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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

ul. Św. Barbary 9 
10-026 Olsztyn 
Tel: (89) 522-02-00/-10/-20/-30 
Fax: (89) 522-02-09 

info@wfosigw.olsztyn.pl 
www.wfosigw.olsztyn.pl 

Załącznik 
do Uchwały Rady Nadzorczej 

WFOŚiGW w Olsztynie 
nr 39/2015 z dnia 30.10.2015 r. 

 

 

REGULAMIN 

naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 

„Prosument na Warmii i Mazurach” 

 

 

 

§ 1 
Przedmiot i cel konkursu 

 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (dalej zwany 
Funduszem), działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn.zm.) oraz w oparciu o Zasady udzielania 
i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów 
i pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów 
z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. 

2. Konkurs realizowany jest w oparciu o program Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej NFOŚiGW) Wspieranie rozproszonych, 
odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania 
z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Część 
2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej (zwany dalej Programem), który stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu. 

3. Celem konkursu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia 
produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub 
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. 
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§ 2 
Zakres konkursu 

 

1. Udział w konkursie mogą wziąć (dalej zwani odpowiednio wnioskodawcami lub 
beneficjentami): 

1.1. osoby fizyczne  posiadające prawo do dysponowania1 budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym w budowie; 

1.2. wspólnoty mieszkaniowe  zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi; 

1.3. spółdzielnie mieszkaniowe  zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi; 

1.4. jednostki samorz ądu terytorialnego  lub ich związki, lub ich stowarzyszenia; 

1.5. spółki prawa handlowego , w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 
100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. 
wskazanych w ustawach. 

2. Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolnostojący albo 
samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany 
na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej przez osobę fizyczną, 
posiadającą prawo do dysponowania nim (prawo własności, współwłasność lub użytkowanie 
wieczyste), w tym również prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 
w budowie. 

3. Przez budynek mieszkalny wielorodzinny należy rozumieć budynek zarządzany przez 
wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową, przeznaczony i wykorzystywany na cele 
mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej. 

4. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub 
mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej  lub do produkcji 
ciepła na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub wielorodzinnych. 

5. Dofinansowane będą następujące rodzaje instalacji do produkcji energii elektrycznej lub 
ciepła: 

5.1. źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

5.2. pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

5.3. kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

5.4. systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp, 

5.5. małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe, 

5.6. mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. 

6. W ramach konkursu dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej 
więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła, wymienione w pkt 5, 
przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie 
uzasadnione. Techniczne i ekonomiczne uzasadnienie powinno być elementem projektu 
technicznego instalacji.  

7. W konkursie mogą wziąć udział przedsięwzięcia realizowane wyłącznie na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego. 

  

                                                           
1 Na potrzeby konkursu „dysponowanie” nieruchomością oznacza: 
• prawo własności (w tym współwłasność), 
• użytkowanie wieczyste. 
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8. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie przedsięwzięcia, które: 

8.1. nie zostały zakończone, 

8.2. zostały rozpoczęte po dacie ogłoszenia konkursu. 

9. Szczegółowe wymagania techniczne dla instalacji określone są w Programie. 

 
§ 3 

Alokacja środków i poziom dofinansowania 

 

1. W ramach konkursu przewidziane jest rozdysponowanie 15 040 000,00 zł, w tym w formie 
pożyczki – 9 288 000,00,00 zł oraz dotacji – 5 752 000,00,00 zł. 

1.1. Środki, o których mowa w pkt 1 pochodzą w całości z NFOŚiGW w ramach Programu. 

2. W ramach konkursu, łączna kwota dofinansowania w formie pożyczki i dotacji może wynieść 
do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym 
w formie dotacji: 

2.1. do 20% dofinansowania dla instalacji, o których mowa w §2 pkt 5, ppkt 5.1, 5.2, 5.3, 

2.2. do 40% dofinansowania dla instalacji, o których mowa w §2 pkt 5, ppkt 5.4, 5.5, 5.6. 

2.3. W przypadku instalacji, o których mowa w §2 pkt 6, udział procentowy dofinansowania 
w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych 
w pkt 2, odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej. 

