Tytuł programu:
„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup
i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp
ciepła”

Nr programu:
2016-OA-8

PROGRAM dla osób fizycznych
„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów
słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w 2016 roku
(działanie zgodne z pkt. 3.1, 3.2 listy przedsięwzięć priorytetowych)

1. Cel programu
 Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, pyłów
PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji
zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;
 wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii;
 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;
 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
 Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;
 „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”;
3. Alokacja – ustalana przez Zarząd i określana w ogłoszeniu o naborze wniosków.
Fundusz zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków zaplanowanych na
poszczególną edycję Programu.
4. Terminy i forma naboru wniosków:
 Termin składania wniosków: zgodne z kalendarium ogłoszonym przez Fundusz.
 Forma naboru: otwarty do wyczerpania środków finansowych.
Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz
z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl. Wnioski można składać
do godziny 15.30 w dniu zakończenia naboru. W przypadku wniosków, które zostały wysłane
drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu wniosku do Funduszu.
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5. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania
5.1. Beneficjenci
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania.
(W miejscu realizowanego zadania w czasie trwałości projektu nie może być prowadzona, jak
również zarejestrowana działalność gospodarcza )
5.2. Forma dofinansowania
1) Pomoc finansowa może zostać udzielona w następujących formach:
 dotacji;
 pożyczek.
2) Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia pomocy finansowej na to samo zadanie
w różnych opisanych wyżej formach, na podstawie oddzielnych umów.
3) Łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowanych
zadania.
5.3. Intensywność dofinansowania
Dla zadań o charakterze inwestycyjnym:


dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztu kwalifikowanego (w przypadku
wyczerpania alokacji w formie dotacji określonej dla programu)

ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH



dofinansowanie w formie dotacji do 45 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie
więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia
dofinansowania do 100 % kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

ZAKUP I MONTAŻ POMP CIEPŁA



dofinansowanie w formie dotacji do 25 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie
więcej niż 10.000 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia
dofinansowania do 100 % kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ



dofinansowanie w formie dotacji do 25 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie
więcej niż 7.500 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia
dofinansowania do 100 % kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

5.4. Wytyczne dofinansowania
5.4.1. W ramach programu zgłaszane mogą być:
1) Inwestycje polegające na:
 zakupie i montażu kolektorów słonecznych 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
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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 );
 zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej – moduły fotowoltaiczne powinny
posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą:
PN-EN 61215 „Moduły
fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe
naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie
typu”, lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą
(wielkość zainstalowanej mocy nie może być większa od mocy określonej w wydanych
warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej);

zakupie i montażu pompy ciepła - pompa ciepła powinna posiadać certyfikat lub raport
z badań potwierdzający wartość współczynnika COP zmierzonego zgodnie z jedną
z następujących norm: zgodność z normą PN-EN 14511, zgodność z normą PN-EN
12309, zgodność z normą PN-EN 16147 lub zgodność z normą PN-EN 15879-1.
Inwestycje realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
Inwestycje realizowane wyłącznie na nieruchomościach, których wnioskodawcy są
właścicielami lub posiadają zgodę właściciela. W przypadku współwłasności istnieje
możliwość składania wniosku i podpisania umowy przez jednego ze współwłaścicieli
wówczas niezbędne jest przedłożenie zgody pozostałych właścicieli.
Inwestycje, których zakończenie nastąpi w roku ogłoszenia programu, jednakże do
programu nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zakończone, z zastrzeżeniem iż koszt
zadania może uwzględniać nakłady finansowe poniesione przez Wnioskodawcę po
1 stycznia roku poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie mogą zostać
zaliczone do kosztu kwalifikowalnego zadania (W przypadku budynków
nowobudowanych, budynek musi być oddany do użytkowania w roku ogłoszenia
programu.)
Fundusz nie rozpatruje wniosków o dofinansowanie złożonych po zakończeniu zadania.
Kompletny wniosek o dofinansowanie (z wymaganymi załącznikami) winien zostać
złożony z wyprzedzeniem umożliwiającym weryfikację, ocenę i rozpatrzenie przed
zakończeniem zadania.
Inwestycje przygotowane do realizacji pod względem formalnym – posiadające
wymagane prawem, kluczowe dla swojej kategorii pozwolenia lub zgłoszenia.
Inwestycje, dla których wybór dostawców/ wykonawców nastąpi poprzez zastosowanie
zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o której mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907,
z późn. zm.) oraz dla realizacji, której nastąpi zawarcie umowy w formie pisemnej.
Zadanie nie może być dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w przypadku
otrzymania dotacji z innych środków publicznych (krajowych lub UE).

