Zał cznik nr 1a

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
________________________________________________________________________________________________________________

Wniosek
o dotacj NFO iGW na cz ciow spłat kapitału kredytu
Program dla przedsi wzi
w zakresie odnawialnych ródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji.
Cz
3) - Dopłaty na cz ciowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i monta
kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
Przed wypełnieniem wniosku nale y zapozna si z Instrukcj na str. 4. Wniosku

A. WNIOSKODAWCA

1.Imi i nazwisko Wnioskodawcy/Nazwa Wspólnoty mieszkaniowej*

2.Data urodzenia (dzie , miesi c, rok)

3.Miejscowo

4.Ulica, nr domu, nr lokalu

, kod pocztowy, poczta

5.Gmina

7.Województwo

6.Powiat

8. NIP

9.PESEL/ Regon*

10. Nazwa i adres Urz du Skarbowego wła ciwego dla Wnioskodawcy

11. Tytuł prawny do nieruchomo ci.

12. Czy w budynku, którego dotyczy przedsi wzi cie prowadzona jest działalno
gospodarcz /wynajem Tak/Nie*

13.Telefon i e-mail Wnioskodawcy

14. Zarz d/Zarz dca Wspólnoty mieszkaniowej*
* niepotrzebne skre li

B. PRZEDSI WZI CIE - Zakup i monta kolektorów słonecznych do ogrzewania wody u ytkowej
I. LOKALIZACJA PRZEDSI WZI CIA
15. Miejscowo , kod pocztowy

16. Ulica, nr

17. Gmina

18. Powiat

19. Województwo
20. Powierzchnia całkowita budynku mieszkalnego, dla którego zostanie zainstalowany kolektor słoneczny w m2
21. w tym powierzchnia wykorzystywana do działalno ci gospodarczej lub pod wynajem w m2
22. Powierzchnia wykorzystywana do działalno ci gospodarczej lub pod wynajem/ powierzchni całkowitej budynku ( 21/20) w %

II. KOSZTY PRZEDSI WZI CIA
23. Planowane koszty przedsi wzi cia ogółem w zł

24. Powierzchnia całkowita kolektora w m2

25. Planowane koszty kwalifikowane przedsi wzi cia w zł

26. Jednostkowy koszt kwalifikowany 1 m2 kolektora
słonecznego w zł.

27. Wnioskowana kwota kredytu na finansowanie kosztów kwalifikowanych w zł

28. Kwota wnioskowanej dotacji NFOSiGW na
cz ciow spłat kapitału kredytu (45% x poz. 27) w zł.

29. Rodzaj zast powanego no nika energii* - energia elektryczna/ gaz ziemny/ gaz płynny/w giel kamienny/ olej opałowy/biomasa (np. pellety,
drewno)

III. HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY PRZEDSI WZI CIA
1

Ogółem
w zł

Kwota kredytu
w zł

2

3

Planowany
termin
wypłaty
kredytu
4

30. Koszty kwalifikowane przedsi wzi cia, w tym:
30.1. Koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwi zania
technologicznego dotycz cego monta u instalacji do przygotowania
ciepłej wody u ytkowej.
30.2. Koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych, w
tym:
30.2.1. kolektor słoneczny szt. ____________ o ł cznej
2
powierzchni czynnej __________m
30.2.2. zasobnik o pojemno ci ______________dm3
30.2.3. przewody instalacyjne

30.2.4. aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
30.2.5. Inne (wskaza jakie)

30.3. Koszt zakupu ciepłomierza spełniaj cego normy PN EN 1434.
30.4. Koszt monta u instalacji kolektora słonecznego.

Planowany termin rozpocz cia przedsi wzi cia

__ __ - __ __ - __ __ __ __ r.

Planowany termin osi gni cia efektu ekologicznego to samego z
efektem rzeczowym rozumiany jako planowany termin zrealizowania
całego przedsi wzi cia i jego uruchomienia
__ __ - __ __ - __ __ __ __ r.

Podatek VAT stanowi koszt przedsi wzi cia i nie jest odliczany od podatku
nale nego w rozliczeniu składanym do Urz du Skarbowego.