3. W ramach konkursu udzielana pożyczka: 

3.1. jest oprocentowana na poziomie 1% w skali roku, 

3.2. nie podlega umorzeniu, 

3.3. może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat od daty planowanej pierwszej 
wypłaty transzy pożyczki, 

3.3.1. okres spłaty pożyczki uzależniony jest od przeprowadzanej przez Fundusz 
analizy technicznej i ekonomicznej projektu oraz analizy finansowej 
wnioskodawcy, 

3.4. jest spłacana w równych miesięcznych ratach, które obejmują spłatę kapitału 
od zaciągniętej pożyczki oraz odsetki. 

3.4.1. Fundusz, w ramach ogłoszonego konkursu, nie przewiduje stosowania karencji 
w spłacie rat kapitałowych od udzielonej pożyczki. 

3.5. wynosi minimalnie wraz z dotacją dla beneficjentów wskazanych w §2 pkt 1 ppkt 1.4-
1.5 – 200 tys. zł. 

4. Maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji, o których 
mowa w §2 pkt 5 oraz poziom maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla 
każdego rodzaju instalacji, a także intensywność dofinansowania oraz szczegółowe warunki 
dofinansowania określa Program. 

5. Przy określaniu wysokości dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące 
dopuszczalności pomocy publicznej. 

6. Na jeden budynek mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach 
konkursu (pożyczka wraz z dotacją łącznie). 

7. Dofinansowanie (pożyczka wraz z dotacją) może być wykorzystane wyłącznie 
na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. 
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7.1. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent ma możliwość 
żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT. 

7.2. Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowanych dla każdego rodzaju instalacji określa 
Program. 

8. W przypadku beneficjentów wskazanych w §2 pkt 1 ppkt 1.4-1.5, odpowiedzialność za wybór 
osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących 
lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych instalacji lub 
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii), ponoszą wyżej wymienieni beneficjenci. 

8.1. Wybór odbywać się będzie na podstawie obiektywnych, gwarantujących osiągnięcie 
efektu ekologicznego, zapewniających równe traktowanie, kryteriów doboru. 
Za stworzenie kryteriów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiedzialny 
jest beneficjent wskazany w §2 pkt 1 ppkt 1.4-1.5. 

9. Instalacje, o których mowa w §2 pkt 5, nie będą wykorzystywane przez beneficjenta, 
o którym mowa w §2 pkt 1 ppkt 1.4-1.5, do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła 
na potrzeby własne ani na sprzedaż. W okresie trwałości, beneficjent udostępni te instalacje, 
wyłącznie na rzecz osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających 
budynkami wielorodzinnymi. 

10. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w §2 pkt 5 o mocy 0-10 kW służących 
do produkcji energii elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej, w których 
wytworzenie energii elektrycznej i po raz pierwszy wprowadzenie do sieci nastąpi 
po 1 stycznia 2016 roku, beneficjent nie będzie korzystał ze stałych cen jednostkowych, 
o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 
20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 478). 

 

§ 4 
Nabór i ocena wniosków 

 

1. Nabór w konkursie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia do 31.12.2016r.  lub 
do wyczerpania alokacji. 

1.1. Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub 
unieważnienia konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w pkt 1, zamieszczane jest przez Fundusz w prasie o zasięgu 
regionalnym i na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.olsztyn.pl, przynajmniej 
na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem terminu składania wniosków. 

2.1. Informacja o zakończeniu naboru lub unieważnieniu konkursu podawana jest w trybie, 
o którym mowa przy ogłoszeniu konkursu. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pełnej dokumentacji wniosku wraz 
z wymaganymi załącznikami. 

3.1. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w informatycznym systemie 
generowania wniosków (System Wniosków), dostępnym na stronie internetowej 
Funduszu www.wfosigw.olsztyn.pl 

3.1.1. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia odrębnie wniosku o pożyczkę 
i dotację, przy czym wnioski te muszą być spójne i odnosić się do efektu 
ekologicznego i efektu rzeczowego. Załączniki wymagane do wniosków należy 
złożyć jednokrotnie i zaznaczyć, do którego wniosku zostały dołączone. 
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3.1.2. W przypadku awarii Systemu Wniosków, trwającej dłużej niż 24 godziny, 
wnioskodawca może złożyć wniosek w wersji papierowej na obowiązującym 
formularzu wraz z wymaganymi dokumentami. 

3.1.3. Wzory wniosków oraz niezbędnych załączników określa Fundusz i udostępnia 
na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.olsztyn.pl 

3.1.4. Po usunięciu awarii, wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie 
do uzupełnienia wersji elektronicznej wniosku. 

