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PROGRAM 

 

„Zakup i montaż kolektorów słonecznych” 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie w 2014 roku 

(działanie zgodne z pkt. 3.2 i 3.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 

 

1. Cel programu: 

 Wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15 %  

w 2020 roku dla Polski oraz wzrost tego wskaźnika w latach następnych 

 Propagowanie odnawialnych źródeł energii 

 Upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji 

2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., 

poz. 1232, z późn. zm.) 

 Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie 

 Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

3. Alokacja - ustalona przez Zarząd przed ogłoszeniem programu 

4. Terminy i forma naboru wniosków: 

 Termin składania wniosków: zgodne z kalendarium ogłoszonym przez Fundusz 

 Forma naboru: otwarty  

Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz 

z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl 

5. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

5.1.  Beneficjenci 

 Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu 

realizowanego zadania. 

 

http://www.wfosigw.pl/
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5.2. Forma dofinansowania 

 Dotacja 

5.3. Intensywność dofinansowania 

 Dofinansowanie do 45 % kosztów kwalifikowanych zadania. 

 Wartość dofinansowania w ramach jednego wniosku nie może przekroczyć 

5.000 zł. 

 Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 1.000 zł/m
2
 

kosztu kwalifikowanego powierzchni całkowitej kolektorów wymienionych we 

wniosku. 

 Zakres rzeczowy zadania objęty dofinansowaniem ze środków Funduszu nie może 

być finansowany z innych środków publicznych krajowych lub środków UE. 

 Beneficjentowi przysługuje tylko jednokrotne dofinansowanie. 

5.4. Warunki dofinansowania 

W ramach programu dofinansowane mogą być: 

1) inwestycje realizowane na terenie województwa mazowieckiego; 

2) inwestycje realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których wnioskodawcy 

posiadają prawo do dysponowania;  

3) inwestycje przygotowane do realizacji pod względem formalnym - posiadające 

wymagane prawem pozwolenia (np. na budowę budynku, w którym mają być 

zamontowane kolektory słoneczne) lub zgłoszenia; 

4) w przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku przez jednego 

z współwłaścicieli, wówczas niezbędne jest przedłożenie poświadczonego 

notarialnie pełnomocnictwa do reprezentowania; 

5) inwestycje realizowane w roku ogłoszenia programu jednakże do programu nie 

mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zakończone; 

6) inwestycje, dla których wybór Wykonawców i dostawców powinien być dokonany 

zgodnie z „Zaleceniami dotyczącymi procedur zawierania umów jakie powinni 

stosować beneficjenci korzystający z dofinansowania ze środków WFOŚiGW  

w Warszawie” dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl; 

http://www.wfosigw.pl/


 

Tytuł programu: 
Zakup i montaż kolektorów słonecznych 

 

Nr programu: 
2014-OZE-25 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa 

tel.  (+48) 22 853 53 21; fax. (+48) 853 53 02 
Strona 3 z 6 

 
 

7) inwestycje realizowane przez wnioskodawców wywiązujących się z obowiązku 

uiszczania opłat i kar stanowiących dochody Funduszu. 

5.4.1. Zasady przyznawania dotacji 

1) Decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu podejmuje 

Zarząd w formie uchwały. 

2) Udzielenie dofinansowania odbywa się na podstawie umów cywilno – prawnych, 

zawieranych w formie pisemnej po rozpatrzeniu wniosku. Wprowadzenie zmian do 

umowy wymaga decyzji Zarządu Funduszu. 

3) Środki Funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych 

zadania powstałych po dniu podjęcia przez Fundusz decyzji o przyznaniu 

dofinansowania lub udzieleniu promesy. 

4) Pomoc finansowa Funduszu udzielana jest bez pobierania prowizji i dodatkowych 

opłat. 

5) Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi po złożeniu przez beneficjenta 

dokumentów zgodnie z Instrukcją dostępną na stronie internetowej 

www.wfosigw.pl. 

6) Beneficjent zobowiązany zostanie do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu 

na obiekcie objętym dofinansowaniem informacji w formie trwałej tablicy 

wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego, zgodnie z instrukcją 

umieszczoną na stronie internetowej Funduszu. 

7) Środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie zakupu i montażu 

kolektorów posiadających certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę 

certyfikującą o zgodności z normą PN – EN 12975-1: „Słoneczne systemy 

grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne”, 

którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, 

przeprowadzonych zgodnie z normą PN EN- 12975-2, wykonane przez 

akredytowane laboratorium badawcze lub europejski certyfikat na znak „SOLAR 

KEYMARK” nadany przez jednostkę certyfikującą. 

