Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego
Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Projekty „parasolowe”

Dotacje dla mieszkaoców na
indywidualne instalacje
Odnawialnych Źródeł Energii

Na co można otrzymad dotację?
• Instalacje wykorzystujące Odnawialne Źródła
Energii – energię słoneczną i energię
geotermalną:
– Panele fotowoltaiczne
– Kolektory słoneczne
– Geotermalne pompy ciepła

• Instalacje montowane na domach mieszkaoców
• Moc instalacji dostosowana do zapotrzebowania
na energię w danym gospodarstwie domowym

Dofinansowanie ze środków unijnych
• Cel główny:
wzrost udziału OZE w ogólnym bilansie energii
• Termin naboru wniosków: II kwartał 2017
• Poziom dofinansowania: do 60%
• Wkład własny: od 40% (wpłata mieszkaoca)
• Łączna moc zainstalowana w ramach projektu:
od 0,5 MWe/MWh do 2 MWe/MWh
MWe – megawat mocy elektrycznej
• Alokacja środków na
dofinansowanie projektów: (fotowoltaika)
MWh – megawat mocy cieplnej
38 milionów zł
(kolektory, pompy ciepła)

Instalacje fotowoltaiczne (PV)
• Konwersja promieniowania słonecznego na energię elektryczną
• Produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne
z możliwością odprowadzania nadwyżek do sieci
elektroenergetycznej
• Znaczące oszczędności na rachunkach za prąd
• Optymalnie dobrana instalacja pokrywa ok. 50% zapotrzebowania
na energię elektryczną
Koszt instalacji: ok. 6 500 zł na 1 kW mocy:
Wielkośd instalacji
Koszt

Instalacja 2 kW

Instalacja 3 kW

Instalacja 4 kW

ok. 13 000 zł

ok. 19 500 zł

ok. 26 000 zł

Dotacja

7 800 zł

11 700 zł

15 600 zł

Wkład własny

5 200 zł

7 800 zł

10 400 zł

Kolektory słoneczne (solary)
• Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji
ciepłej wody użytkowej na potrzeby własne
• Oszczędnośd kosztów dotychczasowego paliwa
używanego do produkcji c.w.u.
• Optymalna wielkośd instalacji zależy od
zapotrzebowania gospodarstwa domowego na
ciepłą wodę
Rodzaj instalacji

Zestaw A

Zestaw B

Zestaw C

Typ gospodarstwa

do 3 osób

4 – 6 osób

powyżej 7 osób

Koszt

ok. 9 500 zł

ok. 11 000 zł

ok. 12 500 zł

Dotacja

5 700 zł

6 600 zł

7 500 zł

Wkład własny

3 800 zł

4 400 zł

5 000 zł

Ramowy przebieg Projektu
Przygotowanie
Projektu

• Zebranie wniosków mieszkaoców o udział w projekcie parasolowym
• Wybór koocowych odbiorców instalacji i określenie zakresu rzeczowego Projektu
• Opracowanie dokumentacji technicznej w oparciu o przeprowadzone weryfikacje techniczne

Pozyskanie
finansowania

• Opracowanie niezbędnych analiz i Studium Wykonalności Projektu
• Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków RPO
• Podpisanie przez Gminę Umowy o dofinansowanie Projektu

Faza realizacji

• Podpisanie Umów w sprawie udziału w Projekcie z odbiorcami instalacji
• Wybór Wykonawcy instalacji OZE w Projekcie i udzielenie zamówienia publicznego
• Dostawa urządzeo i prace instalacyjne, nadzór, odbiory instalacji i rozliczenie Projektu

Faza
użytkowania

• Użyczenie instalacji przez Gminę mieszkaocom w celu ich eksploatacji
• Czerpanie korzyści z pracy instalacji przez mieszkaoców; monitoring osiągnięcia efektów Projektu
• Przeniesienie własności instalacji na mieszkaoców po upływie Okresu Trwałości (5 lat)

Kryteria wyboru projektów
• Dofinansowanie otrzymają projekty uzyskujące
najwyższą liczbę punktów podczas oceny
merytorycznej wniosków o dofinansowanie
• Główne kryteria oceny to:
– Stosunek wartości dofinansowania do mocy
zainstalowanej
– Liczba gospodarstw domowych objętych projektem
– Jak największy udział gospodarstw domowych
dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego
– Stosunek wartości dofinansowania do osiągniętej
redukcji emisji gazów cieplarnianych

Rekrutacja odbiorców koocowych
• Regulamin rekrutacji zostanie opublikowany
po uszczegółowieniu warunków naboru przez
Instytucję Zarządzającą RPO WŚ
• Otwarty nabór dla mieszkaoców Gminy
• Preferencja dla:
– gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem
energetycznym
– instalacji o najkorzystniejszym stosunku mocy i spadku
emisji CO2 do kosztu

• Inwentaryzacja i weryfikacja technicznych możliwości
wykonania instalacji w zgłoszonych obiektach

Ubóstwo energetyczne
Za gospodarstwa domowe dotknięte problemem ubóstwa energetycznego uważane są te, których członkowie
w dniu złożenia wniosku o objęcie projektem parasolowym
posiadad będą przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego albo w ciągu
12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o objęcie projektem parasolowym otrzymali pomoc rzeczową
w postaci opału (lub ryczałtu na jego zakup) w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (j.t. Dz.U. z 2013 nr 966 ze zm.) oraz przepisów o pomocy społecznej,
gospodarstwa domowe których członkami są osoby z niepełnosprawnością czyli osoby niepełnosprawne
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,
w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.
1375),
gospodarstwa domowe których członkowie, w dniu złożenia wniosku o objęcie projektem parasolowym
posiadad będą przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych,
gospodarstwa domowe których członkami są rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze, odpowiednio
w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Kryterium dotyczy osób zameldowanych w lokalu / budynku, w którym instalowane będzie OZE.