3.2. Wnioski są oceniane w kolejności, w jakiej wpływały do Funduszu – liczy się data 
wysłania wniosku w Systemie Wniosków (lub złożenia w wersji papierowej w siedzibie 
Funduszu w przypadku, o którym mowa w pkt 3.1.2). 

3.3. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą odrzucone z przyczyn 
formalnych nie podlegającym uzupełnieniu. 

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3, podlegają ocenie formalnej i merytorycznej 
wg kryteriów wyboru i zasad określonych w Programie oraz w niniejszym Regulaminie. 

4.1. Ocena formalna i merytoryczna jest oceną „0/1”, co oznacza, że niespełnienie jednego 
z warunków, powoduje odrzucenie wniosku z dalszej procedury. 

4.2. Wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny z uwagi na: błędy formalne, 
niepodlegające uzupełnieniu lub poprawie, niedostarczenie wymaganych dokumentów 
w wyznaczonym terminie oraz wprowadzenie dodatkowych zmian we wniosku 
i załącznikach nie informując o tym fakcie Funduszu. 

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny zostanie stwierdzone, że we wniosku nie zostały 
zawarte informacje wystarczające do oceny projektu, a wniosek w tym zakresie jest możliwy 
do poprawy, wnioskodawca wzywany jest do poprawy/uzupełnienia wniosku lub złożenia 
koniecznych wyjaśnień.  

5.1. Wezwanie określa sposób poprawy/uzupełnienia wniosku, wyłącznie o elementy 
wskazane przez Fundusz (chyba, że uzupełnienie wskazanych elementów wniosku lub 
załączników skutkuje koniecznością poprawy innych elementów, celem ich 
ujednolicenia). Wnioskodawca informuje Fundusz o dodatkowych zmianach. Jeżeli 
wnioskodawca wprowadzi dodatkowe zmiany we wniosku lub załącznikach nie 
informując o tym fakcie Funduszu, wniosek taki nie podlega dalszej ocenie i zostaje 
odrzucony. 

5.2. Wezwanie przekazywane jest w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej 
wskazany w formularzu wniosku. 

5.3. Fundusz na etapie oceny dopuszcza jedną poprawkę złożonego wniosku. Wszelkie 
zmiany możliwe są w ciągu 7 dni roboczych od daty cofnięcia wniosku do edycji 
w Systemie wniosków. 

5.4. W przypadku wystąpienia okoliczności, gdy wnioskodawca nie dostarczy uzupełnienia 
w terminie wskazanym przez Regulamin lub nie dokona uzupełnienia wszystkich 
elementów wniosku i załączników wskazanych przez Fundusz, wniosek zostanie 
odrzucony, a Fundusz informuje wnioskodawcę o wyłączeniu wniosku z dalszego 
rozpatrywania. 

6. Ocena wniosku przeprowadzana jest przez pracowników Funduszu, bądź powołanych przez 
Fundusz ekspertów zewnętrznych. 

6.1. Osoby dokonujące oceny, przed przystąpieniem do niej, podpisują deklarację 
poufności i bezstronności. 
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7. Fundusz uzależnia udzielenie pomocy od pozytywnej oceny zdolności finansowej 
wnioskodawcy. 

7.1. Zdolność finansowa wnioskodawcy rozumiana jest jako zdolność do spłaty zaciągniętej 
pożyczki wraz z należnymi odsetkami w umownych terminach spłaty. 

8. Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę, zostają zatwierdzone przez właściwy organ 
Funduszu, który podejmuje uchwałę w sprawie wyboru projektu i przyznaniu dofinansowania. 

8.1. Decyzję o udzieleniu pomocy finansowej, której wartość jednostkowa przekracza 0,5% 
przychodów uzyskanych przez Fundusz w ubiegłym roku – podejmuje Rada Nadzorcza 
Funduszu. 

8.2. Decyzję o udzieleniu pomocy finansowej, której wartość jednostkowa nie przekracza 
0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w ubiegłym roku – podejmuje Zarząd 
Funduszu. 

9. Decyzja o udzieleniu dofinansowania, tj. właściwa uchwała organu Funduszu, traci swą 
ważność, jeśli wnioskodawca w terminie, o którym mowa w §5 pkt 2, nie przedłoży kompletu 
dokumentów stanowiących podstawę do zawarcia umowy. 

