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PROGRAM 

 

„Zakup i montaż pomp ciepła”  

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w 2014 roku 
 (działanie zgodne z pkt. 3.2, 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 roku – 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. 

 Przepisy dotyczące udzielenia pomocy publicznej. 

 

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. 

 

 

 

 

http://www.wfosigw.pl/
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5. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

 

5.1 Beneficjenci 

 Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego 

zadania posiadające: 

a. prawo do dysponowania jednorodzinnym, wielorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym, 

b. prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie tj. posiadające 

prawomocne pozwolenie na budowę budynku w którym ma być zamontowana 

pompa ciepła. 

W przypadku współwłasności istnieje możliwość reprezentowania przez jednego  

z współwłaścicieli. Występując w imieniu pozostałych współwłaścicieli  

o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać upoważnienie ich do 

reprezentowania oraz zgodę na realizację inwestycji – dokumenty poświadczone 

notarialnie. 

5.2 Forma dofinansowania 

 

 Dotacja 

 Pożyczka 

 

5.3 Intensywność dofinansowania 

 Dofinansowanie w formie dotacji do 25% kosztów kwalifikowanych zadania – nie 

więcej jak 10.000 zł z możliwością uzupełnienia do 100% kosztów kwalifikowanych 

w formie pożyczki. 

5.4 Warunki dofinansowania 

1) Dofinansowane zadania muszą być realizowane na terenie województwa 

mazowieckiego. 

2) Środki Funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych 

przez beneficjentów, powstałych po dniu podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji  

o przyznaniu dofinansowania (brak możliwości refundacji poniesionych kosztów).  
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3) Zakres rzeczowy zadania objęty dofinansowaniem ze środków Funduszu nie może być 

finansowany z innych środków publicznych krajowych lub środków UE. 

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

opłat. 

5) Inwestycje dofinansowane w ramach programu mogą być realizowane wyłącznie  

na nieruchomościach, co do których wnioskodawcy posiadają prawo do 

dysponowania. 

6) Warunkiem udzielenia dofinansowania w formie pożyczki jest zabezpieczenie przez 

beneficjenta jej spłaty w formach zaakceptowanych przez Zarząd.  

a) W przypadku pożyczki do kwoty 15.000 zł zabezpieczeniem będzie Weksel własny  

in blanco wraz z deklaracja wekslową. 

b) W przypadku pożyczki powyżej kwoty 15.000 zł zabezpieczeniem będzie Weksel 

własny in blanco wraz z deklaracja wekslową wraz z drugą formą zabezpieczenia: 

 hipoteka (w przypadku zabudowanej nieruchomości wraz z cesją praw  

z polisy ubezpieczeniowej), 

 zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 

 przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości wraz z cesją praw  

z polisy ubezpieczeniowej, 

 gwarancja bankowa należytego wykonania umowy, nieodwołalna, bezwarunkowa, 

niezależna od ważności i skutków prawnych umowy, 

 lokata kaucyjna na koncie WFOŚiGW w Warszawie, 

 blokada środków na rachunku bankowym w równowartości kwoty pożyczki – przelew 

wierzytelności z umowy terminowego rachunku bankowego, 

 poręczenie. 
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5.4.1 Zasady przyznawania pożyczek i dotacji: 

 

1) Przyznanie dofinansowania w formie pożyczki uzależnione jest od zdolności 

kredytowej beneficjenta w rozumienia przepisów Prawa Bankowego.  

2) W przypadku dotacjo - pożyczki pierwszej kolejności następuje uruchomienie 

pożyczki. 

3) Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu  

o stopę redyskonta weksli przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej. 

4) Oprocentowanie pożyczki ustala się na poziomie 1,2 s.r.w. nie mniej niż 3,5%  

w stosunku rocznym. 

5) Dla inwestycji realizowanych na obszarach stanowiących formy ochrony przyrody, 

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,5%  

w stosunku rocznym. 

6) Spłata pożyczki powinna nastąpić w okresie nie dłuższym niż 10 lat,  

w uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta Zarząd może okres ten 

wydłużyć do 15 lat. 

