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PROGRAM 

 

Tytuł programu: „Zakup i montaż kolektorów słonecznych” 

ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

w formie dotacji w 2013 roku 

 

1. Cel programu: 

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

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

2. Propagowanie odnawialnych źródeł energii. 

3. Upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej 

emisji. 

2. Podstawa prawna udzielenie dofinansowania 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2008 roku nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie. 

3. Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW  

w Warszawie. 

4. Strategia WFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku. 

5. Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 

 

3. Alokacja/Budżet 

Zostanie ostatecznie ustalona przez Zarząd przed ogłoszeniem programu. 

4. Terminy  i forma naboru wniosków: 

1. Terminy składania wniosków – zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez 

Fundusz. 
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2. Rozpatrywanie wniosków będzie odbywać się wg kolejności złożenia 

kompletnego wniosku do czasu wyczerpania alokacji środków na program  

(o terminowości decyduje data wpływu wniosku do biura WFOŚiGW tzn. do 

Centrali Biura w Warszawie lub Wydziałów Zamiejscowych). 

3. W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku Fundusz powiadomi 

wnioskodawcę o stwierdzonych brakach uniemożliwiających jego rozpatrzenie 

wzywając wnioskodawcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie  

(nie dłużej niż 30 dni). 

4. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wymaganym terminie wniosek 

pozostanie bez rozpatrzenia. 

5. Fundusz powiadomi wnioskodawcę w terminie do 21 dni o podjęciu uchwały  

o dofinansowaniu realizacji zadania lub uchwale o odmowie przyznania 

dofinansowania (ważność uchwały o przyznaniu dofinansowania wygasa  

po upływie 4 m-cy od jej podjęcia). 

6. Umowa o dotację zostanie podpisana w terminie uzgodnionym  przez Strony.  

W celu wypłaty środków beneficjent zobowiązany jest do złożenia odpowiednio  

w Wydziale Zamiejscowym lub Centrali Biura rozliczenia raty dotacji zgodnie  

z terminem i na warunkach określonych w umowie dotacji. 

 

5. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

5.1 Forma dofinansowania 

Dotacja. 

5.2 Intensywność dofinansowania 

1. Dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych zadania (maksymalny jednostkowy 

koszt kwalifikowany zadania 2.500 zł/m
2
 powierzchni całkowitej kolektorów). 

2.  Wartość dofinansowania w ramach jednego wniosku nie może przekroczyć 

15.000 zł  
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3. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć  

1.125 zł/m
2
 kosztu kwalifikowanego powierzchni całkowitej kolektorów 

wymienionych we wniosku.  

Wysokość dotacji należy obliczyć zgodnie ze wzorem: 

a = b x koszt jednostkowy kolektora (maksymalnie 2500 zł/m
2
 kosztów 

kwalifikowanych) x 45%  

a – kwota dotacji 

b – powierzchnia kolektorów w m
2 

4. Zakres rzeczowy zadania objęty dofinansowaniem ze środków Funduszu nie 

może być finansowany z innych środków publicznych krajowych lub środków 

UE. 

 

5.3 Warunki dofinansowania 

1. W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć pisemny wniosek wraz  

z wymaganym kompletem dokumentów. 

2.  Wniosek złożony w terminie naboru ogłoszonym na stronie internetowej 

Funduszu. 

3. Dofinansowane zadania muszą być realizowane na terenie województwa 

mazowieckiego. 

4. 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). 

5. Pomoc finansowa Funduszu udzielana jest bez pobierania prowizji  

i dodatkowych opłat. 

6. Inwestycje dofinansowane w ramach programu mogą być realizowane 

wyłącznie na nieruchomościach, co do których wnioskodawcy  posiadają 

prawo do dysponowania nimi. 

7. Dofinansowane inwestycje muszą być przygotowane do realizacji pod 

względem formalnym, tj. posiadać wymagane prawem, kluczowe dla swojej 
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kategorii decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie  

o zamiarze wykonania robót budowlanych). 

8. 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. 

9. Dofinansowaniem mogą być objęte inwestycje rozpoczęte po 1 stycznia 2013 

roku i przewidywane do zakończenia do 1 grudnia 2013r. 

