOŚiGW ZARZĄDCA
FUNDUSZU

BGK OBSŁUGA
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Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
Pochodzenie i wysokość środków

1 Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
– pochodzenie środków

2 Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
– wysokość środków

PRZYCHODY
FUNDUSZU

MAKS. LIMIT WYDATKÓW FUNDUSZU

DOTACJE CELOWE
Z BUDŻETU PAŃSTWA

ODSETKI OD WOLNYCH
ŚRODKÓW FUNDUSZU

ŚRODKI PRZEKAZYWANE PRZEZ
OSP ELEKTROENERGETYCZNEGO

WPŁYWY Z TYTUŁU 
OPŁATY ZASTĘPCZEJ

WPŁYWY Z TYTUŁU
OPŁATY EMISYJNEJ

INNE

Do 1,5% planowanych w poprzednim roku 
budżetowym wpływów z podatku 
akcyzowego od paliw silnikowych

0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału 
zaangażowanego w wykonywaną 
działalność gospodarczą w zakresie 
przesyłania energii elektrycznej

Opłata, przy pomocy której podmiot zobowiązany 
może zrealizować tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy 
w zakresie minimalnego udziału paliw odnawialnych 
lub biokomponentów 

15% opłaty związanej z wprowadzaniem do 
obrotu benzyny silnikowej i oleju napędowego 
(od 01/01/2019 r. – 80 PLN / 1000 l)

2018

(w PLN)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

500 000

516 198 000

340 600 000

617 457 000

815 045 000

839 404 000

865 214 000

892 083 000

919 417 000

946 726 000
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Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
Formy i tryb udzielania wsparcia, procedura

1 Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
– formy wsparcia

2Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
– tryb udzielania wsparcia

3 Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
– Procedura

POŻYCZKI LUB INNE
FORMY ZWROTNEGO

WSPARCIA

OBEJMOWANIE LUB NABYWANIE
PRZEZ MINISTRA ENERGII NA RZECZ

SKARBU PAŃSTWA AKCJI LUB UDZIAŁÓW
SPÓŁEK ORAZ OBLIGACJI

WNIOSEK DO NFOŚiGW
Dotacja/pożyczka

WNIOSEK DO ME
Nabycie akcji/udziałów/obligacji

DOTACJE

Może zostać umorzona jeśli:

projekt objęty wsparciem został 
terminowo zrealizowany

Tylko niektóre działalności

osiągnięte zostały efekty planowane 
w związku realizacją projektu

Tylko niektóre projekty określone w ustawie

Przedsięwzięcie może zrealizować jeden podmiot albo ograniczona 
liczba podmiotów

Przedsięwzięcie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego państwa

lub

lub

Przedsięwzięcie, którego konieczność pilnej realizacji uniemożliwia 
zastosowanie trybu konkursowego

Przedsięwzięcie, które posiada unikalny potencjał rozwojowy 
i innowacyjny

KONKURSOWY

TRYB
KONKURSOWY

TRYB
POZAKONKURSOWY

POZAKONKURSOWY
REGUŁA WYJĄTKOWO

KOMISJA DO OCENY
PROJEKTÓW PRZY

NFOŚiGW

POZYTYWNE
ROZPATRZENIE

NEGATYWNE
ROZPATRZENIE

ProtestPodpisanie
umowy

Rekomendacja
do ME
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Uprawnieni do otrzymania wsparcia
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

ŚRODKI FUNDUSZU
PRZEZNACZA SIĘ NA:

Inwestycje w zakresie wytwarzania 
biokomponentów, biopaliw ciekłych lub 
innych paliw odnawialnych (wytwórca, 
producent rolnik) – do 31/12/2025 r.

Budowę lub rozbudowę 
infrastruktury do dystrybucji lub 
sprzedaży CNG/LNG/wodoru lub 
do ładowania pojazdów energią 
elektryczną, wykorzystywanych 
w transporcie (przedsiębiorca) 
– do 31/12/2027 r.

Pomoc dla wytwórców/producentów 
biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw 
ciekłych, innych paliw odnawialnych, CNG 
lub LNG, wykorzystywanych w transporcie 
(wytwórca, producent) – 31/12/2019 r.

