
 

 

 
Jesteśmy firmą usługowo- doradczą działającą na rynku od 2016 r. Mamy wieloletnie 
doświadczenie w zdobywaniu dotacji unijnych i krajowych dla osób fizycznych, rolników oraz 
przedsiębiorców. Wyróżnia nas kompleksowe działanie i indywidualne podejście.  
Zdajemy sobie sprawę, że każdy projekt jest inny, dlatego zakres naszej pomocy ustalany jest 
indywidualnie i dostosowany do Państwa potrzeb. Dokładamy wszelkich starań, aby działania 
rozwojowe trafiły w źródło potrzeb naszych klientów. 
Zasięg naszego działania to cały kraj, nie musicie zatem Państwo obawiać się dzielącej nas 
odległości – tym bardziej w sytuacji, kiedy aplikacja o środki finansowe została sprowadzona do 
formy elektronicznej. Nasze działania cechuje profesjonalizm, dlatego zanim podpiszemy z 
Państwem umowę, staramy się poznać potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa, tak w obrębie 
posiadanej infrastruktury, jak i rozwoju zasobów ludzkich, a następnie zaproponować wsparcie w 
ramach konkretnego naboru, weryfikując jednocześnie kryteria naboru pod katem ich spełnienie 
przez przedsiębiorstwo. 
Dlaczego my? 
Nie bez powodu zaufało nam już ponad 2.000 klientów. W każdym przypadku oferujemy 
profesjonalne i indywidualne podejście. Pisanie projektów unijnych, pisanie wniosków o dotacje, 
pomoc w uzyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności dla firm, czy zarządzanie i rozliczanie 
projektów nie jest dla nas kłopotem. Stale obserwujemy zmieniające się prawo i informujemy o tym 
naszych Klientów, zawsze starając się znaleźć najlepsze rozwiązania. 
Wszystkie nasze usługi wykonywane są w najdogodniejszy dla Państwa sposób: telefonicznie, email 
lub osobiście na spotkaniu.  
Nasz zespół to doświadczeni i profesjonalni specjaliści w zakresie sporządzania wniosków o 
dofinansowanie. Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz szanse pozyskania dotacji na rozwój firmy.  
Pozyskiwanie dotacji: 
Oferujemy kompleksową pomoc w procedurze aplikowania o dotacje unijne, krajowe, a także 
przygotowanie odpowiednich dokumentów podczas ubiegania się o kredyty/pożyczki na 
preferencyjnych warunkach – na wszystkich możliwych etapach. 
Współpraca dotycząca pozyskania dotacji składa się z kilku kluczowych etapów 

1. Etap – rozpoznanie potrzeb Klienta – omówienie pomysłu i zakresu inwestycji  
• analiza możliwości otrzymania dofinansowania, 
• dobór odpowiedniego projektu unijnego/krajowego, 

2. Etap-  dobór odpowiedniego naboru –wyszukanie najbardziej korzystnego i dostępnego 
źródła dofinansowania 
• kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej, 

3. Etap – optymalizacja projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny 
• nadzór nad ocena wniosku, prowadzenie korespondencji z Instytucją pośredniczącą, 

4. Etap – przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów aplikacyjnych 
• rozliczanie projektu, 
• wsparcie podczas ewentualnej kontroli projektu, 

5. Etap – zarządzanie projektem 
• kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z zarządzaniem projektem, 

6. Etap- rozliczenie projektu  
• przygotowanie wniosków o płatność. 
• wsparcie podczas ewentualnej kontroli projektu.  

Nasi specjaliści, na co dzień przygotowują dokumenty aplikacyjna i są przygotowani merytorycznie. 
Na bieżąco monitorują i uaktualniają wiedzę z zakresu dotacji unijnych i krajowych, oraz pożyczek i 
kredytów preferencyjnych. Naszym celem jest doprowadzenie do skutecznego pozyskania przez 
naszych klientów środków finansowych. 
Koszt przygotowania dokumentacji 
Koszt przygotowania niezbędnych dokumentów umożliwiających ubieganie się o dotacje unijne, 
krajowe, oraz kredyty i pożyczki preferencyjne są uzależnione od programu, w którym zamierza 
aplikować przedsiębiorstwo. Cena za przygotowanie niezbędnych dokumentów zależy od zakresu 
prac i czasu poświęconego na sporządzenie całej dokumentacji, dlatego każde przygotowanie 
dokumentów wyceniane jest indywidualnie.  
Przedsiębiorco, aby otrzymać indywidualną ofertę, prosimy o przedstawienie zakresu planowanej 
inwestycji, wówczas my przedstawimy propozycje źródeł dofinansowania, po wstępnej akceptacji, 



