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Bydgoszcz, dnia 01.07.2020 r.
Karta informacyjna na temat pozyskania dofinansowania

Cel działania:
Dofinansowanie przedsięwzięcć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynkoć w mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne sć rodowisku.
Beneficjenci:
Beneficjentami programu mogą bycć osoby fizyczne, spoć łdzielnie mieszkaniowe, wspoć lnoty mieszkaniowe
oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:



zć roć dła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy
cieplnej do 300 kWt,



systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:


pozż yczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztoć w kwalifikowanych
instalacji,



dotacja w wysokosć ci 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2016 r.),



maksymalna wysokosć cć kosztoć w kwalifikowanych 100 tys. zł - 500 tys. zł, w zalezż nosć ci od rodzaju
beneficjenta i przedsięwzięcia,



okresć lony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla kazż dego rodzaju instalacji,



oprocentowanie pozż yczki/kredytu: 1%,



maksymalny okres finansowania pozż yczką/kredytem: 15 lat,
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wykluczenie mozż liwosć ci uzyskania dofinansowania kosztoć w przedsięwzięcia z innych sć rodkoć w
publicznych.

W przypadku instalacji o mocy 0-10 kW słuzż ących do produkcji energii elektrycznej, podłączanych do sieci
dystrybucyjnej, w ktoć rych wytworzenie energii elektrycznej i po raz pierwszy wprowadzenie do sieci
nastąpi po 01/01/2016, jednoczesne skorzystanie z:


dofinansowania z NFOŚŚ iGW oraz



cen stałych, o ktoć rych mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych zć roć dłach energii z dnia
20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 478),

mogłoby skutkować przekroczeniem dopuszczalnej pomocy publicznej. W związku z tym inwestor,
ktoć ra otrzyma dofinansowanie z programu, nie będzie moć gł korzystacć z ww. cen stałych. Nadwyzż ki energii
będą mogły bycć sprzedawane do sieci po cenie rynkowej, zgodnie z art. 41 ust. 8 ww. Ustawy. Inwestor
będzie moć gł tezż korzystacć z bilansowania poć łrocznego (net-metering), o ktoć rym mowa w art. 41 ust. 14
ww. Ustawy.
Program jest wdrażany na trzy sposoby:
a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) lub ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek
prawa handlowego ze 100% udziałem jst:


pozż yczki wraz z dotacjami dla jst,



wyboć r osoć b fizycznych, wspoć lnot mieszkaniowych lub spoć łdzielni mieszkaniowych (dysponujących
lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE)
nalezż y do jst,



naboć r wnioskoć w od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚŚ iGW,



kwota pozż yczki wraz z dotacją ≥ 200 tys. zł.

b) za pośrednictwem banków:


sć rodki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytoć w bankowych łącznie z
dotacjami,



naboć r wnioskoć w od osoć b fizycznych, wspoć lnot i spoć łdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym,
prowadzony przez banki.

c) za pośrednictwem WFOŚiGW:


sć rodki udostępnione WFOŚŚ iGW z przeznaczeniem na udzielenie pozż yczek łącznie z dotacjami,



naboć r wnioskoć w od osoć b fizycznych, wspoć lnot i spoć łdzielni mieszkaniowych, jst lub ich związkoć w
lub ich stowarzyszenć oraz spoć łek prawa handlowego ze 100% udziałem jst, w trybie ciągłym,
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prowadzony przez wojewoć dzkie fundusze, ktoć re podpiszą umowy z NFOŚŚ iGW.

Oferta merytoryczna
W ramach niniejszej oferty proponujemy:


opracowanie dokumentacji aplika



cyjnej do w/w programu,



opracowanie biznes planu,



sporządzenie analizy finansowej,



pomoc w skompletowaniu załącznikoć w oraz wypełnieniu formularzy załącznikoć w,



inne wymagane dokumenty,



pozostałe działania zalezż nie od potrzeb klienta.

Oferta cenowa i warunki płatności
Koszty wykonania w/w zadanć będą uzalezż nione od wymaganego nakładu pracy nad wybranym
opracowaniem. Zostaną okresć lone na etapie wskazania tresć ci zlecenia
Specjalista ds. Funduszy Europejskich
mgr Celina Ociepka-Janus
Właściciel
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