
Jak skutecznie sięgać po środki z unii europejskiej cz. 21

Czy będzie szansa na dofinansowanie instalacji paneli słonecznych (solarów)?

W przygotowaniach do seminarium „Ekologiczny Myszków” jakie zaplanowałem wspólnie 

z Cechem Rzemiosł  Różnych w Myszkowie na 11 czerwca b.r.  zainteresowałem się  jakie 

szanse  na  dofinansowanie  na  rozwiązania  proekologiczne  może  mieć  osoba  prywatna. 

Rozmowy  ze  specjalistami  wskazują  że  więcej  możliwości  jest  adresowych  do 

przedsiębiorstw i samorządów. Istnieją także programy dla beneficjentów indywidualnych. 

Ostatnio  pojawiły  się  informacje  o  planowanym  programie  dotacji  na  wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Okazuje się że będzie można odzyskać do 45 % kredytu 

zaciągniętego  na  instalację  kolektorów  słonecznych  we  wspólnotach  mieszkaniowych 

i domach jednorodzinnych.

Program zaplanowany jest na jesień, ale jeśli rada nadzorcza NFOŚiGW go zatwierdzi 

możliwe będzie jego uruchomienie wcześniej. Ze wstępnych informacji wynika, że 

beneficjentami programu mogą być:

• 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.

Program pozwala na dofinansowanie następujących wydatków:

• 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);
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• 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.

Pamiętać należy że dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane poniesione od 

daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację (rzecz jasna nie dotyczy to 

kosztów projektu – ten może być wykonany wcześniej). Nie wolno ukończyć przedsięwzięcia 

przed zawarciem umowy kredytu.

Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów 

kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednostkowy koszt kolektora nie może przekroczyć 2.500 

zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. Kredytobiorca winien odprowadzić podatek 

dochodowy od otrzymanej dotacji.

Szczegółowe informacje o programie: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-

priorytetowe/oze-i-kogeneracja/oze-i-kogeneracja-cz3-kolektory

Włodzimierz Żak
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