 

 

prześlemy indywidualną ofertę przygotowania dokumentów aplikacyjnych. 
Zarządzanie projektem: 
Pozyskanie dofinansowanie to pierwszy krok, lecz nie ostatni. Kolejnym krokiem jest realizacja 
projektu, które wiąże się nie raz z ogromnym wyzwaniem. Realizacja projektu wymaga 
odpowiedniego przygotowania, zaplanowania  a przede wszystkim prawidłowej realizacji działań 
zgodnie z harmonogramem i zawartą umową o dofinansowanie. 
Zarządzanie projektom obejmuje prace tj.: 

• obowiązki informacyjno-promocyjne, 
• przygotowanie dokumentów przetargowych (sporządzenie zapytań ofertowych, oceny 

ofert, przygotowania umów o współpracę z podwykonawcami), 
• publikacja zapytań i wyników przetargów w bazie konkurencyjności, 
• weryfikacja umów, protokołów odbioru, 
• korespondencja z Instytucją Pośredniczącą (składanie wyjaśnień i uzupełnień, 

wszelkich korekt i uzupełnień dokumentacji przesyłanej do IP), 
• wprowadzania zmian w projekcie, aktualizowanie, aneksowanie harmonogramów, 
• monitoring i weryfikacja wskaźników. 

Świadczymy kompleksowe usługi skierowane do Jednostek Samorządu Terytorialnego z zakresu 
przygotowania, zarządzania oraz rozliczania projektów unijnych i krajowych. 
Dla nas każdy projekt jest inny, dlatego nasi klienci mogą liczyć na indywidualne podejście, które 
zagwarantuje stworzenie projektu o unikalnym charakterze. 
Sprawdź na jakie dotacje możesz liczyć: 735397290  
dotacje@dombezkosztow.com 
  

DOFINANSOWANIA 
 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
 

Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Terminy 

Energia Plus Przedsiębiorstwa 

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych 
(jedynie dla przedsięwzięć 

wykorzystujących technologię ORC). 
Pożyczka do 85% kosztów 

kwalifikowanych: od 0,5 mln do 500 mln zł 

Nabór od 
01.02.2023 roku do 

13.12.2024 roku. 

Przemysł 
energochłonny – OZE 

Program dla firm, 
objętych systemem 

handlu uprawnieniami do 
emisji EU ETS. 

Pożyczka, do 100% kosztów 
kwalifikowanych, w kwocie od 5 do 300 

mln zł na budowę lub przebudowę 
instalacji OZE. 

Wnioski można 
składać do 

30.04.2023 roku. 

Gwarancja Biznesmax 
Mikro, małe i średnie 

firmy 

Opcja otrzymania premii w wysokości do 
30% wypłaconej kwoty. Zabezpieczenie 
kredytu zaciągniętego na innowacyjne 

przedsięwzięcia z efektem ekologicznym. 
Do 2,5 mln euro (ale nie więcej niż 80% 

kwoty kredytu). Dodatkową korzyścią jest 
dopłata do oprocentowania. 

Nabór stały, 
realizowany przez 

BGK. 

Przemysł 
energochłonny – OZE 

Program dla firm, 
objętych systemem 

handlu uprawnieniami do 
emisji EU ETS. 

Pożyczka, do 100% kosztów 
kwalifikowanych, w kwocie od 5 do 300 

mln zł na budowę lub przebudowę 
instalacji OZE. Opcja otrzymania premii w 

wysokości do 30% wypłaconej kwoty. 

Wnioski można 
składać do 

30.04.2023 roku. 

EOG 

Wsparcie dla odbiorców 
lub partnerów projektów 

wspartych w ramach EOG, 
obszar “Energia”. 

Pożyczka – warunki preferencyjne lub 
rynkowe. 

Zgłoszenia można 
składać do 

31.12.2024 roku. 



 

 

Białe certyfikaty 

Podmioty planujące 
oszczędność energii – w 

tym m.in. 
przedsiębiorstwa, 

spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, JST i inne. 

Wysokość wsparcia zależy od ilości 
zaoszczędzonej energii. 

Nabór ciągły. 

Program FENIKS 
M.in. osoby fizyczne, 

przedsiębiorstwa, 
administracja publiczna. 

