
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie                               

Program dla przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych” 

6 czerwca 2011 

 

Strona 1 z 2 

 

Program dla przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza  

pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych” 
 

 

Podstawą prawną do realizacji niniejszego Programu są: „Zasady udzielania i umarzania 

pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie” oraz „Szczegółowe warunki dofinansowania zadań 

ze środków WFOŚiGW w Warszawie”. 

 

Cel programu 

 propagowanie odnawialnych źródeł energii 

 ograniczenie niskiej emisji 

 

Uczestnicy programu 

1. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej posiadające: 

 prawo do dysponowania jednorodzinnym, wielorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym; 

 prawomocne pozwolenie na budowę budynku, na którym mają być zainstalowane 

kolektory słoneczne (w przypadku nowobudowanego budynku mieszkalnego). 

2. wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach 

mieszkalnych (wielorodzinnych). 

 

Odbiorcy ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub 

zasilania centralnego ogrzewania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. 

 

W ramach programu realizowane mogą być: 

 inwestycje na terenie województwa mazowieckiego, 

 inwestycje realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których wnioskodawcy 

posiadają tytuł prawny, 

 inwestycje przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj. posiadające 

wymagane prawem, kluczowe dla swojej kategorii pozwolenia, decyzje i opinie. 

 

Do programu nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zakończone. Ponadto efekty 

realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej. 

Środki WFOŚiGW w Warszawie mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów zadań 

realizowanych przez beneficjentów, powstałych po dniu podjęcia przez Zarząd WFOŚiGW  

w Warszawie decyzji o przyznaniu dofinansowania. 

 

Termin naboru wniosków 

01.07.2011 roku do 30.11.2011 roku 

 

Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków finansowych - decyduje kolejność złożenia 

kompletnego wniosku. O terminowości decyduje data wpłynięcia dokumentacji do 

WFOŚiGW w Warszawie (tzn. do Biura WFOŚiGW w Warszawie lub Wydziałów 

Zamiejscowych). 

Łączna alokacja środków wynosi 2.000.000 zł. 
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Forma zgłoszenia 
Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz  

z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl Umowę z wykonawcą 

prac należy dostarczyć w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma informującego  

o przyznaniu dofinansowania. 

 

Forma dofinansowania 

Dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000,00 zł dla jednego 

beneficjenta. 

Jednostkowy koszt kwalifikowany możliwy do dofinansowania ze środków WFOŚiGW  

w Warszawie nie może przekroczyć 2.300 zł/m
2
 powierzchni całkowitej kolektora.  

W przypadku przekroczenia powyższej kwoty ulega zmniejszeniu kwota dofinansowania. 

 

Zadanie nie może być finansowane z innych środków publicznych krajowych lub środków 

unijnych. 

 

Wypłata dotacji nastąpi po uprzednim złożeniu: 

 rozliczenia dotacji zgodnie z „Instrukcją rozliczenia…”  obowiązującą w WFOŚiGW 

w Warszawie; 

 zobowiązania (w formie oświadczenia) do eksploatacji instalacji solarnej  przez okres 

nie krótszy niż 5 lat; 

 oświadczenia wykonawcy prac, że roboty montażowe zostały przeprowadzone prawidłowo  

i gwarantują prawidłową pracę urządzenia (wraz z wypełnionym drukiem gwarancji). 

 

Koszty kwalifikowane 

 koszt zakupu nowych instalacji kolektorów słonecznych (tzn. kolektora słonecznego, 

zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki); 

 koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych; 

 koszt innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt instalacji 

kolektorów słonecznych uznał je za niezbędne do prawidłowej pracy całej instalacji; 

 koszt przygotowania dokumentacji technicznej. 

 