Promocję wytwarzania oraz 
wykorzystywania biokomponentów 
i biopaliw ciekłych (przedsiębiorca, 
izba gospodarcza, organizacja 
pożytku publicznego, związek 
pracodawców, stowarzyszenie, 
jednostka doradztwa rolniczego)

Wsparcie publicznego transportu zbiorowego (w aglomeracjach miejskich, 
uzdrowiskach, na obszarach ochrony przyrody) wykorzystującego biopaliwa 
ciekłe, inne paliwa odnawialne, CNG lub LNG, wodór lub energię elektryczną 
(przedsiębiorca przewoźnik, gmina, powiat)

Dofinansowanie opłat portowych 
pobieranych za cumowanie przy nabrzeżu 
lub przystani jednostek pływających 
zasilanych CNG lub LNG lub wodorem, lub 
energią elektryczną (podmiot zarządzajacy 
portem) – do 31/12/2021 r.

Wsparcie programów edukacyjnych 
promujących wykorzystanie biopaliw 
ciekłych lub innych paliw odnawialnych, 
CNG, LNG, wodoru, lub energii elektrycznej, 
wykorzystywanych w transporcie 
(przedsiębiorca, izba gospodarcza, 
organizacja pożytku publicznego, związek 
pracodawców, stowarzyszenie, jednostka 
doradztwa rolniczego) – do 31/12/2027 r.

Wsparcie zakupu nowych pojazdów 
i jednostek pływających zasilanych 
biopaliwami ciekłymi, CNG, LNG, 
wodorem lub energią elektryczną 
(przedsiębiorca, jednostka samorządu 
terytorialnego) – do 31/12/2027 r.

Wsparcie działań związanych z analizą i badaniem 
rynku biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw 
ciekłych, innych paliw odnawialnych, CNG, LNG, 
wodoru lub energii elektrycznej, wykorzystywanych 
w transporcie (przedsiębiorca, izba gospodarcza, 
organizacja pożytku publicznego, związek 
pracodawców, stowarzyszenie, jednostka 
doradztwa rolniczego) 

A) producentów środków transportu 
wykorzystujących do napędu energię 
elektryczną/CNG/LNG/wodór,

B) przedsiębiorców prowadzących działalność 
w zakresie produkcji podzespołów do środków 
transportu, o których mowa w lit. A (producent) 

Wsparcie dla:

A) badań związanych z opracowywaniem 
nowych rodzajów biokomponentów, biopaliw 
ciekłych, innych paliw odnawialnych, lub 
wykorzystaniem CNG, LNG lub wodoru lub 
energii elektrycznej, wykorzystywanych w 
transporcie lub związanych z tym nowych 
rozwiązań konstrukcyjnych

B) wdrożeń eksploatacyjnych wyników 
badań, o których mowa w lit. A (jednostka 
naukowa, konsorcjum naukowe)

Wsparcie dla:
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Warunki, kryteria oceny oraz limity wsparcia i rodzaje kosztów
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

1 Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
– warunki otrzymania wsparcia

2 Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
– kryteria oceny

3 Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
– limit wsparcia i rodzaje kosztów

WSPARCIE
MOŻE UZYSKAĆ

WNIOSKODAWCA,
KTÓRY:

posiada potencjał kadrowy i organizacyjny 
do realizacji projektu

posiada techniczne możliwości realizacji 
projektu

w wyniku realizacji projektu osiągnie efekt 
ekologiczny

nie zalega z podatkami, opłatami oraz składkami 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Znaczenie projektu dla potrzeb rozwoju 
rynku biokomponentów, paliw ciekłych, 
biopaliw ciekłych, innych paliw 
odnawialnych, CNG, LNG, wodoru oraz 
energii elektrycznej, wykorzystywanych 
w transporcie

Minister Energii określi w rozporządzeniu wykonawczym

Adekwatność i trafność 
zaplanowanych działań i metod 
ich realizacji w odniesieniu do 
celów wspieranych ze środków 
Funduszu

