
 

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE 

PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH: 

„Wspierania rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4c) 

Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup 

i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” 

zwanym dalej „PROGRAMEM PROSUMENT” 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działając na 

podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 

1232 z późn. zm.) oraz w oparciu o: 

 Program priorytetowy NFOŚGW „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł 

energii. Część 4c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” wraz z załącznikami. 

 Uchwała nr 60/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia  

22 września 2014 r. 

 Uchwała nr 740/14 Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 12 września 2014 r.  

 Kryteria i zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – obowiązujące na dzień 

składania wniosku. 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U.2015 poz. 478). 

ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym o dofinasowanie na rok 2015. 

 

1. Cel naboru  

Celem naboru jest wyłonienie przedsięwzięć, których realizacje pozwolą na uzyskanie efektu 

ekologicznego poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia 

produkcji energii z odnawialnych źródeł, tj.: zakup i montaż małych instalacji lub 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub 

produkcji ciepła i energii elektrycznej dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni 

mieszkaniowych. 

 

2. Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu 

2.1. Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu 

małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii 

elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących 

lub będących w budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie 

województwa podkarpackiego. 

2.2. Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do 

produkcji ciepła i energii elektrycznej: 

a) źródła ciepła opalane biomasą -  o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

b) pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

c) kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

d) systemy fotowoltaiczne -  o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp, 

e) małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, 

f) mikrokogeneracja -    o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, 

2.3.  Szczegółowe wymagania techniczne dla instalacji są zawarte w załączniku nr 3 pn.: 

„Wymagania techniczne dla instalacji oraz dotyczące uprawnień do montażu instalacji dla 

programu priorytetowego” (www.bip.wfosigw.rzeszow.pl). 
2.4. Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej: 

a) więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub  

b) więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii 

elektrycznej,  

http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/


 

wymienione w pkt 2., ppkt 2.2.,  lit. a) - f), przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, 

o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Przez budynek mieszkalny wielorodzinny 

należy rozumieć budynki zarządzane przez wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe. 

 

3. Beneficjenci końcowi 

Nabór skierowany jest do: spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych 

zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. 

 

4. Poziom i warunki dofinansowania 

4.1. WFOŚiGW w Rzeszowie udziela dofinansowania w formie: pożyczki wraz z dotacją. 

4.2.  Poziom dofinasowania przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW 

wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład 

przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji:  

a) do 20% dofinansowania dla instalacji, o których mowa w pkt 2, ppkt 2.2., lit. a), b), c), 

b) do 40% dofinansowania dla instalacji, o których mowa w pkt 2, ppkt 2.2., lit. d), e), f). 

c) w przypadku instalacji, o których mowa w pkt 2., ppkt 2.4. udział procentowy 

dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów 

procentowych określonych w pkt 4., ppkt 4.2., lit. a) - b), odpowiednio do rodzaju 

instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej. 

4.3. Warunki dofinansowania w formie pożyczki: 

a) oprocentowanie stałe - 1% w skali roku, 

b) okres finansowania - nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty 

pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej 

raty kapitałowej, 

c) karencja w spłacie rat kapitałowych nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia 

realizacji przedsięwzięcia i liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, do daty 

spłaty pierwszej raty kapitałowej, 

d) pożyczka nie podlega umorzeniu. 

4.4. Dofinansowaniu nie podlegają instalacje zakończone przed dniem złożenia  

w WFOŚiGW w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie. 

4.5. Maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy od daty zawarcia  

z WFOŚiGW w Rzeszowie umowy o dofinansowanie. 

4.6. Warunkiem wypłaty środków pożyczki będzie przedłożenie w WFOŚiGW  

w Rzeszowie przez beneficjenta końcowego umowy z wybranym wykonawcą, zawierającej 

m.in.: 

 zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  

i zaleceniami producenta, 

 potwierdzenie przez wykonawcę spełnienia wszystkich kryteriów programu 

priorytetowego, 

 określenie przez wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii  

z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez 

porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii, 

 odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty 

uruchomienia instalacji, 

4.7.  Wymagana jest gwarancja producentów głównych elementów urządzeń na okres nie 

krótszy niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji. 