10. W przypadku negatywnej oceny wniosku, każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji o wynikach oceny. 

10.1. Procedura odwoławcza realizowana jest wg trybu obowiązującego w Funduszu. 

 
§ 5 

Realizacja 

 

1. Podstawą do zawarcia umowy pożyczki / dotacji pomiędzy Funduszem a wnioskodawcą jest 
prawomocna uchwała właściwego organu Funduszu. 

2. Umowy zawierane są do 30 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w pkt 1, 
z uwzględnieniem powiadomienia wnioskodawcy o decyzji Funduszu o przyznaniu 
dofinansowania. 

2.1. Powiadomienie przekazywane jest w wersji elektronicznej na adres poczty 
elektronicznej wskazany w formularzu wniosku. 

2.1.1. Powiadomienie zawiera wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, 
o których mowa w §4 pkt 9. 

2.2. Umowy są sporządzane według określonego przez Fundusz wzoru, który dostępny jest 
na stronie internetowej www.wfosigw.olsztyn.pl 

3. W celu zawarcia umowy pożyczki oraz dotacji wnioskodawca zobowiązany jest 
do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji ww. umów.  

3.1. Formę prawnego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie ustala Fundusz 
w porozumieniu z wnioskodawcą, zgodnie z obowiązującymi w Funduszu zasadami. 

3.2. Wzory druków, niezbędnych do ustanowienia zabezpieczenia umowy 
o dofinansowanie określa Fundusz. 

3.3. Wartość zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie nie może być 
niższa od kwoty przyznanego dofinansowania (pożyczka i dotacja łącznie). 

3.4. Zabezpieczenie musi być ustanowione przed planowaną datą pierwszej wypłaty 
środków, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy. 
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3.5. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów pożyczki / dotacji ustanawia się na okres 
spłaty pożyczki lub okresu trwałości, o którym mowa w pkt 6, w zależności, który z tych 
okresów jest dłuższy. 

4. Wszelkie zmiany w umowie o dofinansowanie wprowadzane są w formie pisemnego aneksu 
do umowy o dofinansowanie pod rygorem nieważności. 

5. Maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi: 

5.1. 18 miesięcy od daty zawarcia z Funduszem umowy pożyczki / dotacji dla beneficjentów 
wskazanych w §2 pkt 1 ppkt 1.1-1.3, 

5.2. 24 miesiące od daty zawarcia z Funduszem umowy pożyczki / dotacji dla 
beneficjentów wskazanych w §2 pkt 1 ppkt 1.4-1.5. 

6. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Funduszowi danych o wielkości rocznej 
produkcji energii lub ciepła z zainstalowanych źródeł odnawialnych, na podstawie odczytów 
z liczników, corocznie do 28 lutego w okresie trwałości przedsięwzięcia, począwszy od roku 
następującego po pierwszym pełnym roku eksploatacji instalacji przez okres 3 lat. 

7. Fundusz odpowiada za kontrolę poszczególnych beneficjentów i przedsięwzięć przez nich 
realizowanych, zgodnie z przyjętym trybem i zasadami przeprowadzania kontroli przez 
Fundusz. 

 

§ 6 
Postanowienia ko ńcowe 

1. Fundusz zastrzega możliwość aktualizacji niniejszego Regulaminu w trakcie trwania 
konkursu w przypadku, gdy NFOŚiGW dokona zmian w Programie. 

1.1. Informacja o aktualizacji Regulaminu konkursu podawana jest w trybie, o którym mowa 
przy ogłoszeniu konkursu. 

2. Fundusz ma prawo informować NFOŚiGW, środki masowego przekazu oraz innych 
zainteresowanych o warunkach na jakich pozyskał środki, a także na jakich warunkach 
Fundusz udziela dofinansowań beneficjentom, w tym o rodzaju i wysokości planowanych 
i uzyskanych efektów ekologicznych i rzeczowych przedsięwzięć. 

3. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, obowiązują zapisy Zasad udzielania 
i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie oraz zapisy Programu. 

4. Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Funduszu o wszelkich zamianach danych 
i okoliczności mogących mieć w pływ na procedurę udzielania dofinansowania oraz realizacji 
umowy o dofinansowanie. 

5. Dokumentacja konkursowa (w szczególności wnioski wraz z załącznikami) służy wyłącznie 
do użytku służbowego Funduszu oraz podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia 
kontroli. 

 

§ 7 
Załączniki 

Załącznikiem do Regulaminu jest Program NFOSiGW w Warszawie Wspieranie rozproszonych, 
odnawialnych źródeł energii Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem 
na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. 

 

 


