
Podstawowe założenia  
i ostatnie zmiany w programie 

Rusza program 
Prosument  
– dofinansowanie 
mikroinstalacji OZE

  Informacje o programie
Program „Wspieranie rozproszonych, odna-
wialnych źródeł energii Część 4) Prosument 
– linia dofinansowania z przeznaczeniem 
na zakup i montaż mikroinstalacji odnawial-
nych źródeł energii” ma na celu promowa-
nie nowych technologii OZE oraz postaw 
prosumenckich (podniesienie świadomości 
inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój 
rynku dostawców urządzeń i instalatorów 
oraz zwiększenie liczby miejsc pracy 
w tym sektorze. 
Program stanowić będzie kontynuację i roz-
szerzenie kończącego się w 2014 r. programu 
„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych 
źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częścio-
we spłaty kapitału kredytów bankowych 
przeznaczonych na zakup i montaż kolekto-
rów słonecznych dla osób fizycznych i wspól-
not mieszkaniowych”.
W dniu 27 marca 2014 r. Rada Nadzorcza 
NFOŚiGW przyjęła rozszerzenie programu 
priorytetowego o Część 4 c) przewidzianą 

do realizacji poprzez wojewódzkie fundu-
sze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Uprawomocnienie decyzji Rady Nadzorczej 
w zakresie pkt. 1.5.4 w Części 4 a) i pkt.1.10  
w Części 4 b) oraz Części 4 c) programu prio-
rytetowego nastąpi w dniu 12 kwietnia 2014 r.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie za-
kup i montaż nowych instalacji i mikroinstala-
cji odnawialnych źródeł energii do produkcji:
• energii elektrycznej lub
• ciepła i energii elektrycznej (połączone  
w jedną instalację lub oddzielne instalacje  
w budynku),
dla potrzeb budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wy-
miany istniejących instalacji na bardziej efek-
tywne i przyjazne środowisku. 

Beneficjentami programu będą osoby fizycz-
ne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe oraz jednostki samorządu tery-
torialnego. 
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Aby w pełni cieszyć się komfortem ciepłej wody.

Dlaczego pompa ciepła aroSTOR?

Pompa ciepła powietrze-woda aroSTOR to doskonałe  
rozwiązanie w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej.

Można ją stosować w domach, gdzie funkcjonują instalacje oparte na kotle 
węglowym, olejowym, na gaz płynny LPG oraz obiektach, takich jak  
warsztaty, stacje benzynowe, punkty gastronomiczne, szkoły,  
sale gimnastyczne, hale produkcyjne, domki letniskowe.

  Ekonomiczny podgrzew c.w.u. (koszt ok. 40% niższy niż przy użyciu  
gazowego kotła kondensacyjnego).

  Możliwość podłączenia kotła na paliwo stałe, kominka z płaszczem wodnym, 
kotła gazowego, olejowego dzięki wbudowanej wężownicy o dużej  
powierzchni grzewczej.

  Doskonała alternatywa dla podgrzewaczy zasobnikowych zasilanych energią  
elektryczną, gazem oraz dla gazowych i elektrycznych podgrzewaczy  
przepływowych.

  Do modernizacji starych instalacji.
  Zasobnik 290-litrowy.
  Jeden z najwyższych współczynników efektywności energetycznej 
COP=3,30 dla A15W55 wg EN 16147.

  Minimalna temperatura wejścia -7°C, idealna do warunkow polskich.
 
Aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń na infolinię 801 804 444  
lub wejdź na www.vaillant.pl

Ponieważ  wybiega w przyszłość.

Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

a k t u a l n o ś c i d o  s p i s u  t r e ś c i

http://www.vaillant.pl
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Efektem ekologicznym programu ma być co-
roczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 
165 000 Mg oraz roczna produkcja energii  
z odnawialnych źródeł 
360 000 MWh. 

Budżet programu  
wynosi 600 mln zł na 
lata 2014-2020 z moż-
liwością zawierania 
umów kredytu do 2018 r.  
W tym 150 mln zł rozdy-
sponowane będzie  
w formie dotacji,  
450 mln zł – w formie  
niskooprocentowanych 
pożyczek/kredytów. 

Finansowane będą instalacje do produk- 
cji energii elektrycznej lub ciepła wykorzy-
stujące:
• źródła ciepła opalane biomasą, pompy 
ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalo-
wanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie 
wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne 
(w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej 
mocy elektrycznej do 40 kWe.

