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Współpraca na rzecz bardziej efektywnego gospodarowania zasobami, rozwój 
technologii proekologicznych i środowiskowych oraz transformację w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej i neutralnej klimatycznie, w szczególności poprzez 
współfinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych lub wdrożeniowych.

Powołany zostanie zespół operacyjny, który będzie tworzył dalsze ramy 
współpracy rozszerzając dzisiejszą deklarację o konkretne narzędzia i inicjatywy. 

„Prędzej czy później 
cały świat będzie musiał 
przyjąć filozofię 
Zielonego Ładu” 

Ursula von der Leyen,
Szefowa Komisji Europejskiej

#PFRGreenHub; #GreenDeal 
#PFRVentures



mln PLN

łączny budżet przedsięwzięć

proekologicznych
przedsięwzięć B+R

1. Budownictwo efektywne energetycznie
i procesowo

2. Oczyszczalnia przyszłości
3. Innowacyjna biogazownia
4. Technologie domowej retencji
5. Wentylacja dla szkół i domów
6. Magazynowanie energii elektrycznej
7. Magazynowanie Ciepła i Chłodu
8. Ciepłownia Przyszłości, czyli system 

ciepłowniczy z OZE
9. Elektrociepłownia w lokalnym systemie

energetycznym



mln PLN

łączny budżet konkursu 

• „Nowe technologie w zakresie energii”

Okres do 2030 roku jest krytyczny dla podejmowania prac badawczo-
rozwojowych, które mogą wspierać innowacje technologiczne potrzebne 
do głębokich redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Konkurs w ramach programu strategicznego „Nowe technologie w 
zakresie energii”. 
Blisko 380 mln zł trafi do konsorcjów przemysłowo-naukowych na 
projekty z zakresu energetyki wiatrowej na lądzie i morzu, technologii 
wodorowych, magazynów energii i mikrosieci energetycznych i 
cieplnych. 
Program wspiera osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej, 
poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo 
energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność rodzimej 
gospodarki.

Budżet I konkursu w rozbiciu na trzy obszary tematyczne: 
o „Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu” – 125,9 mln zł; 
o „Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru” – 141,2 mln zł; 
o „Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne” – 110,6 mln zł. 

Nabór wniosków do 30 listopada. 



Inwestycje 
Pośrednie

Inwestycje 
Samorządowe

Zielony ekosystem 
Innowacji

Kapitał dla nowych inwestycji oraz 
modernizacji  istniejącej infrastruktury

Program dla funduszy, które chcą 
inwestować w spółki z obszarów 

czystych technologii.

Finansowanie zmiany źródeł ogrzewania 
dla samorządów.

Edukacja biznesowa start-upów
tworzących w obszarze zielonych 

technologii.

Wierzymy, że zielona transformacja pozwoli na rozwój polskiego 
przemysłu, polskiej myśli technicznej i zapewni lepsze warunki życia 
i pracy kolejnym pokoleniom. 



Kompleksowe wsparcie zielonych 
technologii, poprzez stworzenie 
platformy współpracy między 
instytucjami.

Wdrożenia nowych zielonych 
technologii, których rezultatem 
będzie zwiększenie 
neutralności klimatycznej.  

Zwiększenie szans podmiotów 
dofinansowanych przez NCBR na 
odniesienie komercyjnego sukcesu 
poprzez finansowanie VC.

Wzrost udziału polskich 
komponentów w łańcuchu 
wartości w obszarze zielonych 
technologii. 

Wspólne opracowanie ścieżki 
finansowania polskich projektów 
technologicznych, aby wspierać 
rozwój rodzimych firm. 

Przygotowanie twórców zielonych 
technologii do sprawnego 
pozyskiwania finansowania dla 
swoich projektów.



budżet inwestycyjny

max. wkład w 1 fundusz

VC/PE

Zielone Inwestycje
m.in.: CleanTech, OZE, 
transformacja i wydajność 
energetyczna, żywność, moda

inwestycji w fundusze



Pytania i odpowiedzi



Dziękujemy za uwagę