Zdolność organizacyjna 
wnioskodawcy do realizacji 
projektu oraz przygotowanie 
instytucjonalne do jego wdrożenia

zapewni, że środki finansowe na realizację 
projektu nie będą pochodzić ze źródeł 
nieujawnionych lub z prania pieniędzy

nie był karany za przestępstwo skarbowe, 
przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności 
dokumentów, a także przeciwko obrotowi 
pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz 
obrotowi gospodarczemu (w tym osoby 
uprawnione do reprezentacji)

KRYTERIA OCENY
PROJEKTÓW

DO WSPARCIA

WSPARCIE
Z FUNDUSZU

PODSTAWOWE

SZCZEGÓŁOWE

Ocena wysokości planowanych 
kosztów realizacji projektu w stosunku 
do jego zakresu rzeczowego

Limit określi Minister Energii 
w rozporządzeniu wykonawczym – projekt 

przewiduje w zależności od rodzaju projektu 
od 30% do 100% wsparcia

Rodzaje kosztów określi Minister 
Energii w rozporządzeniu 

wykonawczym

Maksymalny limit wsparcia może 
wynosić do 100% kosztów 

kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem

Rodzaje kosztów objętych 
wsparciem
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Fundusz
Niskoemisyjnego Transportu

w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania oraz 
rozliczania wsparcia ze środków 
Funduszu Niskoemisyjnego 
Transportu

Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Energii

CEL
Określenie zasad udzielania oraz 
rozliczania wsparcia z Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu dla 

instrumentów określonych
w nowelizacji ustawy

o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych w 11 obszarach

Wejście rozporządzenia w życie 
spowoduje możliwość rozpoczęcia 
wydatkowania środków Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu

OBECNY STATUS
W trakcie konsultacji publicznych
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WSPARCIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY 

PODMIOTY UPRAWNIONE – PRZEDSIĘBIORCY

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Wykonujący działalność koncesjonowaną w zakresie:

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ PODMIOT
UBIEGAJĄCY SIĘ O WSPARCIE?

Co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w prowadzeniu 
wspomnianej działalności 
gospodarczej

Zatrudnienie na poziomie
co najmniej 10 osób

w przeliczeniu na
pełne etaty

Siedziba lub oddział 
na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej

01

Będący operatorami ogólnodostępnej stacji ładowania02

Będący operatorami stacji gazu ziemnego03

Będący dostawcami usługi ładowania04

Świadczący na podstawie umowy usługi w zakresie zadań 
publicznych, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego

05

Świadczący usługi transportu drogowego 06

dystrybucji paliw gazowych
obrotu paliwami gazowymi
obrotu paliwami ciekłymi
obrotu energią elektryczną 
dystrybucji energii elektrycznej
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Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
WSPARCIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY 

KOSZTY
KWALIFIKUJĄCE SIĘ

DO OBJĘCIA
WSPARCIEM

Koszty nabycia lub 
dzierżawy gruntów

Koszty nabycia
wartości 

niematerialnych 
i prawnych

Koszty nabycia 
oprogramowania 
oraz technologii IT

Podatki i opłaty 
niezbędne dla realizacji 

prac inwestycyjnych, 
poniesione w okresie 
ich trwania, inne niż 
akcyza oraz podatek 
od towarów i usług

Koszty infrastruktury 
wykorzystywanej wyłącznie 
na potrzeby dystrybucji lub 
sprzedaży CNG, LNG (w tym 

pochodzącego z biometanu),  
wodoru, budowy lub 

rozbudowy infrastruktury 
do pojazdów elektrycznych 

wykorzystywanych 
w transporcie

Podatek od towarów 
i usług

(jeżeli podmiot ubiegający 
się o wsparcie nie ma 

możliwości obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego, 
w rozumieniu przepisów 

ustawy o podatku od 
towarów i usług)

Koszty nabycia środków 
trwałych lub wytworzenia 

środków trwałych

Koszty montażu i robót 
budowlanych

Koszty instalacji 
przyłączeniowej

01 02 03 04

0809 07 06 05
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ELEKTROMOBILNOSCWPRAKTYCE.PL