M.in. bezzwrotne dotacje, pożyczki. W trakcie ustaleń 

Program FENG, 
“Zazielenienie 

przedsiębiorstw” 
M.in. przedsiębiorstwa. Kredyt ekologiczny, bezzwrotne dotacje. W trakcie ustaleń 

KPO „Zielona energia i 
zmniejszenie 

energochłonności” 

M.in. przedsiębiorstwa, 
placówki oświatowe, 

Bezzwrotne dotacje, pożyczki. W trakcie ustaleń 

Pożyczka na zasadach 
ogólnych dla 

przedsięwzięć 
priorytetowych z 
obszaru Ochrony 

Powietrza (Atmosfery). 
WFOŚiGW 

M.in. osoby fizyczne, 
przedsiębiorstwa, rolnicy, 
spółdzielnie i wspólnoty i 

inne. 

Dotacje i pożyczki – warunki zależą od 
kryteriów przyjętych przez WFOŚiGW. 

Nabór ciągły. 

Pożyczka 
termomodernizacyjna 

Mikro, małe i średnie 
firmy 

Pożyczka na warunkach korzystniejszych 
niż rynkowe lub na warunkach rynkowych. 

Nabór ciągły. 

KPFP, pożyczka 
energetyczna 

Przedsiębiorstwa 
Pożyczka do 1 mln zł, bez prowizji na 

preferencyjnych warunkach 
Nabór ciągły. 

Zwrot VAT Przedsiębiorstwa Odliczenie VAT od podatku należnego. 
VAT na fotowoltaikę 

dla klientów 23%  

Białe certyfikaty 

Podmioty planujące 
oszczędność energii – w 

tym m.in. 
przedsiębiorstwa, 

spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, JST i inne. 

Wysokość wsparcia zależy od ilości 
zaoszczędzonej energii. 

Nabór ciągły. 

Premia 
termomodernizacyjna 

Osoby fizyczne i prawne, 
m.in. gospodarstwa 

domowe, 
przedsiębiorstwa, 

spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe. 

Dofinansowanie w postaci dopłaty do 
kredytu. 

Nabór stały, 
realizowany przez 

BGK z pomocą 
komercyjnych 

banków 
partnerskich. 

Do 31% kosztów przedsięwzięcia, w 
przypadku można instalacji OZE o mocy od 

1 kW (domy jednorodzinne) lub od 6 kW 
(pozostałe budynki). 

WFOŚiGW: Pożyczka 
na zasadach ogólnych 

dla przedsięwzięć 
priorytetowych z 
obszaru Ochrony 

Powietrza (Atmosfery) 

M.in. osoby fizyczne, 
przedsiębiorstwa, rolnicy, 
spółdzielnie i wspólnoty i 

inne. 

Dotacje i pożyczki – warunki zależą od 
kryteriów przyjętych przez WFOŚiGW. 

Nabór ciągły. 

 

 
 
 



 

 

DLA ROLNIKÓW 

Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Terminy 

Agroenergia Rolnicy 
Kwota uzależniona od mocy systemu i 

zakresu przedsięwzięcia. Od 13% kosztów 
(jednak nie więcej niż 25.000 zł) 

I część naboru, na 
PV i pompy ciepła 

trwa do 30.03.2025 
roku. 

Energia Dla Wsi 

Rolnicy, nowe i istniejące 
spółdzielnie 

energetyczne oraz ich 
członkowie. 

Pożyczka do 25 mln zł. Dotacja do 20 mln 
zł (tylko na elektrownie wodne i 

biogazownie). Dotacja do 45% kosztów 
(65% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 

55% dla średnich). Pożyczka do 100% 
kosztów kwalifikowanych 

Od 25 stycznia do 
15 grudnia 2023 

roku. 

PROW Modernizacja 
Gospodarstw Rolnych 

– obszar F Zielona 
energia w 

gospodarstwie rolnym 

Rolnicy, prowadzący 
zarobkową działalność 

rolniczą. 

Dotacja, do 60% kosztów (młodzi rolnicy), 
od 30% do 50% w pozostałych 

przypadkach. 

Nabór od 31 
stycznia do 1 marca 

2023 roku. 

Pożyczka na zasadach 
ogólnych dla 

przedsięwzięć 
priorytetowych z 
obszaru Ochrony 

Powietrza (Atmosfery). 
WFOŚiGW 

M.in. osoby fizyczne, 
przedsiębiorstwa, rolnicy, 
spółdzielnie i wspólnoty i 

inne. 

Dotacje i pożyczki – warunki zależą od 
kryteriów przyjętych przez WFOŚiGW. 

Nabór ciągły. 

Ulga dla rolników na 
fotowoltaikę 

Podmioty będące 
płatnikami podatku 
rolnego, m.in. osoby 

fizyczne, prawne oraz 
jednostki organizacyjne. 