UWAGA: Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo
np. domów letniskowych.
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5.4.2. Warunki dofinansowania
Pomoc finansowa Funduszu udzielana jest bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat.
Fundusz udziela pomocy finansowej po udokumentowaniu przez wnioskodawcę
zbilansowania kosztów realizacji zadania.
Fundusz może sfinansować koszty kwalifikowane zadania wskazane w harmonogramie
rzeczowo – finansowym, które zostały poniesione (w całości bądź w części) po dacie
złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w przypadku gdy umowa cywilnoprawna
zostanie zawarta. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury,
rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.
Fundusz udziela pożyczki, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stopę
redyskonta weksli przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej.
Oprocentowanie pożyczki ustala się w wysokości 1,2 s.r.w. nie mniej niż 3,0 %
w stosunku rocznym.
Dla inwestycji realizowanych w 100% na obszarach stanowiących formy ochrony
przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r. Nr 627, z późn. zm.), oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w. nie mniej niż
1,0 % w stosunku rocznym.
Kompletny wniosek o dofinansowanie (z wymaganymi załącznikami) winien zostać
złożony z wyprzedzeniem umożliwiającym weryfikację, ocenę i rozpatrzenie przed
zakończeniem zadania.
Przyznanie dofinansowania w formie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej
beneficjenta w rozumieniu przepisów Prawa Bankowego. Ponadto warunkiem udzielenia
pożyczki jest zabezpieczenie przez beneficjenta jej spłaty w formach zaakceptowanych
przez Zarząd:
 w przypadku pożyczki do kwoty 15.000 zł zabezpieczeniem będzie weksel własny
in blanco wraz z deklaracja wekslową;
 w przypadku pożyczki powyżej 15.000 zł zabezpieczeniem będzie weksel własny in
blanco wraz z deklaracja wekslową oraz dodatkowe zabezpieczenie zaakceptowane
przez Zarząd tj.:
 hipoteka (w przypadku zabudowanej nieruchomości wraz z cesją z 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,
 lokata kaucyjna na koncie WFOŚiGW w Warszawie,
 blokada środków na rachunku bankowym, przelew wierzytelności z rachunku
lokaty terminowej,
 poręczenie,
 ewentualnie zabezpieczenie w innej formie zaproponowane przez
Wnioskodawcę i zaakceptowane przez Fundusz.
Pożyczka może być udzielona na okres spłaty do 10 lat, liczonych od planowanej daty
spłaty pierwszej raty pożyczki do dnia planowanej spłaty ostatniej raty pożyczki,
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w uzasadnionych przypadkach, na wniosek wnioskodawcy, Zarząd Funduszu może okres
ten wydłużyć do 15 lat.
10) Okres liczony od pierwszego dnia daty planowanego złożenia rozliczenia pierwszej
transzy pożyczki do dnia planowanej spłaty pierwszej raty pożyczki, traktuje się jako
karencję w spłacie rat kapitałowych pożyczki.
11) Na wniosek beneficjenta, Zarząd Funduszu może udzielić karencji w spłacie rat
kapitałowych pożyczki do 12 miesięcy.
12) W sytuacji powstania opóźnień w spłacie rat kapitałowych pożyczkobiorca zobowiązany
jest do zapłaty odsetek karnych liczonych jak odsetki od zaległości podatkowych.
5.4.3. Warunki umarzania pożyczek
1) Umorzenie dokonywane jest na warunkach obowiązujących w niniejszym programie, po
złożeniu wystąpienia o częściowe umorzenie pożyczki w wysokości do 10 %.
2) Dla zadań, na które została przyznana pożyczka i dotacja ze środków WFOŚiGW
w Warszawie, umorzenie części pożyczki nie przysługuje.
3) Niezbędne warunki częściowego umorzenia pożyczki stanowią:
 wywiązanie się przez beneficjenta z warunków umowy pożyczki;
 złożenie stosownego wystąpienia o częściowe umorzenie pożyczki przed dokonaniem
jej całkowitej spłaty;
 terminowe zakończenie zadania w pełnym zakresie rzeczowym, z uwzględnieniem
pkt. 8;
 terminowe osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie określonym w karcie efektu
ekologicznego, z uwzględnieniem postanowień pkt. 8;
 terminowe złożenie rozliczenia końcowego, z uwzględnieniem, iż w sytuacji