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
WSPARCIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Infrastruktura CNG Infrastruktura LNG Infrastruktura ładowania

normalnej mocy
Infrastruktura ładowania

dużej mocy
Infrastruktura sprzedaży
lub dystrybucji wodoru(w tym pochodzącego z biometanu)

Dotacja

FO
RM

A
W

SP
A

RC
IE

Nie więcej niż 50% kosztów 
kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem, nie 

może przekroczyć 
750 000 zł na jedną stację

Dotacja

Nie więcej niż 50% kosztów 
kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem, nie 

może przekroczyć 
1 200 000 zł na jedną 

stację

Dotacja lub pożyczka

Nie więcej niż 50% kosztów 
kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem, przy czym:

Dotacja wynosi nie więcej niż 30% kosztów 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem

Pożyczka wynosi nie więcej niż 20% 
kosztów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem

Łączna kwota wsparcia na inwestycję 
związaną z budową lub rozbudową jednej 

stacji ładowania o normalnej mocy nie może 
przekroczyć 25 500 zł

Do 31/12/2022 r. wsparcie jest 
udzielane w formie dotacji i wynosi 

nie więcej niż 50% kosztów 
kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem

Do 31/12/2022 r. wsparcie jest 
udzielane w formie dotacji i wynosi 

nie więcej niż 50% kosztów 
kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem

Dotacja wynosi nie więcej niż 30% kosztów 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem

Pożyczka wynosi nie więcej niż 20% 
kosztów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem

Łączna kwota wsparcia na inwestycję 
związaną z budową lub rozbudową jednej 

stacji ładowania o normalnej mocy nie może 
przekroczyć 150 000 zł

Dotacja lub pożyczka

Nie więcej niż 50% kosztów 
kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem, przy czym:

Dotacja

Nie więcej niż 50% kosztów 
kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem i nie 
może przekroczyć 

3 000 000 zł na jedną 
stację
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Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
WSPARCIE ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

ZAKRES WSPARCIA
Wsparcie publicznego transportu 
zbiorowego działającego w szczególności 
w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, 
na obszarach, na których ustanowione 
zostały formy ochrony przyrody zgodnie 
z przepisami o ochronie przyrody, 
wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne 
paliwa odnawialne, CNG,  LNG (w tym 
pochodzący z biometanu), wodór lub 
energię elektryczną przeznaczone na 
realizację zadań w zakresie:

Nabycia autobusów
elektrycznych

Nabycia trolejbusów Nabycia autobusów
napędzanych CNG

Nabycia autobusów
napędzanych LNG

Nabycia autobusów
napędzanych wodorem

Budowy lub rozbudowy
infrastruktury ładowania

oraz tankowania 

H2
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Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

KOSZTY
KWALIFIKUJĄCE SIĘ

DO OBJĘCIA
WSPARCIEM

WSPARCIE ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ PODMIOT
UBIEGAJĄCY SIĘ O WSPARCIE?

Zapewnić trwałość 
zakupionych pojazdów 
przez co najmniej 5 lat od 
dnia przekazania ich do 
eksploatacji

Wykorzystać pojazdy oraz 
majątek wytworzony 

w ramach projektu zgodnie 
z przeznaczeniem, przez 
co najmniej 5 lat od dnia 

zakończenia inwestycji i jej 
rozliczenia finansowego

Cena nabycia
pojazdów

01

W przypadku infrastruktury cena:

02

Cena podatku od towarów i usług
(jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcie nie ma 
możliwości obniżenia kwoty podatku należnego 

o kwotę podatku naliczonego)

03

nabycia lub dzierżawy gruntów
nabycia środków trwałych lub wytworzenia środków trwałych
koszty montażu i robót budowlanych
nabycia wartości niematerialnych i prawnych
nabycia oprogramowania oraz technologii IT
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Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Forma wsparcia Maksymalna wartość wsparcia 