 

5.4 Beneficjenci 

1. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu 

realizowanego zadania posiadające: 

a/ prawo do dysponowania jednorodzinnym, wielorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym, 

b/ prawo do dysponowania budynkiem w budowie tj. posiadające prawomocne 

pozwolenie na budowę budynku, na którym mają być zainstalowane kolektory 

słoneczne. 

W przypadku współwłasności gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, 

dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi. 

Współwłaściciel występujący o dofinansowanie zobowiązany jest posiadać 

zgodę pozostałych współwłaścicieli budynku na montaż instalacji kolektorów 

słonecznych. 

 

5.5 Rodzaje przedsięwzięć  

Kolektory słoneczne. 

 



 

Tytuł programu: 
„Zakup i montaż kolektorów słonecznych” 

 

Nr programu:  
2013-OZE-21 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
ul. J.S. Bacha 2, 02-743 Warszawa 

tel.  (+48) 22 853 53 21; fax. (+48) 853 53 02 
Strona 5 z 7 

 
 

6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane  

 

6.1. Koszty kwalifikowane 

1. Koszt zakupu nowej instalacji kolektorów słonecznych tzn. kolektora 

słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno – 

pomiarowej i automatyki. 

2. Koszt prac montażowych wykazanych we wniosku o dofinansowanie. 

3. Koszt innych materiałów i urządzeń, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do 

prawidłowej pracy całej instalacji. 

4. 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. Uwagi końcowe: 

1. Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest powierzchnia całkowita 

zamontowanych kolektorów słonecznych w m
2
 potwierdzona protokołem odbioru 

końcowego przeprowadzonych robót. 

2. Instalacja musi być eksploatowana przez okres nie krótszy niż 5 lat. 

3. W celu zapewnienia realizacji warunku umowy tj. 5 letniego okresu trwałości 

instalacji, dotacja zostanie zabezpieczona wekslem własnym in blanco 

wystawionym na WFOŚiGW. 

4. Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich należności publiczno – 

prawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności 

uiszczania należnego podatku dochodowego. 
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5. Dotowany zostaje zobowiązany do trwałego umieszczenia w terminie 60 dni od 

podpisania umowy w widocznym miejscu na obiekcie, na którym zamontowano 

kolektory słoneczne lub w jego pobliżu np. na ogrodzeniu posesji tablicy 

informującej o przyznaniu dofinansowania, wykonanej z trwałego materiału  

/z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego/ o treści: „Zakup i montaż 

kolektorów słonecznych dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl” zgodnie  

z instrukcją dostępną na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.pl. Tablica ta 

musi być zachowana przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia zadania. 

6. Po wypłaceniu raty dotacji dotowanemu zostanie wystawiony PIT 8C niezbędny do 

rozliczenia podatku dochodowego. 

 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

 

8.1. Kryteria dostępu 

1. Kryteria dostępu to warunki, które muszą być spełnione, aby wniosek mógł 

być poddany dalszej ocenie. 

2. Kryteria dostępu dzielą się na kryteria formalne i kryteria merytoryczne.  

3. Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie wniosku z maksymalnym terminem 

dostarczenia dokumentów 30 dni w zależności od charakteru braków. 

 

Poniższa tabela zawiera zalecane zestawienie kryteriów dostępu, jakie powinny być 

spełnione. 

Kryteria formalne TAK NIE 

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu.   

Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, 

posiada wymagane załączniki. 

  

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z 

programem. 

  

http://www.wfosigw.pl/
http://www.wfosigw.pl/
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Wnioskodawca mieści się w kategorii 

„Beneficjenci”. 

  

Wydatki są zgodne z kategoriami kosztów 

kwalifikowanych określonych w dokumentach 

programu. 

  

Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z 

warunkami udzielania dofinansowania 

obowiązującymi w programie. 

  

Struktura finansowa - wiarygodny montaż 

finansowy, wykonalność oraz trwałość finansowa 

projektu 

  

Kryterium  merytoryczne TAK NIE 

Efekt ekologiczny – zgodność danych zawartych w 

karcie efektu ekologicznego z projektem 

technicznym . 

  

 

 
Kompletne wnioski będą rozpatrywane według daty wpływu do Funduszu lub ich 

uzupełnienia do wyczerpania środków finansowych. Wnioski które zostaną złożone po 

wyczerpaniu środków finansowych przed ogłoszeniem zamknięcia naboru mogą zostać 

rozpatrzone negatywnie  lub trafić na listę rezerwową. 

 