Możliwość odliczenia 25% kosztów 
inwestycji od kwoty podatku rolnego 

Odliczeń można 
dokonywać nie 

dłużej niż 15 lat. Nie 
można ich łączyć z 

innymi formami 
dofinansowania ze 

środków 
publicznych. 

WFOŚIGW: Pożyczka 
na zasadach ogólnych 

dla przedsięwzięć 
priorytetowych z 
obszaru Ochrony 

Powietrza (Atmosfery) 

M.in. osoby fizyczne, 
przedsiębiorstwa, rolnicy, 
spółdzielnie i wspólnoty i 

inne. 

Dotacje i pożyczki – warunki zależą od 
kryteriów przyjętych przez WFOŚiGW. 

Nabór ciągły. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH 
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Terminy 

WFOŚiGW: Pożyczka 
na zasadach ogólnych 

dla przedsięwzięć 
priorytetowych z 
obszaru Ochrony 

Powietrza (Atmosfery) 

M.in. osoby fizyczne, 
przedsiębiorstwa, rolnicy, 
spółdzielnie i wspólnoty i 

inne. 

Dotacje i pożyczki – warunki zależą od 
kryteriów przyjętych przez WFOŚiGW. 

Nabór ciągły, nowe 
kwoty od 

03.01.2023 roku 

Ulga 
termomodernizacyjna 

Osoby fizyczne, będące 
właścicielami/współwłaśc

icielami istniejących 
budynków 

jednorodzinnych 

Możliwość odpisania kosztów zakupu i 
montażu instalacji PV od podstawy 

opodatkowania. 

Górny limit odliczeń 
to 53.000 zł na 

jednego właściciela, 
w przypadku np. 

małżeństwa można 
odpisać 106.000 zł. 

Mój Prąd 

Osoby fizyczne, będące 
właścicielami/współwłaśc

icielami istniejących 
budynków 

jednorodzinnych 

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, 
nie więcej niż: - 6.000 zł (wyłącznie na 

mikroinstalację); 7.000 zł (mikroinstalacja z 
rozwiązaniem zwiększającym 

autokonsumpcję), 16.000 zł: magazyn 
energii elektrycznej, 5.000 zł magazyn 

ciepła, 3.000 zł system EMS/HEMS 

Nabór 4.0 został 
przedłużony i 

potrwa do 
31.03.2023 roku. 

Nabór 5.0 – w 
trakcie ustaleń 

Czyste Powietrze Osoby fizyczne 

PATRZ TABELA. Dotacje na 
termomodernizację domu i wymianę 

źródeł ciepła: do 66 000 zł dla 
podstawowego poziomu dofinansowania, 
do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu 

dofinansowania lub do 135 000 zł dla 
najwyższego poziomu dofinansowania. 

Nabór ciągły, nowe 
kwoty od 

03.01.2023 roku 

Stop smog 

Osoby fizyczne, dotknięte 
ubóstwem 

energetycznym 
zamieszkałe w regionach, 
gdzie obowiązuje uchwała 

antysmogowa 

Wsparcie zależy od ustaleń JST. Do 70% 
kosztów, średni koszt w jednym 

budynku/lokalu nie może przekroczyć 
53.000 zł 

Nabór ciągły, nowe 
kwoty od 

03.01.2023 roku 

EKO – KLIMAT Woda, 
powietrze, ziemia woj. 
kujawsko – pomorskie 

M.in. osoby fizyczne, 
prawne, ale także 

podmioty nieposiadające 
osobowości prawnej. 

Pożyczka, nawet do 100% kosztów 
kwalifikowanych z możliwością umorzenia 

od 5% do 15% pożyczki. 

Nabór od 
31.03.2021 roku. 

Konkretne terminy 
mogą zależeć od 

JST biorących 
udział w programie. 

Moja Woda 

Osoby fizyczne, będące 
właścicielami/współwłaśc

icielami istniejących 
budynków 

jednorodzinnych 

Możliwe jest uzyskanie dotacji do 5 000 zł, 
ale nie więcej niż 80% kosztów 

kwalifikowanych poniesionych po 1 
czerwca 2020 r. na zakup, montaż i 

uruchomienie instalacji na jedno 
przedsięwzięcie. 

Nabór do 
31.10.2027 roku lub 

do wyczerpania 
środków. 

Moje ciepło  

Osoby fizyczne, wsparcie 
zakupu i montażu pomp 

ciepła dla nowych 
budynków 

jednorodzinnych 

Maksymalna kwota do 7000 zł lub 21 000 
zł. 

od 29.04.2022 r. do 
31.12.2026 r. 



