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Pełne dofinansowanie  
na mikroinstalacje OZE

  Witold Maziarz, NFOŚiGW

  Przed uruchomieniem przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej dopłat dla osób fizycznych zaintere-
sowanych budową mikroinstalacji wykorzy-
stujących źródła odnawialne do produk-
cji prądu i ciepła na potrzeby mieszkaniowe, 
wsparcie tego typu możliwe było jedynie po-
przez współpracę z właściwym terytorialnie 
samorządem. Zdobycie dofinansowania za-
leżało od aktywności i woli gminy, która re-
prezentując interesy mieszkańców pośred-
niczy w pozyskaniu dopłat z Narodowego 
Funduszu.

Pierwsze umowy zawarto 16 września br.  
w Kołobrzegu podczas I Międzynarodowe-
go Forum Ekologicznego. Cztery fundusze 
wojewódzkie: ze Szczecina, Gdańska, Wro-
cławia oraz Krakowa zaoferują wspólnotom  
i spółdzielniom mieszkaniowym ze swoich 
województw, pełne dofinansowanie na za-
kup i montaż mikroinstalacji. Łączna wartość 
podpisanych umów z WFOŚiGW to 63 mln zł.
Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Środowiska, na konferencji praso-
wej odbywającej się przy okazji podpisania 
pierwszych umów podkreślił, że średni czas 
eksploatacji mikroinstalacji produkujących 
prąd to 25-30 lat, co przy sześcioletnim okre-
sie spłaty np. średniej 3-kilowatowej instalacji 
fotowoltaicznej, generuje prywatnemu inwe-
storowi wieloletni zysk.
Dla przykładu WFOŚiGW w Szczecinie pozy-
skał dla zachodniopomorskich inwestorów  
22 mln zł. Pozwolą one m.in. na zainstalowa-
nie ponad 100 pomp ciepła, prawie 7 tysię-
cy m2 paneli fotowoltaicznych (to przewidy-

wany 1 MWe mocy), czy niecałe 3 tysiące m2 
kolektorów słonecznych. 
Prezes WFOŚiGW w Szczecinie – Jacek Chrza-
nowski – jako pierwszy ze wszystkich woje-
wódzkich funduszy podpisujących umowy  
z NFOŚiGW obiecał wsparcie dla prywat-
nych inwestorów na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. Zadeklarował także 
udogodnienia dla tychże klientów, tj. możli-
wość składania wniosków za pośrednictwem 
Internetu.
Prezes zarządu NFOŚiGW Małgorzata Skucha 
zaakcentowała fakt, iż podpisując pierwsze 
umowy z wojewódzkimi funduszami ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, Narodowy 
Fundusz uruchomił obiecaną wcześniej dru-
gą ścieżkę finansowania mikroinstalacji OZE 
w ramach programu Prosument. 
Dodatkowo w przyszłości klienci indywidu-
alni, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe 
będą mogli ubiegać się o dofinansowanie 
w ramach Prosumenta poprzez banki współ-
pracujące z NFOŚiGW. Taka możliwość zo-

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z Pomorza Zachodniego, Pomorza, Dolnego Śląska i Małopolski skorzystają 
z dofinansowania na wybudowanie prywatnej mikroelektrowni, pompy ciepła czy małej biogazowni, jakie oferuje 
im program PROSUMENT. Wystarczy, że zgłoszą się do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. Niektóre fundusze takie wsparcie zaoferują również inwestorom prywatnym. 

Obecnie NFOŚiGW uruchomił za-
powiadaną drogę do pozyskania 
100% dofinansowania na prywatne 
mikroinstalacje, za pośrednictwem 
wojewódzkich funduszy ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej 
(WFOŚiGW).

Łącząc oferowane preferencyjne 
dotacje i pożyczki klient, bez inwe-
stowania zasobów własnych,  
od razu może produkować ciepło  
i prąd z możliwością sprzedaży nad-
wyżek energii do sieci. Wsparciem 
publicznym objęte są zakupy i mon-
taż 6 rodzajów instalacji wykorzy-
stujących odnawialne źródła ener-
gii do produkcji energii elektrycznej 
oraz ciepła i energii elektrycznej na 
potrzeby istniejących lub budowa-
nych budynków mieszkalnych. Są to 
panele fotowoltaiczne, małe wia-
traki, pompy ciepła, kolektory sło-
neczne, kotły na biomasę i układy 
mikrokogeneracyjne (w tym małe 
biogazownie). Zależnie od rodza-
ju instalacji, klienci mogą liczyć na 
dotacje w wysokości od 20 do 40% 
dofinansowania oraz pożyczki opro-
centowane na 1% w skali roku na 
pozostałe koszty kwalifikowane.
Zaletą współpracy przyszłych inwe-
storów z funduszami wojewódzkimi jest 
możliwość indywidualnego wyboru 
rodzaju i modelu instalacji oraz firmy 
montażowej, w odróżnieniu od ścież-
ki samorządowej, w której proces za-
kupu i montażu mikroinstalacji po-
przedzony jest wyborem wykonawcy 
zgodnie z ustawą „Prawo zamówień 
publicznych”. Wydaje się, że obie ofer-
ty znajdą swoich zwolenników. Zwłasz-
cza, że aktywne samorządy, we wnio-
skach złożonych do NFOŚiGW, już 
zgłosiły zapotrzebowanie na prawie 
połowę zaplanowanej dla nich puli fi-
nansowej na najbliższe dwa lata.

