
DOTACJE DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

W ramach Programu Priorytetowego :  Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych 
źródeł  energii  i  obiektów wysokosprawnej  kogeneracji  Część  3)  -  Dopłaty  na  częściowe 
spłaty  kapitału  kredytów   bankowych  przeznaczonych  na  zakup  i  montaż  kolektorów 
słonecznych  dla  osób  fizycznych  i  wspólnot  mieszkaniowych  NFOŚ  I  GW   dysponuje 
budżetem  na lata 2010-2014 w kwocie 300 mln zł.
                                                                                      

Odbiorcami programu są :

1.Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym 
budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory
słoneczne lub
2.  Wspólnoty  mieszkaniowe  instalujące  kolektory  słoneczne  na  własnych  budynkach 
wielorodzinnych, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.



        Dofinansowanie   wynosi  45% kapitału  kredytu  bankowego  wykorzystanego  na 
sfinansowanie kosztów kwalifikowanych inwestycji.     Dotacją objęta jest wyłącznie część 
kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia Wysokość kredytu z dotacją 
wynosi  do  100%  kosztów  kwalifikowanych  z  zastrzeżeniem,  że  jednostkowy  koszt 
kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć  2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej 
kolektora; 
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; 

• 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
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca
legitymuje się:
1) sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez 
akredytowane  laboratorium  badawcze  oraz  aktualnym  certyfikatem  zgodności,  wydanym 
przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub
2)  europejskim  certyfikatem  na  znak  „SOLAR  KEYMARK”  nadanym  przez  jednostkę 
certyfikującą.
Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc 
od daty złożenia wniosku o kredyt.
Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta
działalności gospodarczej.

Postępowanie  przy  udzielaniu  dotacji  NFOŚiGW  na  częściowe  spłaty  kapitału  kredytu 
bankowego:

11 Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są, przez Bank, 
który  ma  zawartą  z  NFOSiGW  umowę  o  współpracy  (wykaz  banków  poniżej). 
Formularze wniosków udostępnia Bank. 

2 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. 

31 Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na 
podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia. 



Lista banków współpracujących z NFOŚiGW:
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Al. Jana Pawła II nr 12  00-950 Warszawa tel.: (22) 850-87-20  faks: (22) 850-88-91
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
ul. Płocka 9/11B  01-231 Warszawa tel.: (22) 53-95-100 faks: (22) 53-95-222
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
ul. Szarych Szeregów 23 a  601-462 Poznań tel.: (61) 856-24-00 faks: (61) 852-27-30
Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
ul. Elbląska 15/17 01-747 Warszawa tel.: (22) 560-04-00 faks: (22) 560-04-09
Krakowski Bank Spółdzielczy 
ul. Rynek Kleparski nr 8 31-150 Kraków tel.: (12) 42-86-224 faks: (12) 42-86-222
Warszawski Bank Spółdzielczy
ul. Fieldorfa 5a 03-984 Warszawa   tel.:(22) 514-89-40 faks: (22) 514-89-19
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Na podstawie materiałów NFOŚiGW


