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Program NFOŚiGW Sokół – wdrożenie 

innowacyjnych technologii środowiskowych 

 

 Gdzie? 

 

Nazwa: Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych 

Instytucja pośrednicząca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej  

Informacje o naborze: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-

krajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjne-technologie-srodowiskowe/  

 

 Na co? 

 
Projekty, których celem jest wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych 

służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz 

wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych 

Inteligentnych Specjalizacji w zakresie: 

- zrównoważonej energetyki, 

- surowców naturalnych i gospodarki odpadami. 

Rodzaje przedsięwzięć: 

 wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, 

magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii; 

 inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie: 

- materiałów i technologii 

- systemów energetycznych budynków 

- rozwoju maszyn i urządzeń 

- przetwarzania i powtórnego użycia materiałów 

 rozwiązania transportowe przyjazne środowisku 

 minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz 

wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody 

odzysku 

 innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające 

jej zużycie 

Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie 

krajowym. 
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 Dla kogo? 

 

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. 

 

 

Ile? 

 

Budżet II naboru wynosi do 500 mln zł, w tym:  

- do 25 mln zł na dotacje 

- do 475 mln zł na dofinansowanie zwrotne (pożyczka: do 275 mln zł, inwestycja 

kapitałowa: do 200 mln zł).  

 

 Kiedy? 

 

II nabór do programu odbędzie się w terminie: 

 początek naboru: 19 czerwca 2017 r.  

 koniec naboru: 31 października 2017 r. 

 

 Na jakich warunkach? 

 

Formy i maksymalny poziom dofinansowania: 

 

faza B+R oznacza badania i rozwój 

faza W oznacza wdrożenie 

1) dotacja (faza B+R): 

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – do 80% kosztów kwalifikowanych 

b) średnie przedsiębiorstwa – do 70% kosztów kwalifikowanych 

c) duże przedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowanych 

2) pożyczka (faza B+R oraz faza W): 

a) dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych 

3) inwestycja kapitałowa (faza W): 

a) dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych 

b) dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej do 85% kosztów kwalifikowanych 

Główne wskaźniki: 

1) Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R  

2) Liczba wdrożonych innowacyjnych technologii środowiskowych 

3) Przedsięwzięcie musi charakteryzować się innowacyjnością produktową lub 

procesową.  