Warunki dofinansowania:
• przedsięwzięcie niezakończone przed zło-
żeniem wniosku,
• jeden budynek – jedno dofinansowanie,
• pomoc de minimis,
• podatek dochodowy od dotacji,
• nabór w trybie ciągłym,
• wyłączenie innych środków publicznych.

Podstawowe zasady udzielania  
dofinansowania:
• pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dota-

cją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych 
instalacji,
• dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinan-

sowania (15% lub 30% po 
2015 r.),
• maksymalna wysokość 
kosztów kwalifikowanych 
100 tys. zł – 450 tys. zł,  
w zależności od rodza-
ju beneficjenta i przedsię-
wzięcia,
• określony maksymalny 
jednostkowy koszt kwali-
fikowany dla każdego ro-
dzaju instalacji,
• oprocentowanie po-

życzki/kredytu: 1%,
• maksymalny okres finansowania pożyczką/
kredytem: 15 lat,
• wykluczenie możliwości uzyskania dofinan-
sowania kosztów przedsięwzięcia z innych 
środków publicznych.

Program będzie wdrażany na trzy  
sposoby:
a) dla jednostek samorządu  
terytorialnego (jst)
• pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
• wybór osób fizycznych, wspólnot mieszka-
niowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dys-
ponujących lub zarządzających budynkami 
wskazanymi do zainstalowania małych lub 
mikroinstalacji OZE) należy do jst,
• nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, 
prowadzony przez NFOŚiGW,
• kwota pożyczki wraz z dotacją >= 1000 tys. zł.
b) za pośrednictwem banku
• środki udostępnione bankowi wybranemu 
w przetargu, z przeznaczeniem na dotacje  
i udzielanie kredytów bankowych,
• nabór wniosków od osób fizycznych, wspól-
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instalacji i mikroinstalacji 
oZe do produkcji:
• energii elektrycznej 
lub
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not i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie 
ciągłym, prowadzony przez bank.
c) za pośrednictwem WFOŚiGW
• środki udostępnione WFOŚiGW z przezna-
czeniem na udzielanie pożyczek wraz z dota-
cjami,
• nabór wniosków od osób fizycznych, wspól-
not i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie 
ciągłym, prowadzony przez WFOŚiGW.

Maksymalny koszt
I. Maksymalny koszt kwalifikowany dla bu-
dynku:
• dla osób fizycznych (bez mikrobiogazowni)
a) jedno źródło OZE – 100 tys. zł
b) kilka źródeł OZE – 150 tys. zł
• dla spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych (+ 
mikrobiogazownie)
a) jedno źródło OZE – 300 tys. zł
b) kilka źródeł OZE – 450 tys. zł
II. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifiko-
wany dla instalacji 

Warunki techniczne
1. Projektowanie instalacji:
• uprawnienia projektanta,
• obliczenie uzysku energii.
2. Dobór urządzeń:
• wysoka jakość instalowanych urządzeń 
(normy, certyfikaty),
• zakres kosztów kwalifikowanych,
• instalacja liczników energii,
• gwarancja producenta urządzeń – 5 lat.
3. Montaż instalacji:
• uprawnienia instalatora,
• pisemna umowa z wykonawcą – gwaran-
cja uzysków,
• rękojmia wykonawcy – 3 lata.
 
W latach 2014-2015 uruchomiona  
zostanie część pilotażowa programu  

w wysokości 300 mln zł, w tym:
• 100 mln zł dla jednostek samorządu teryto-
rialnego,
• 100 mln zł dla wybranego w drodze postę-
powania przetargowego banku,
• 100 mln zł dla WFOŚiGW.
Sposób realizacji programu w kolejnych la-
tach uzależniony jest od wyników progra-
mów pilotażowych oraz zmian zachodzą-
cych na rynku i zmian legislacyjnych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem 
planowane jest:
• ogłoszenie naboru wniosków dla jst – 
II kwartał 2014 r.
• ogłoszenie naboru wniosków dla WFOŚIGW 
– II kwartał 2014 r.
• rozpoczęcie naboru wniosków w wybra-
nym w przetargu banku – III kwartał 2014 r.

Opracowano na podstawie  informacji  
zawartych na stronie NFOŚiGW oraz  
prezentacji z II Kongresu Rynku Urządzeń 
Grzewczych  
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http://www.instalreporter.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/04/pp_prosument.270314-1.pdf
http://www.spiug.pl/konferencja2/Prosument_Instalacje_SPIUG.pdf
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