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Dofinansowanie do instalacji solarnych.
17 czerwca br. Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające
program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych.
Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym do sieci
ciepłowniczej, poprzez banki, NFOŚiGW proponuje 45% dopłaty do zakupu i montażu
kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. Program finansowy, którego
uruchomienie zaplanowano na jesień tego roku ruszy wcześniej.
Dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup i montaż kolektorów
słonecznych, jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą
zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:
 sporządzenia projektu budowlano‐wykonawczego,
 zakupu:
 kolektora słonecznego
 nowego zasobnika wodnego,
 automatyki,
 aparatury pomiarowej i instalacji,
 ciepłomierza oraz
 montażu zestawu.
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Informacje ogólne
Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielane są na zasadach
określonych w Programie Priorytetowym. Program Priorytetowy określa m.in. budżet
programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru
przedsięwzięć, a także wskazują koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte
kredytem.
Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez banki na podstawie umów o współpracy.

Zasady udzielania kredytów ze środków banków z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę
kredytów na kolektory słoneczne:
Beneficjenci/Kredytobiorcy:
 osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub
wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory
słoneczne lub
 wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach
wielolokalowych (wielorodzinnych),
 z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.

Przedmiot kredytowania:
Zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach,
przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Koszty kwalifikowane:
 koszt projektu budowlano‐wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego
montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub
zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania;
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 koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora
słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno‐pomiarowej i
automatyki);
 koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434;
 koszt montażu kolektora słonecznego;
 podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi przysługuje
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub
ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.
UWAGA:
 Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu
budowlano‐wykonawczego) poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z
wnioskiem o dotację;
 Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.
 Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe
koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane;
 Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta
działalności gospodarczej;

Kwota kredytu:
 Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta
jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia
Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może
przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora;
 Realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie
udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub
wykonawcy dóbr i usług.
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 Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczania należnego podatku dochodowego od
udzielonej dotacji NFOŚiGW.

Mechanizn finansowania
 Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są, przez Bank,
który ma zawartą z NFOSiGW umowę o współpracy. Formularze wniosków udostępnia
Bank.
 Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, Kredytobiorca występuje
do Banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru
przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu.
 Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na
podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.
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