TAK*

NIE*
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O wiadczam, e nie jestem/ Wspólnota mieszkaniowa nie jest* odbiorc ciepła z miejskiej sieci
cieplnej do podgrzewania ciepłej wody lub zasilania centralnego ogrzewania.
O wiadczam, e na zakup i monta kolektora słonecznego dla ww. budynku nie otrzymałem
dotacji ze rodków NFO iGW oraz nie ubiegam si w innym banku o kredyt na to
przedsi wzi cie.
O wiadczam, e posiadam prawo do dysponowania jednorodzinnym/wielorodzinnym budynkiem
mieszkalnym, któremu słu y maj zakupione kolektory słoneczne.
Miejscowo

-----------------------

Data zło enia wniosku

---------------------------

Podpis Wnioskodawcy

----------------------------------

Zał czniki do wniosku:
Je li dla wykonania inwestycji jest wymagane pozwolenie na budow :
- Projekt budowlano-wykonawczy rozwi zania technologicznego dotycz cy monta u instalacji do przygotowania ciepłej wody
u ytkowej sporz dzony lub zatwierdzony przez osob posiadaj c uprawnienia do projektowania, wraz z kosztorysem
przedsi wzi cia;
- kopia prawomocnego pozwolenia na budow .
Je li dla wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budow :
- Projekt instalacji kolektora wraz z instalacj przygotowania ciepłej wody u ytkowej zawieraj cy w szczególno ci schemat instalacji, i
opis techniczny, dane dotycz ce sprawno ci i skuteczno ci instalacji oraz kosztorys, sporz dzony lub zatwierdzony przez osob
posiadaj c uprawnienia do projektowania;
oraz
- je li do realizacji inwestycji jest wymagane zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych: kopia zgłoszenia wraz z
potwierdzon dat wpływu do wła ciwego organu oraz o wiadczenie, i organ ten, w terminie 30 dni od dnia dor czenia zgłoszenia,
nie wniósł sprzeciwu,
- w pozostałych przypadkach: o wiadczenie, i do realizacji przedsi wzi cia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budow , jak i
zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.
Dokumenty dotycz ce prowadzonej działalno ci gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszcze (je li dotyczy).
Pełnomocnictwo Zarz du/Zarz dcy Wspólnoty w formie uchwały, je eli zaci gni cie kredytu z dotacj NFO iGW przez Wspólnot
mieszkaniow
stanowi czynno przekraczaj c zakres zwykłego zarz du.

* niepotrzebne skre li

UWAGA:
Wniosek o dotacj na cz ciow spłat kapitału kredytu składany jest wraz z wnioskiem o kredyt w banku, który
zawarł umow o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Z dotacji na cz

ciow spłat kapitału kredytu nie mo e korzysta osoba fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa:

- b d ca odbiorc ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody u ytkowej lub zasilania centralnego
ogrzewania
lub
- posiadaj ca prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, dla którego ma by zainstalowany kolektor
słoneczny, w którym prowadzona jest działalno gospodarcza lub wynajmowane s pomieszczenia o powierzchni
przekraczaj cej 50% powierzchni tego budynku.
Kredyt z Dotacj NFO iGW nie mo e by wykorzystywany w ramach prowadzonej działalno ci gospodarczej.
Kredytem z Dotacj mog by obj te wył cznie koszty kwalifikowane poniesione od daty zło enia niniejszego
wniosku, z zastrze eniem, e przedsi wzi cie nie mo e zosta zrealizowane przed dat zawarcia umowy kredytu,
z wył czeniem kosztu projektu wskazanego w pkt.30.1.
Kredytobiorca zobowi zany jest do zawarcia umowy z instalatorem kolektora słonecznego w formie pisemnej.
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INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU
Ad. 1 - Jako Wnioskodawc nale y wpisa Beneficjenta dotacji. Beneficjentem mo e by tylko jedna osoba fizyczna lub