4.8. Wymaga się aby urządzenia wchodzące w skład instalacji były fabrycznie nowe. 

4.9. Dotacja wypłacana jest przez WFOŚiGW po potwierdzeniu zrealizowania przedsięwzięcia 

oraz osiągnięcia efektu ekologicznego, który zostanie uzyskany po osiągnięciu efektu 

rzeczowego. 

4.10. Beneficjent końcowy zobowiązany jest do przekazywania danych o wielkości produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie  

o dofinansowanie. 



 

4.11. Beneficjent końcowy zobowiązany jest do ponoszenia należności publiczno-prawnych 

związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności uiszczania należnego 

podatku dochodowego. 

4.12. Na jeden budynek mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach 

programu. 

 

5. Koszty kwalifikowane 

5.1.  Okres kwalifikowalności kosztów do 31.12.2015 r., z zastrzeżeniem pkt 4., ppkt 4.4. 

niniejszego regulaminu. 

5.2.  Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowanych dla każdego rodzaju instalacji wraz  

ze sposobem ich wyliczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do „PROGRAMU 

PROSUMENT” pn.: „Efektywność kosztowa. Maksymalny jednostkowy koszt 

kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji” (www.bip.wfosigw.rzeszow.pl). 
5.3. Koszty kwalifikowane obejmują projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania 

pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych 

przedsięwzięciem, spełniających kryteria udziału w programie określone  

w załączniku nr 3 pn.: „Wymagania techniczne dla instalacji oraz dotyczące uprawnień 

do montażu instalacji dla programu priorytetowego” (www.bip.wfosigw.rzeszow.pl). 
5.4. Wymaganym elementem instalacji są liczniki niezbędne do prawidłowego prezentowania 

danych o wielkości produkcji ciepła lub energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, o ile 

konieczność ich instalacji wynika z załącznika nr 3. 

5.5. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli Beneficjent lub podmiot 

upoważniony do ponoszenia wydatków ma możliwość żądania lub odliczenia podatku 

VAT. 

 

6. Intensywność dofinansowania 

6.1.  Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji, o której 

mowa w pkt 2., ppkt 2.2., na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi 300 tys. zł -  

w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdym przypadku dla 

instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz. 

6.2.  Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji, o której 

mowa w pkt 2., ppkt 2.4., na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi 450 tys. zł -  

w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdym przypadku dla 

instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz. 

6.3. Jeżeli instalacja składa się z kilku urządzeń mogących pracować samodzielnie, koszt  

kwalifikowany każdego z urządzeń wytwarzających energię (wraz z instalacjami 

pomocniczymi) nie może być niższy niż 20% łącznych kosztów kwalifikowanych 

instalacji. 

 

7. Pomoc publiczna 

Beneficjent końcowy przedłoży: 

 dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy publicznej – w przypadku, gdy 

dofinansowanie stanowi pomoc publiczną. 

 oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie 

całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach 

programu priorytetowego, z innych środków publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 

pn.: Oświadczenie  (www.bip.wfosigw.rzeszow.pl). 
 

8.  Procedury wyboru przedsięwzięć 

8.1. Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją rozpatrywane są przez 

WFOŚiGW, według kolejności wpływu. 

8.2. Warunkiem uzyskania odpowiedniego poziomu procentowego dofinansowania 

przedsięwzięcia zgodnie z pkt 4., ppkt. 4.2. - jest podpisanie umowy w 2015 r. 

http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/
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8.3. WFOŚiGW w Rzeszowie rozpatruje wnioski kompletne. W uzasadnionych przypadkach 

Wojewódzki Fundusz może wezwać do uzupełnienia wniosku w terminach określonych  

w niniejszym Regulaminie.  

8.4. Nieuzupełnienie braków w ciągu 10 dni roboczych od dnia wezwania lub ich uzupełnienie 

w niepełnym zakresie, powoduje ostateczne odrzucenie wniosku. Data wpływu 

uzupełnienia, o którym mowa powyżej, rozumiana jest jako termin dostarczenia do siedziby 

WFOŚiGW w Rzeszowie.  

8.5.Wniosek nie uzupełniony lub uzupełniony po terminie nie będzie rozpatrywany. 

8.6.Wnioski o dofinansowanie, które zostaną ocenione pozytywnie umieszcza się na liście 

przedsięwzięć wybranych do dofinansowania. 