opóźnienia w przedłożeniu rozliczenia końcowego - wysokość kwoty przypadającej
do umorzenia ulega zmniejszeniu odpowiednio o 0,5 % kwoty zaciągniętej pożyczki
za każdy dzień opóźnienia;
 terminowa spłata kapitału i odsetek, z uwzględnieniem, iż w sytuacji powstania
opóźnień w spłacie rat kapitałowych i odsetek, wysokość kwoty przypadającej do
umorzenia ulega następującemu zmniejszeniu:
 w przypadku opóźnienia w spłacie rat kapitałowych – wysokość kwoty
przypadającej do umorzenia ulega zmniejszeniu o 0,5 % kwoty wypłaconej
pożyczki za każdy dzień opóźnienia;
 w przypadku opóźnienia w spłacie odsetek – wysokość kwoty przypadającej do
umorzenia ulega zmniejszeniu o kwotę odsetek, które wpłynęły na konto Funduszu
po upływie terminu;
 w przypadku opóźnienia w spłacie odsetek przekraczającego łącznie w okresie
spłaty pożyczki 30 dni – umorzenie nie przysługuje.
 wywiązywanie się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących dochody
Funduszu, co potwierdzone jest w trakcie składania wniosku o udzielenie pożyczki,
rozliczenia końcowego oraz wystąpienia/wniosku o umorzenie części pożyczki;
 spełnienie wymogów prawa budowlanego w zakresie dopuszczenia do użytkowania
obiektów powstałych w ramach zadania dofinansowanego ze środków Funduszu.
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4) Wnioski wystąpienia o częściowe umorzenie pożyczki Zarząd Funduszu rozpatruje
w roku, w którym to umorzenie przysługuje;
5) Umorzenie następuje po spłacie 50 % kapitału udzielonej pożyczki po złożeniu przez
Pożyczkobiorcę wystąpienia o częściowe umorzenie pożyczki, dostępnego na stronie
internetowej Funduszu.
6) Faktyczne umorzenie części pożyczki nastąpi po zweryfikowaniu przez Fundusz
terminowości dokonywanych spłat rat kapitałowych oraz należnych odsetek; za dzień
umorzenia przyjmuje się datę zaakceptowania przez Fundusz złożonego wystąpienia
o częściowe umorzenie pożyczki; pożyczkobiorca zostanie pisemnie poinformowany
o faktycznym umorzeniu części pożyczki.
7) Umorzeniu podlega ostatnia/ ostatnie/ rata/y spłaty pożyczki odpowiednio do przyznanej
wysokości umorzenia, pomniejszone o ewentualne kary za nieterminowe spłaty rat
kapitałowych oraz należnych odsetek.
8) W uzasadnionych przypadkach, kiedy różnica pomiędzy założonym w umowie efektem
ekologicznym i zakresem rzeczowym, a rzeczywiście osiągniętym/wykonanym jest
mniejsza lub równa 10 % wskaźnika, opisanego w karcie efektu ekologicznego, Zarząd
Funduszu może uznać, iż efekt ekologiczny i rzeczowy został osiągnięty
9) Wysokość umorzenia nie może przekroczyć kwoty pożyczki pozostałej do spłaty na
dzień złożenia kompletnego wystąpienia o częściowe umorzenie pożyczki.
10) Z dniem umorzenia należności głównej zaprzestaje się naliczania odsetek od umorzonej
kwoty kapitału pożyczki
11) W przypadku odmowy umorzenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia do
Zarządu Funduszu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; prawo to przysługuje
jednorazowo w toku całego postępowania; złożony wniosek wymaga uzasadnienia;
wniosek złożony po 14 dniach od daty doręczenia wnioskodawcy informacji o odmowie
umorzenia pozostawia się bez rozpatrzenia.
6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
6.1. Koszty kwalifikowane:
 koszty przygotowania dokumentacji technicznej, geologicznej stanowiącej element
realizacji inwestycji;
 demontaż starej instalacji źródła ciepła;
 zakup i montaż nowej instalacji kolektorów słonecznych w tym kolektora
słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolnopomiarowej, automatyki i konstrukcji nośnej do montażu kolektorów;
 koszt zakupu i montażu nowej pompy ciepła wraz z osprzętem oraz pracami
geologicznymi niezbędnymi do przeprowadzania montażu pompy;
 zakup i montaż nowej instalacji fotowoltaicznej;
 rozruch technologiczny instalacji i urządzeń;
 koszt nadzoru nad realizacją inwestycji;
 inne koszty, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowej pracy całej
instalacji;
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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.