Dotacja

WSPARCIE ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

AUTOBUS
ELEKTRYCZNY

55%

1 045 000 zł 

kosztów 
kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem, nie 

więcej niż

na jeden autobus

TROLEJBUS 

45%

720 000 zł 

kosztów 
kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem, nie 

więcej niż

na jeden trolejbus

AUTOBUS
ZASILANY CNG 

15%

150 000 zł 

kosztów 
kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem, nie 

więcej niż

na jeden autobus

AUTOBUS
ZASILANY LNG 

15%

150 000 zł 

kosztów 
kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem, nie 

więcej niż

na jeden autobus

AUTOBUS
ZASILANY WODOREM 

55%

2 000 000 zł 

kosztów 
kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem, nie 

więcej niż

na jeden autobus

80%

240 000 zł 

kosztów kwalifikujących 
się do objęcia wsparciem, 

nie więcej niż

na jedną stację ładowania

50%

750 000 zł 

kosztów kwalifikujących 
się do objęcia wsparciem, 

nie więcej niż

na jedną staję tankowania

50%

1 200 000 zł 

kosztów kwalifikujących 
się do objęcia wsparciem, 

nie więcej niż

na jedną staję tankowania

50%

3 000 000 zł 

kosztów kwalifikujących 
się do objęcia wsparciem, 

nie więcej niż

na jedną staję tankowania

INFRASTRUKTURA ŁADOWANIA
ŚRODKÓW PUBLICZNEGO

TRANSPORTU ZBIOROWEGO

INFRASTRUKTURA TANKOWANIA
CNG ŚRODKÓW PUBLICZNEGO

TRANSPORTU ZBIOROWEGO

INFRASTRUKTURA TANKOWANIA
LNG ŚRODKÓW PUBLICZNEGO
TRANSPORTU ZBIOROWEGO

INFRASTRUKTURA TANKOWANIA
WODOREM ŚRODKÓW PUBLICZNEGO

TRANSPORTU ZBIOROWEGO WODOREM 
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Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
WSPARCIE ZAKUPU POJAZDÓW SŁUŻĄCYCH INNYM CELOM NIŻ W ZAKRESIE 

PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

ZAKRES WSPARCIA
Wparcie zakupu:

Nowego pojazdu
elektrycznego

Jednostki pływającej zasilanej biopaliwami ciekłymi, CNG, LNG
(w tym pochodzącym z biometanu), wodorem lub energią elektryczną

Nowego pojazdu
napędzanego gazem

ziemnym

służących innym celom niż w zakresie publicznego
transportu zbiorowego

Nowego pojazdu
napędzanego

wodorem

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ PODMIOT
UBIEGAJĄCY SIĘ O WSPARCIE?

H2

W pozostałych przypadkach 

Zobowiązanie się do zapewnienia trwałości i użytkowania pojazdu objętego 
wsparciem zgodne z przeznaczeniem przez co najmniej 2 lata od dnia jego nabycia

Wsparcie nie może zostać udzielone, jeżeli na 
nabycie tego samego pojazdu zostało wcześniej 

udzielone wsparcie ze środków Funduszu
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W przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o wsparcie 
jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą 
w zakresie sprzedaży hurtowej lub detalicznej pojazdów

W przypadku gdy podmiotem ubiegającym się o wsparcie jest 
przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie 

sprzedaży hurtowej lub detalicznej pojazdów lub w zakresie wynajmu 
długoterminowego pojazdów 

Zobowiązanie się do zawarcia w umowie sprzedaży warunku dla klienta 
detalicznego lub hurtowego, że klient ten zapewni trwałość i użytkowanie 

pojazdu objętego wsparciem przez 2 lata od dnia zakupu

Zobowiązanie się do sprzedaży lub objęcie leasingiem pojazdu 
objętego wsparciem za kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną 

rynkową a kwotą wsparcia otrzymaną na pojazd
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Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

FORMA WSPARCIA

Dotacja

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WSPARCIA

WSPARCIE ZAKUPU POJAZDÓW SŁUŻĄCYCH INNYM CELOM NIŻ W ZAKRESIE 
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

KOSZTY
KWALIFIKUJĄCE SIĘ

DO OBJĘCIA
WSPARCIEM

Cena nabycia
pojazdów

Cena podatku 
od towarów i usług
(jeżeli podmiot ubiegający się 
o wsparcie nie ma możliwości 
obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku 
naliczonego)