8.7. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd Funduszu lub Zarząd i Rada Nadzorcza 

WFOŚiGW w Rzeszowie. 

8.8. Zarząd Funduszu podejmuje uchwały o przyznaniu albo odmowie przyznania środków 

finansowych na podstawie pozytywnie zaopiniowanych Wniosków o dofinansowanie do 

wysokości dostępnych środków w ramach naboru. 

8.9. Lista przedsięwzięć wybranych do dofinansowania opublikowana zostanie na stronie 

internetowej Funduszu (www.bip.wfosigw.rzeszow.pl). Umieszczenie przedsięwzięcia na 

Liście nie stanowi zobowiązania Funduszu do udzielenia dofinansowania. 

8.10. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania jest przesyłana 

Wnioskodawcy w formie pisemnej. Powiadomienie pisemne zawierać będzie informacje 

o wysokości udzielonej pomocy, określając dokumenty niezbędne do podpisania umowy 

o dofinansowanie oraz nieprzekraczalny termin ich przedłożenia. 

8.11. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia jest złożenie przez 

Wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w pkt 8.10. 

 

9. Terminy i sposób składania wniosków 

9.1. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru umieszczone będzie na stronie 

www.bip.wfosigw.rzeszow.pl. 
9.2.  Sposób składania i rozpatrywania wniosków podany zostanie w ogłoszeniu o rozpoczęciu 

naboru. 

9.3. Uczestnicy naboru są zobligowani do składania wniosków na formularzach według 

wzorów umieszczonych na stronie internetowej Funduszu w wersji papierowej oraz wersji 

elektronicznej na nośniku CD. Zarówno wersja papierowa jak i elektroniczna powinna 

zostać złożona w jednym egzemplarzu. 

9.4. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą naboru, przedsięwzięcia 

oraz wnioskodawcy. Wersja elektroniczna na nośniku CD powinna zostać opatrzona nazwą 

przedsięwzięcia oraz wnioskodawcy. 

9.5. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu: 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

ul. Zygmuntowska 9 

35-025 Rzeszów 

(Sekretariat) 

 

9.6. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do siedziby 

Funduszu. Wniosek może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, 

przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty. 

 

10. Postanowienia końcowe 

10.1. W przypadku ewentualnej rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego 

Regulaminu, a postanowieniami obowiązującego „Programu Prosument” pierwszeństwo 

mają postanowienia ”Programu Prosument”.  

http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO „PROGRAMU PROSUMENT” 

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA 

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji  
1 2 3 4 

Lp Instalacja Wymagania 

dla projektu  

i montażu 

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany 

instalacji 

1 Źródła ciepła 

opalane biomasą 

 

Załącznik  

nr LSB1* 

 

Załącznik  

nr LSB2** 

 kotły o załadunku ręcznym – 1 000 zł/kW; 

 kotły o załadunku automatycznym – 1 600 zł/kW. 

Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż zasobnika 

buforowego wody grzewczej – maksymalny koszt 

kwalifikowany instalacji powiększa się o 200 zł/kW. 

 

2 Pompy ciepła Załącznik  

nr LSP1* 

 

Załącznik  

nr LSP2** 

 

 dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla 

potrzeb c.o. i c.w.u.: 3 000 zł/kW, 

 dla pomp ciepła typu powietrze/woda wyłącznie 

dla potrzeb c.w.u.:  

 z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej od 

150 do 250 litrów: 5 000 zł, 

 z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej > 

250 litrów: 8 000 zł. 

 dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o.  

i c.w.u.: 5 500 zł/kW. 

3 Kolektory 

słoneczne 

Załącznik  

nr LSK1* 

 

Załącznik  

nr LSK2** 

3 500 zł/kW (moc określona zgodnie z normą PN-EN 

12975-1 lub równoważną, przy różnicy temperatury 

(Tm-Ta)=50 K i natężeniu promieniowania 

słonecznego G=1000 W/m2). 

4 Systemy 

fotowoltaiczne 

 

Załącznik  

nr LSF1* 

 

Załącznik  

nr LSF2** 

 

 dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 

zł/kWp, 

 dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 

zł/kWp. 

Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż 

akumulatorów do magazynowania energii 

elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany 

instalacji powiększa się o 5 000 zł/kWh pojemności 

akumulatora. 