 

 

Mieszkanie bez wkładu 
własnego 

Osoby fizyczne 

Maksymalna kwota gwarantowanego 
wkładu wynosi 10-20% przy kredycie do 

100 000 zł, a także dodatkowo 20 000 zł w 
przypadku urodzenia drugiego i 60 000 zł 

w przypadku urodzenia trzeciego i 
kolejnego dziecka. 

od 29.04.2022 r. do 
31.12.2026 r. 

Premia 
termomodernizacyjna 

Osoby fizyczne i prawne, 
m.in. gospodarstwa 

domowe, 
przedsiębiorstwa, 

spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe. 

Dofinansowanie w postaci dopłaty do 
kredytu. Do 31% kosztów przedsięwzięcia, 
w przypadku można instalacji OZE o mocy 
od 1 kW (domy jednorodzinne) lub od 6 kW 

(pozostałe budynki). 

Nabór stały, 
realizowany przez 

BGK z pomocą 
komercyjnych 

banków 
partnerskich. 

Ciepłe mieszkanie 

Program dla gmin, które 
następnie będą ogłaszać 
nabór na swoim terenie 

dla osób fizycznych, 
posiadających tytuł 

prawny wynikający z 
prawa własności lub 

ograniczonego prawa 
rzeczowego do lokalu 

mieszkalnego, 
znajdującego się w 

budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym. 

W przypadku najbardziej 
zanieczyszczonych gmin dotacja może 

wynosić do 17 500 zł dla podstawowego 
poziomu dofinansowania, do 26 900 zł dla 

podwyższonego poziomu dofinansowania i 
do 39 900 zł dla najwyższego poziomu 

dofinansowania. 

do 30.06.2024 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH 
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Terminy 

Grant na OZE dla 
prosumenta 

lokatorskiego 

Spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe 

Dopłata do 50% kosztów instalacji, na 
nową instalację lub modernizację 

istniejącej (moc musi wzrosnąć o minimum 
25%). 

Nabór od 
01.02.2023 roku, 

realizowany przez 
BGK. Czekamy na 

kolejny nabór. 

Renowacja z 
gwarancją 

oszczędności EPC 
Plus 

Spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, JST, spółki 

prawa handlowego, których 
głównym udziałowcem są 

JST i które służą do 
realizacji zadań własnych 

JST. 

Dotacja, której wysokość zależy od 
poziomu oszczędności energii – od 10% 

do 30% kosztów przedsięwzięcia. 

I etap – składanie 
fiszek: do 

31.03.2022 roku 
(akceptacja fiszki to 

warunek 
obowiązkowy dla 

złożenia wniosku). 
II etap – składanie 

wniosków: do 
28.02.2023 roku 

Białe certyfikaty 

Podmioty planujące 
oszczędność energii – w 

tym m.in. przedsiębiorstwa, 
spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe, JST i inne. 

Wysokość wsparcia zależy od ilości 
zaoszczędzonej energii. 

Nabór ciągły. 

WFOŚIGW: Pożyczka 
na zasadach 
ogólnych dla 

przedsięwzięć 
priorytetowych z 
obszaru Ochrony 

Powietrza 
(Atmosfery) 

M.in. osoby fizyczne, 
przedsiębiorstwa, rolnicy, 
spółdzielnie i wspólnoty i 

inne. 

Dotacje i pożyczki – warunki zależą od 
kryteriów przyjętych przez WFOŚiGW. 

Nabór ciągły. 

Pożyczka na 
produkcję i 

dystrybucję energii 
ze źródeł 

odnawialnych. 
Projekt Inwestycje, 

Innowacje 

M.in. spółdzielnie i 
wspólnoty mieszkaniowe, 
klastry energii, kościoły, 

związki wyznaniowe, JST. 

Pożyczka na warunkach preferencyjnych 
lub rynkowych. Od 100 tys. do 10 mln zł. 

Nabór ciągły. 

MARR Pożyczka na 
efektywność 
energetyczną 

Spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, TBS, JST 

Pożyczka na warunkach korzystniejszych 
niż rynkowe. Od 100 tys. do 1,8 mln zł. 

Nabór ciągły. 

Premia 
termomodernizacyjna 

Osoby fizyczne i prawne, 
m.in. gospodarstwa 

domowe, przedsiębiorstwa, 
spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe. 

Dofinansowanie w postaci dopłaty do 
kredytu. Do 31% kosztów przedsięwzięcia, 
w przypadku można instalacji OZE o mocy 
od 1 kW (domy jednorodzinne) lub od 6 kW 

(pozostałe budynki). 

Nabór stały, 
realizowany przez 

BGK z pomocą 
komercyjnych 

banków 
partnerskich. 

 