UWAGA
Fundusz zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawianych ofert i umów z wykonawcami
pod kątem ich zgodności z ofertami rynkowymi. W przypadku rażąco wysokich kosztów
kwalifikowanych kwota przyznawanego dofinansowania może ulec zmniejszeniu.
6.2. Koszty niekwalifikowane, w tym m.in.:
 zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego (dotyczy montażu kolektorów
słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych);
 roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;
7. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć
7.1. Kryteria dostępu i selekcji:
Kryteria dostępu
złożenie kompletnego, prawidłowo podpisanego wniosku na obowiązujących drukach wraz
z wymaganymi załącznikami w terminie trwania naboru wniosków w ramach
przedmiotowego Programu
zgodność celu i rodzaju przedsięwzięcia z przedmiotowym programem
zgodność wydatków określonych we wniosku z kategoriami kosztów określonych
w programie
prawidłowa struktura finansowa zadania – tj. zbilansowanie zadania
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.
Kryteria selekcji
Kryterium przygotowania zadania
podpisana umowa z wykonawcą prac
oferta wykonawcy zadania
Kryterium wielkości efektu ekologicznego

10 pkt
5 pkt

ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Montaż kolektorów słonecznych o powierzchni powyżej 5 m2
Montaż kolektorów słonecznych o powierzchni do 5 m2

10 pkt
5 pkt

ZAKUP I MONTAŻ POMP CIEPŁA

Moc instalowanej pompy ciepła powyżej 10 kW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa
tel. (+48) 22 504 41 00; fax. (+48) 22 504 41 39

10 pkt

Strona 7 z 9

Tytuł programu:
„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup
i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp
ciepła”

Moc instalowanej pompy ciepła do 10 kW

Nr programu:
2016-OA-8

5 pkt

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Moc instalowanej instalacji fotowoltaicznej powyżej 5 kWp
Moc instalowanej instalacji fotowoltaicznej do 5 kWp

10 pkt
5 pkt

Dofinansowanie otrzymają zadania spełniające w/w kryteria, które uzyskają min. 50 %
punktów możliwych do uzyskania w danej kategorii zadań.
8. Procedura postępowania z wnioskiem
1) Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie wg kolejności złożenia kompletnego
wniosku (decyduje data i godzina złożenia) oraz wytycznych przedmiotowego Programu
do czasu wyczerpania alokacji środków przeznaczonej na Program.
2) Po dokonaniu przez Fundusz weryfikacji wniosku o dofinansowanie i stwierdzeniu
konieczności jego uzupełnienia o dodatkowe dokumenty, poprawy błędów lub złożenia
wyjaśnień, Wnioskodawca zostanie o tym fakcie poinformowany pisemnie wraz
z podaniem terminu złożenia brakujących/ skorygowanych dokumentów (maksymalnie
do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia).
W przypadku wniosków o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacjo-pożyczki
możliwe jest jednokrotne uzupełnienie na wezwanie Funduszu, natomiast w przypadku
wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie
na wezwanie Funduszu.
3) W przypadku nie uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek pozostaje bez
rozpatrzenia.
4) Wniosek, który spełni kryterium dostępu oraz kryterium selekcji określone w regulaminie
Programu zostaje skierowany pod obrady Zarządu Funduszu.
5) Zarząd Funduszu podejmuje decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania w formie
uchwały, o której Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie 21 dni
kalendarzowych od daty jej podjęcia.
6) W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przez Zarząd lub przyznania
dofinansowania w wysokości mniejszej niż wnioskowana, w terminie nie dłuższym niż
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania z Funduszu pisemnej informacji,
Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o powtórne rozpatrzenie sprawy.
Prawo to przysługuje jednorazowo w toku całego postępowania; złożony wniosek
wymaga uzasadnienia; wniosek złożony po upływie 14 dni kalendarzy od daty doręczenia
Wnioskodawcy pisemnej informacji pozostawia się bez rozpatrzenia.
7) Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Zarząd Funduszu skutkuje zawarciem umowy
cywilno-prawnej w formie pisemnej. Wprowadzenie zmian do umowy wymaga decyzji
Zarządu Funduszu.
9. Warunki uruchomienia dofinansowania
1) Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi po złożeniu przez beneficjenta
dokumentów zgodnie z Instrukcją dostępną na stronie internetowej www.wfosigw.pl.
2) W pierwszej kolejności następuje uruchomienie dofinansowania w formie pożyczki
(dotyczy łączonej formy dofinansowania). Termin złożenia w/w dokumentów określać
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będzie zawarta umowa o udzieleniu dofinansowania. Środki Funduszu muszą być
wypłacone w roku ogłoszenia programu.
10. Uwagi końcowe
1) Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest powierzchnia całkowita
zamontowanych kolektorów słonecznych (m2) oraz paneli fotowoltaicznych (m2), moc
zainstalowanej pompy ciepła (kW).
2) Dla osób fizycznych zostanie wystawiony PIT-8C (informacja o przychodach z innych
źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych) w celu rozliczenia podatku
dochodowego.
3) Beneficjent zobowiązany zostanie do umieszczenia, w widocznym miejscu realizacji
inwestycji, informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub
tworzywa sztucznego, zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej
Funduszu; tablica musi być zachowana przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia
zadania.
4) Fundusz ma prawo do kontroli przedsięwzięcia na każdym etapie jego realizacji.
5) Środki przekazane przez Fundusz na realizację zadań przewidzianych do realizacji
w roku 2016 winny zostać wypłacone najdalej do dnia 30.12.2016 r.
11. Postanowienia końcowe
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Zasady
udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie” obowiązujące w 2016 roku.
2) Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu rozstrzyga
Zarząd Funduszu.
3) Złożenie wniosku o dofinansowanie oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu.
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