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Rosnąca skala potrzeb
inwestycji związanych 

z magazynowaniem energii  

Inwestycje w magazynowanie 
energii (B+R i wdrożenia) –

kosztowne i obarczone ryzykiem  

Potrzeba zwiększenia źródeł 
finansowania  

W obszarze 
magazynowania energii 

sektor elektroenergetyczny 
wykorzystuje dostępne 

źródła finansowania 
i zabiega o nowe



Programy wsparcia
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Planowane:

 Utrzymanie 
wsparcia prac B+R

 Rosnąca rola 
innowacji

 Zwiększenie 
wsparcia inwestycji 
wdrożeniowych dla 
szerokiego grona 
beneficjentów

Obecnie:

 Dominujące 
wsparcie prac B+R

 Wsparcie działań 
pilotażowych i 
demonstracyjnych

 Wzrastający trend 
wspierania 
inwestycji 
magazynowania 
energii przy OZE  



Obecne programy wsparcia
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Programy wspierające prace B+R w zakresie magazynowania energii

Fundusze UE 
w ramach 

Polityki 
Spójności 
2014-2020

HORYZONT 
2020

Krajowe 
programy 
wsparcia
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Program 
Inteligentny 

Rozwój,
RPO

Programy 
NFOŚiGW 

i NCBiR

Nowe 
obszary 

wsparcia



Programy wspierające prace B+R w zakresie magazynowania energii
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój:

 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

 Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe (wsparcie projektów 
polegających na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, 
realizowanych przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe).

 Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

+ mniejsze 
projekty B+R 
w regionach 

(RPO)

PBSE:
wykorzystanie magazynów energii 
w sieciach elektroenergetycznych 

w celu poprawy jakości i 
efektywności wykorzystania 

energii elektrycznej

iUSER:
magazynowanie energii w 
systemach użytkowników 

końcowych



Programy wspierające prace B+R w zakresie magazynowania energii
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Program HORYZONT 2020:

 Zintegrowane podejście KE – tematy integrujące elastyczny popyt, 
smart grid, magazynowanie energii i powiązania z innymi sieciami 
(„Bezpieczna, czysta i efektywna energia”)

 Nowe konkursy: 

 200 mln euro na prace B+R w zakresie baterii

 800 mln euro na instalacje demonstracyjne



Programy wspierające INWESTYCJE w magazynowanie energii

Fundusze UE 
w ramach 

Polityki 
Spójności 
2014-2020

Samorządowe 
środki 

finansowe

Krajowe i 
międzynarodo
we programy 

wsparcia
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Program 
Infrastruktura 
i Środowisko,

RPO

Programy 
NFOŚiGW,

EOG,
CEF

Lokalne 
programy 
wsparcia:

rozwój OZE i 
ograniczanie 
niskiej emisji



Programy wspierające INWESTYCJE w magazynowanie energii
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

 Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z 
odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach (duże 
przedsiębiorstwa)

 Działanie 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji 
działających na niskich i średnich poziomach napięcia (przedsiębiorstwa 
energetyczne)

+odpowiednik 
dla MŚP
w RPO



Planowane programy wsparcia
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Przyszłe źródła wsparcia magazynów energii

Fundusze UE 
w ramach 

Polityki 
Spójności 
2021-2027

Inne 
programy

Krajowe 
programy 
wsparcia
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Komplementarność w obszarach tematycznych 
i na poszczególnych poziomach wsparcia



Nowa regionalna 
mapa 

kwalifikowalności 
2021-2027
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Niższe stopy 
współfinansowania:

 70% - regiony 
słabiej rozwinięte, 
Fundusz Spójności, 
Interreg

 55% - regiony w 
okresie 
przejściowym

 40% - regiony lepiej 
rozwinięte



Alokacje na lata 2021-2027 przyznane państwom członkowskim UE
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Lp. Państwo
członkowskie

Alokacja  
(mld euro)

EUR/ 
os.

1 Bułgaria 8,9 178

2 Rumunia 27,2 196

3 Chorwacja 8,8 298

4 Łotwa 4,3 308

5 Węgry 17,9 260

6 Grecja 19,2 254

7 Polska 64,4 239

8 Litwa 5,6 278

9 Estonia 2,9 317

10 Portugalia 21,2 292

11 Słowacja 11,8 310

12 Cypr 0,9 147

13 Słowenia 3,1 213

14 Czechy 17,8 242

Lp. Państwo
członkowskie

Alokacja  
(mld euro)

EUR/ 
os.

15 Hiszpania 34 105

16 Malta 0,6 197

17 Włochy 38,6 91

18 Francja 16 34

19 Finlandia 1,6 42

20 Belgia 2,4 31

21 Szwecja 2,1 31

22 Niemcy 15,7 27

23 Dania 0,6 14

24 Austria 1,3 21

25 Holandia 1,4 12

26 Irlandia 1,1 33

27 Luksemburg 0,1 16

UE 27 331 106



Wieloletnie Ramy Finansowe 2021-2027
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Źródło: Komisja Europejska



Cele strategiczne polityki spójności 2021-2027

Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej 
transformacji gospodarczej (CP 1)
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Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich 
inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany 
klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem (CP 2)

Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń teleinformatycznych (CP 3)

Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu Europejskiego 
filaru praw socjalnych (CP 4)

Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego 
rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych (CP5)



Cele szczegółowe w ramach CP 1

Cel strategiczny 
„Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej” zostanie osiągnięty poprzez:

 zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz 
wykorzystywanie zaawansowanych technologii;

 czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i 
rządów;

 sprzyjanie wzrostowi i konkurencyjności MŚP;
 rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, 

transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
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Cele szczegółowe w ramach CP 2

Cel strategiczny 
„Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich 
inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany 
klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem” zostanie osiągnięty 
poprzez:

 promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej;
 promowanie odnawialnych źródeł energii;
 rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów 

magazynowania na szczeblu lokalnym;
 wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, 

zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe;
 wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej;
 wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
 sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w 

środowisku miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia 17



Wybrane wyłączenia obszarów z EFRR i Funduszu Spójności

Projekt rozporządzenia 
EFRR i FS:

Stanowisko Polski:
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Wsparcia z EFRR i Funduszu 
Spójności nie udziela się m.in. na:

inwestycje w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, 

składowania lub spalania paliw 
kopalnych, z wyjątkiem inwestycji 

związanych z czystymi 
ekologicznie pojazdami w 

rozumieniu art. 4 dyrektywy 
2009/33/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady

Rząd RP jako wyjątkowo 
niekorzystne uznaje 

wyłączenie wspierania 
inwestycji związanych m.in. 

ze spalaniem paliw 
kopalnych, produkcją, 

dystrybucją i 
magazynowaniem energii z 

paliw kopalnych, w tym gazu  



Programy wsparcia magazynowania energii 
to ważny instrument w procesie transformacji energetyki

 powinny być odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby 
sektora, monitorowane i dostosowywane 

do zmieniających się warunków rynkowych 
 powinny powstawać we współpracy z przedstawicielami 

sektora i uwzględniać jego specyfikę
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