wspólnota mieszkaniowa
Ad.2 - 7. Nale y wpisa adres zamieszkania Wnioskodawcy (wpisywany w rozliczeniu rocznym PIT), b d cego beneficjentem
dotacji.
Ad. 10. Nale y wpisa nazw i adres urz du skarbowego, którym kieruje wła ciwy dla wnioskodawcy naczelnik urz du
skarbowego.
Ad. 11. Nale y wpisa tytuł prawny do nieruchomo ci: prawo własno ci (w tym współwłasno ), u ytkowanie wieczyste,
u ytkowanie, najem lub dzier aw , z tym, e umowa najmu oraz dzier awy musi obowi zywa w okresie
kredytowania, co najmniej do ko ca planowanego okresu trwało ci.
Ad. 15. - 19. Nale y wpisa dane dotycz ce lokalizacji przedsi wzi cia, je eli przedsi wzi cie jest realizowane w miejscu
zamieszkania Wnioskodawcy nale y powtórzy dane.
Ad.22. Uwaga - dofinansowanie kolektora słonecznego nie mo e by wykorzystywane w działalno ci gospodarczej. W
przypadku je li powierzchnia budynku, dla którego instalowany jest kolektor słoneczny, wykorzystywana do
działalno ci gospodarczej lub pod wynajem, wynosi ponad 50% powierzchni całkowitej budynku wówczas kredyt nie
mo e zosta obj ty dotacj NFO iGW.
Ad. 23. Nale y wpisa planowany koszt zakupu i monta u kolektora ogółem.
Ad.25. Nale y poda koszty kwalifikowane przedsi wzi cia do okre lenia poziomu dofinansowania dotacj NFO iGW. W
przypadku je li kolektor słoneczny jest instalowany w celu ogrzewania wody u ytkowej w budynku mieszkalnym,
którego cz
powierzchni ( 50% ) jest wykorzystywana lub przeznaczona do prowadzenia działalno ci
gospodarczej lub wynajmu, to koszty kwalifikowane, finansowane kredytem z dotacj musz zosta pomniejszone
proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalno ci gospodarczej lub wynajmowanej
w całkowitej powierzchni budynku, np. je eli działalno
gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni
całkowitej, to koszty kwalifikowane powinny zosta zmniejszone o 20%, analogicznie post puje si w przypadku
wynajmu pomieszcze .
Sposób wyliczenia planowanych kosztów kwalifikowanych przedsi wzi cia do okre lenia poziomu dofinansowania
dotacj NFO iGW.
w pkt. 25 nale y wpisa planowane koszty kwalifikowane (KK):
a. w cało ci (WKK);
b. w kwocie wynikaj cej z iloczynu powierzchni całkowitej kolektora (pkt 24) i 2 500 zł, je li planowane koszty
przekraczaj ten iloczyn (WKK);
c. w kwocie wskazanej w pkt. a lub b. pomniejszonej proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na
prowadzenie działalno ci gospodarczej lub wynajmowanej w całkowitej powierzchni budynku, zgodnie z
nast puj cym wzorem.
KK= WKK - (UPG x WKK)
gdzie
UPG – udział procentowy powierzchni zw. z działalno ci gospodarcz w całkowitej powierzchni budynku (pkt 22)
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Ad. 26. Jednostkowy koszt kwalifikowany zakupu i monta u 1 m kolektora słonecznego (JKK) jest to iloraz kosztu
kwalifikowanego przedsi wzi cia i powierzchni całkowitej kolektora wykorzystywanej na cele mieszkaniowe,
wyliczany wg wzoru:
JKK = pkt 25/ [pkt 24*(100%-UPG)]
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Jednostkowy koszt kwalifikowany zakupu i monta u 1 m kolektora słonecznego nie mo e przekroczy 2 500 zł.
Ad. 27. Nale y wpisa tylko kwot kredytu przeznaczon na finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsi wzi cia.
Wysoko
kredytu obj tego dotacj wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsi wzi cia. Kwota kredytu
ogółem mo e przewy sza wysoko
kosztów kwalifikowanych ale dotacj obj ta jest wył cznie cz
kredytu
wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsi wzi cia.
Ad. 28. Dotacja na cz ciow spłat wynosi 45% cz ci kapitału kredytu bankowego wykorzystanej na finansowanie kosztów
kwalifikowanych zakupu i monta u kolektora słonecznego.
Ad. 29. Nale y wskaza jaki rodzaj paliwa zostanie zast piony przez zainstalowanie kolektora.
Ad. 30. Koszty kwalifikowane przedsi wzi cia nale y wyszczególni zgodnie z kosztorysem.

Je eli Wnioskodawcy przysługuje prawo do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot
naliczonego lub ubiegania si o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

Ad. 30.2.1 i 2. Nale y poda ł czn powierzchni czynn kolektora oraz pojemno

podatku

zasobnika.

Ad. 30.4. Nale y poda koszt monta u zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym rozwi zania technologicznego
dotycz cego monta u instalacji do przygotowania ciepłej wody u ytkowej sporz dzonym lub zatwierdzonym przez
osob posiadaj c uprawnienia do projektowania lub w projekcie instalacji opracowanym lub zatwierdzonym przez
osob posiadaj c uprawnienia do projektowania, sporz dzonym np. przez firm instaluj c kolektor - wykonawc
( nie dotyczy je li wystawiona zostanie jedna faktura na zakup i monta kolektora).
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