 

 

http://www.wfosigw.pl/
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5.5. Rodzaje przedsięwzięć 

1) Zakup i montaż kolektorów słonecznych 

6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane  

6.1. Koszty kwalifikowane 

1) Koszt wykonania dokumentacji techniczno-projektowej (koszty dokumentacji 

poniesione w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia kompletnego wniosku 

o dofinansowanie są zaliczane do kosztu całkowitego zadania, jako środki własne). 

2) Zakup nowej instalacji kolektorów słonecznych w tym kolektora słonecznego, 

zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno – pomiarowej, 

automatyki i konstrukcji nośnej do montażu kolektorów. 

3) Prace montażowe wykazane we wniosku o dofinansowanie na postawie faktur. 

4) Koszt innych materiałów i urządzeń, o ile Fundusz uzna je za niezbędne  

do prawidłowej pracy całej instalacji. 

5) Podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi 

przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT podatek ten nie jest kosztem 

kwalifikowanym. 

6.2. Koszty niekwalifikowane 

1) Zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego. 

2) Roboty instalacyjne wewnątrz obiektów - modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.. 

3) Nadzór inwestorski. 

7. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

7.1. Kryteria dostępu 

1) Złożenie kompletnego, prawidłowo podpisanego i parafowanego wniosku 

na obowiązujących drukach wraz z wymaganymi załącznikami. 

2) Zgodność celu i rodzaju przedsięwzięcia z przedmiotowym programem. 

3) Zgodność wydatków opisanych we wniosku z kategoriami kosztów 

kwalifikowanych określonych w programie. 

4) Spełnienie wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawnych. 
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5) Zbilansowanie zadania. 

6) Wiarygodne założenia i dane dotyczące efektu ekologicznego w złożonym 

wniosku. 

W przypadku niespełnienia kryteriów dostępu - formalnych wniosek nie podlega dalszej 

ocenie merytorycznej. 

W przypadku, gdy złożona dokumentacja zawierać będzie nieścisłości lub wymagała 

będzie przedłożenia dodatkowych dokumentów, Wnioskodawcy zostanie wyznaczony 

pisemnie termin uzupełnienia.  

7.2 Kryteria selekcji:  

Warunkiem kwalifikującym wniosek do dofinansowania jest uzyskanie minimum  

15 pkt. w kryterium selekcji. 

Wnioski, które uzyskają mniej niż 15 pkt. nie będą podlegały rozpatrzeniu przez 

Zarząd.  

Kryterium przygotowania zadania: 

1. Podpisana umowa z wykonawcą prac – 10 pkt. 

2. Zadanie przed wyborem – 5 pkt. 

Kryterium zastosowanej technologii: 

1. Montaż kolektorów o powierzchni pow. 5 m
2
 – 10 pkt. 

2. Montaż kolektorów o powierzchni do 5 m
2
 – 5 pkt.   

8. Procedury wyboru przedsięwzięć 

 Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi 

przedmiotowego Programu, wg kolejności złożenia kompletnego wniosku do czasu 

wyczerpania alokacji środków przeznaczonej na Program. 

 Po dokonaniu przez Fundusz weryfikacji wniosku o dofinansowanie i stwierdzeniu 

konieczności jego uzupełnienia, Wnioskodawca zostanie o tym fakcie 

poinformowany pisemnie wraz z podaniem terminu złożenia 

brakujących/skorygowanych dokumentów (maksymalnie do 30 dni od daty 

otrzymania wezwania do uzupełnienia). 

 W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek 

pozostaje odrzucony. 
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 O decyzji właściwego organu Funduszu Wnioskodawca jest informowany pisemnie 

w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty jej podjęcia. 

 Uchwała w sprawie udzielenia dofinansowania traci moc wiążącą, o ile umowa 

pomiędzy Funduszem a beneficjentem nie zostanie podpisana w terminie 

4 miesięcy od daty jej podjęcia. 

Uwagi końcowe:  

 Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest powierzchnia całkowita 

zamontowanych kolektorów słonecznych potwierdzona protokołem odbioru 

końcowego przeprowadzonych robót [m
2
] 

 Dla osób fizycznych zostanie wystawiony PIT - 8C Informacja o przychodach 

z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. 

 Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich należności publiczno – 

prawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności 

uiszczania należnego podatku dochodowego. 

 