7) Na wniosek Beneficjenta możliwość udzielenia karencji w spłacie pożyczki do 12 

miesięcy liczonej od daty postawienia środków do dyspozycji beneficjenta.  

8) Beneficjent pomocy udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na realizację zadania  

w ramach niniejszego programu zobowiązany jest do promowania otrzymanego 

wsparcia zgodnie z warunkami określonymi w umowie dotacji/pożyczki. 

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

zawieranych w formie pisemnej po rozpatrzeniu wniosku. Wprowadzenie zmian do 

umowy wymaga decyzji Zarządu Funduszu.  

5.4.2 Zasady umarzania pożyczek: 

1) Pożyczka nie będzie podlegać umorzeniu. 
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5.5 Rodzaje przedsięwzięć  

1) Zakup i montaż pompy ciepła. 

 

6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane  

 

6.1 Koszty kwalifikowane: 

1) Koszt zakupu i montażu nowej pompy ciepła wraz z osprzętem oraz pracami 

geologicznymi niezbędnymi do przeprowadzania montażu pompy. 

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

prawidłowej pracy całej instalacji. 

3) Koszt przygotowania dokumentacji technicznej. 

4) Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt 

ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego 

odliczenia/odzyskania na mocy odrębnych przepisów. 

6.2 Koszty niekwalifikowane: 

1) Roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – instalacja c.o. i c.w.u. 

2) Nadzór inwestorski. 

3) Koszty promocji i obsługi projektu, doradztwa inwestycyjnego. 

 

7. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

7.1 Kryteria dostępu: 

1) Złożenie kompletnego, prawidłowo podpisanego i parafowanego wniosku na 

obowiązujących drukach wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym 

terminie. 

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 obowiązujących przepisów prawnych, które 

związane są z realizacją zadania. 

5) Prawidłowa struktura finansowa zadania - tj. zbilansowanie zadania. 
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6) Wiarygodne założenia i dane dotyczące efektu ekologicznego w złożonym wniosku. 

W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, poprawy błędów lub złożenia wyjaśnień, 

beneficjentowi zostanie wyznaczony pisemnie termin na dostarczenie wymaganych 

dokumentów.  

W przypadku niespełnienia kryteriów dostępu wniosek nie podlega dalszej ocenie 

merytorycznej. 

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) Oferta wykonawcy – 5 pkt. 

Kryterium konstrukcji finansowej zadania: 

1) Dofinansowanie w 100% ze środków WFOŚiGW – 10 pkt. 

2) Dofinansowanie w 50% ze środków WFOŚiGW – 5 pkt. 

Kryterium wielkości efektu ekologicznego –  

1) Moc instalowanej pompy ciepła pow. 10 kW  - 10 pkt. 

2) Moc instalowanej pompy ciepła pow. 5 kW - 5 pkt. 

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o pierwszeństwie otrzymania 

dofinansowania decyduje wielkość planowanego do uzyskania efektu ekologicznego 

(w sytuacji wyczerpania przeznaczonych środków Funduszu). 

8. Procedury wyboru przedsięwzięć 

1) Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie wg kolejności złożenia kompletnego 

wniosku do czasu wyczerpania alokacji środków przeznaczonej na Program. 

2) 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 
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brakujących/skorygowanych dokumentów (maksymalnie do 30 dni od daty 

otrzymania wezwania do uzupełnienia). 

3) W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek zostaje 

odrzucony. 

4) O decyzji właściwego organu Funduszu Wnioskodawca zostanie poinformowany 

pisemnie w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty jej podjęcia. 

5) Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane zgodnie z wytycznymi 

przedmiotowego Programu. 

6) Uchwała w sprawie udzielenia dofinansowania traci moc wiążącą,  

o ile umowa pomiędzy Funduszem a beneficjentem nie zostanie podpisana  

w terminie 4 miesięcy od daty podjęcia tej uchwały. 

 

Uwagi końcowe:  

 Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest moc zainstalowanej pompy 

ciepła w kW potwierdzona protokołem odbioru końcowego. 

 Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich należności publiczno – 

prawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności 

uiszczania należnego podatku dochodowego. 

 Po wypłaceniu raty dotacji dotowanemu zostanie wystawiony PIT 8C Informacja  

o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów 

pieniężnych. 

 