NOWY POJAZD
ELEKTRYCZNY

NOWY POJAZD ELEKTRYCZNY
SŁUŻĄCY DO WYKONYWANIA

USŁUG KOMUNALNYCH

NOWY POJAZD
NAPĘDZANY GAZEM

ZIEMNYM 

30%

36 000 zł 

kosztów kwalifikujących się 
do objęcia wsparciem, nie 

więcej niż

na jeden pojazd

NOWY POJAZD
NAPĘDZANY WODOREM 

NOWA JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA ZASILANA BIOPALIWAMI
CIEKŁYMI, CNG, LNG (W TYM POCHODZĄCYM Z BIOMETANU),

WODOREM LUB ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

30%

75 000 zł 

kosztów kwalifikujących się 
do objęcia wsparciem, nie 

więcej niż

na jeden pojazd

30%

1 000 000 zł 

kosztów kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem, nie więcej niż

na jednostkę pływającą

30%

150 000 zł 

kosztów kwalifikujących się 
do objęcia wsparciem, nie 

więcej niż

na jeden pojazd

30%

75 000 zł 

kosztów kwalifikujących się 
do objęcia wsparciem, nie 

więcej niż

na jeden pojazd
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Fundusz Niskoemisyjnego Transportu
POZOSTAŁE OBSZARY WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU

Inwestycje w zakresie 
wytwarzania 

biokomponentów, biopaliw 
ciekłych lub innych paliw 

odnawialnych

Producenci środków transportu 
wykorzystujących do napędu 

energię elektryczną, sprężony gaz 
ziemny (CNG) lub skroplony gaz 

ziemny (LNG), w tym pochodzący z 
biometanu, lub wodór oraz 

przedsiębiorców prowadzących 
działalność w zakresie produkcji 
podzespołów do takich środków 

transportu

Wytwórcy biokomponentów lub 
producenci biokomponentów, paliw 

ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw 
odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego 

(CNG) lub skroplonego gazu ziemnego 
(LNG), w tym pochodzącego z biometanu, 

wykorzystywanych w transporcie

Dofinansowanie opłat portowych 
pobieranych za cumowanie przy 
nabrzeżu lub przystani jednostek 

pływających zasilanych sprężonym 
gazem ziemnym (CNG) lub 

skroplonym gazem ziemnym (LNG), 
w tym pochodzącym z biometanu, 

lub wodorem, lub wykorzystujących 
do napędu energię elektryczną

Programy edukacyjne promujące 
wykorzystanie biopaliw ciekłych 
lub innych paliw odnawialnych, 

sprężonego gazu ziemnego (CNG) 
lub skroplonego gazu ziemnego 

(LNG), w tym pochodzącego 
z biometanu, lub wodoru, lub 

energii elektrycznej, 
wykorzystywanych w transporcie

Promocja wytwarzania 
i wykorzystywania 

biokomponentów i biopaliw 
ciekłych

Badania związane z opracowywaniem nowych 
rodzajów biokomponentów, biopaliw ciekłych, 
innych paliw odnawialnych lub wykorzystaniem 

sprężonego gazu ziemnego (CNG)lub 
skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym 

pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub 
energii elektrycznej, wykorzystywanych w 
transporcie lub związanych z tym nowych 

rozwiązań konstrukcyjnych oraz wdrożenia 
eksploatacyjne wyników tych badań

Działania związane z analizą 
i badaniem rynku 

biokomponentów, paliw ciekłych, 
biopaliw ciekłych, innych paliw 

odnawialnych, sprężonego gazu 
ziemnego (CNG) lub skroplonego 

gazu ziemnego (LNG), w tym 
pochodzącego z biometanu, lub 
wodoru, lub energii elektrycznej, 
wykorzystywanych w transporcie
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Dziękujemy za uwagę!

POLSKIE STOWARZYSZENIE PALIW ALTERNATYWNYCH

biuro@pspa.com.pl

+48 608 633 767
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KRS 0000643156
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