5 Małe 

elektrownie 

wiatrowe 

Załącznik  

nr LSW1* 

 

Załącznik  

nr LSW2** 

 

 dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 11 000 

zł/kW, 

 dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 500 

zł/kW. 

Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż 

akumulatorów do magazynowania energii 

elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany 

instalacji powiększa się o 5 000 zł/kWh pojemności 

akumulatora. 

6 Mikro -

kogeneracja 

Załącznik  

nr LSM1* 

 

Załącznik  

nr LSM2** 

 

 dla instalacji na biogaz, o mocy poniżej 20 kWe: 

40 000 zł/kWe, 

 dla instalacji na biogaz, o mocy od 20 do 40 

kWe: 30 000 zł/kWe, 

 dla instalacji na biopłyny lub biomasę,  

    o mocy poniżej 20 kWe: 9 000 zł/kWe, 

 dla instalacji na biopłyny lub biomasę,  

o mocy od 20 do 40 kWe: 7 000 zł/kWe.  
*Lista sprawdzająca projektu instalacji 

**Lista sprawdzająca zrealizowanej instalacji 
 

 

 
 



 

 

Załącznik nr 2  

                               

 

………………………………………….…                            ………………………………….. 
Nazwa i adres beneficjenta- odbiorca końcowy                                                    miejscowość, data                                                                    

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Oświadczam/y*, że nie uzyskałem/liśmy* i nie będę/my* się ubiegać o dofinansowanie całych 

lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu 

priorytetowego pn.:  

„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia 

dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł 

energii” zwanym dalej „PROGRAMEM PROSUMENT” 

z innych środków publicznych. 

 

 

 

 

 

………………………………………                                     ………………………………….. 
                     miejscowość, data                                                                   pieczęć firmowa  

                                 i podpisy osób upoważnionych  

 

 

 

 

 

Uwaga: 

* niepotrzebne usunąć lub przekreślić  

  



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

 

Lp. KRYTERIUM DOSTĘPU TAK NIE 

 

1. Kryteria formalne: 

1.1. Wniosek złożony jest na obowiązującym formularzu, wniosek 

jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane 

załączniki 

  

1.2. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem 

priorytetowym 

  

1.3. Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, 

określonym w Programie priorytetowym 

  

1.4. Wnioskowane wydatki są zgodne z „Kosztami 

kwalifikowanymi” 

  

1.5. 

 

Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy 

publiczne (jeśli dotyczy) 

  

1.6. Wniosek o pożyczkę wraz z dotacją na realizację przedsięwzięcia 

został pozytywnie rozpatrzony przez WFOŚiGW 

  

1.7. Realizacja inwestycji nie jest zakończona przed złożeniem 

wniosku 

  

1.8. Zastosowane będą fabrycznie nowe urządzenia, które posiadają  

5- letnią gwarancję producentów 

  

1.9. 

 

Instalacje montowane są w budynkach mieszkalnych wspólnot,  

spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych 

  

1.10. 

 

Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem  

mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie 

  

1.11  Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia 

zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót 

budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ 

lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest 

wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie 

zamiaru wykonywania robót budowlanych  

    

1.12  Wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o 

dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, 

objętych finansowaniem  

w ramach programu priorytetowego, z innych środków 

publicznych  

    

2. Kryteria merytoryczne:   Tak   Nie   

2.1  2.1.1 Efekt ekologiczny przedsięwzięcia – projekt instalacji 

zawiera dane pozwalające na określenie efektu ekologicznego 

przedsięwzięcia  2.1.2  Projekt instalacji potwierdza spełnienie 

wymagań technicznych określonych w załączniku do programu 

oraz zawiera elementy wskazane w ust.10 pkt 4a  

    

2.2   Efektywność kosztowa – spełniony jest warunek nie 

przekroczenia maksymalnego kosztu jednostkowego inwestycji 

wykazanego w pkt. III załącznika do programu  

    

2.3  Sytuacja finansowa Wnioskodawcy (w tym wiarygodny montaż 

finansowy, wykonalność finansowa oraz trwałość finansowa 

Beneficjenta, rodzaj i wysokość zabezpieczeń) jest akceptowalna 

dla WFOŚiGW  

    

 
 



 

 