http://www.instalreporter.pl
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stanie uruchomiona pod koniec bieżącego 
roku. Jednakże termin ten uzależniony jest od 
wdrożenia w życie ustawy „deregulacyjnej”, 
procedowanej obecnie przez Sejm RP.

Ekonomicznie = ekologicznie
Prosument to program, który poprzez zachę-
ty finansowe ma na celu podniesienie świa-
domości ekologicznej. Kupując i instalując 
jedno lub kilka urządzeń wykorzystujących 
energię ze źródeł odnawialnych, przyszli pro-
ducenci energii zaoszczędzą na rachunkach, 

a nadwyżkę energii elektrycznej będą mogli 
sprzedawać do sieci. Dzisiaj jej bezpośrednią 
sprzedaż umożliwiają zapisy regulacyjne tzw. 
małego trójpaku energetycznego. Wcześniej 
produkcja rynkowa energii uzależniona była 
od obowiązku prowadzenia działalności go-
spodarczej.
 
Przykład dla inwestora indywidualnego
Wg szacunkowych obliczeń, koszt instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 3 kWp, która w więk-
szości przypadków gospodarstw domowych 

jest adekwatna do potrzeb energetycznych 
rodziny wynosi 24 tys zł. Oferowana 40% do-
tacja to 9,6 tys. zł. Piętnastoletnia, 1% pożycz-
ka może pokryć pozostałą część kosztów in-
westycji – 14,4 tys. zł. Przewidywane roczne 
przychody z zaoszczędzonej energii pobiera-
nej  z sieci oraz sprzedaży nadwyżek to ok.  
1 tys. zł. Same korzyści wynikające z oferowa-
nego taniego kredytu w porównaniu z kredy-
tem komercyjnym to 1,4 tys. zł w pierwszym 
roku. Zatem prosty okres zwrotu takiej mikro-
instalacji przekracza nieznacznie 6 lat.  

600 mln zł na mikroinstalacje  
produkujące prąd i ciepło 
NFOŚiGW uruchamiając ten program, na któ-
ry łącznie do 2020 roku przeznaczył  600 mi-
lionów złotych, pośrednio wspiera także roz-
wój rynku dostawców urządzeń i instalatorów 
oraz liczy na zwiększenie liczby miejsc pra-
cy w tym sektorze. Tak bowiem stało się z kra-
jowym rynkiem kolektorów słonecznych, któ-
ry w ostatnich latach wsparty 45% dopłatami 
NFOŚiGW, pod względem sprzedaży znalazł 
się w czołówce europejskich państw.  
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Firma Mateko Sp. z o.o., dystrybutor klimatyzacji marki Blaupunkt 
zaprasza w dniu 3.10.2014 r. w godz. 16.00-18.00 na szkolenie  
z zakresu możliwości, doboru i montażu systemów multi marki 
Blaupunkt. Szkolenie jest organizowane we współpracy z firmą 
Termitech A.T. Jaroszewicz sp.j. i odbędzie się w jej siedzibie  
w Białymstoku (ul. Produkcyjna 105). Skierowane jest do insta- 
latorów i dystrybutorów z rejonu pł.-wsch. Polski. 
Tematyka szkolenia:
- przedstawienie oferty Blaupunkt na systemy multi;
- możliwości, jakie dają systemy multiBT;
- omówienie poprawności montażu;
- omówienie kodów błędów oraz podstawowych rozwiązań ser-
wisowych;
- praktyczne, przykładowe wymiany uszkodzonych elementów.
Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów na temat oma-
wianych urządzeń oraz certyfikat potwierdzający autoryzację w za-
kresie doboru, sprzedaży i instalacji systemów multi marki Blaupunkt
Kontakt do organizatora: handlowy2@mateko.pl; 22 519-73-63.

Dla instalatorów – szkolenie 
autoryzacyjne Blaupunkt
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