VITOSOL 100 Specjalny pakiet dla
programów z dotacją NFOŚiGW

Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać bezzwrotnie 45% kwoty kredytu zaciągniętego
na kupno i montaż kolektorów słonecznych. Dotację wyptaci Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów
udzielane są na zasadach określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW, który jest wdrażany
w latach 2010-2015. Umowy kredytu z dotacją mogą być zawierane do 31 grudnia 2014 r., a same
dotacje wypłacane do końca 2015 r.

Dla kogo dotacja
Beneficjentami programu są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub
wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym (także w budowie), któremu mają służyć zakupione
kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z sieci miejskiej. Przez „dysponowanie" należy
rozumieć prawo własności (w tym współwłasność), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub
dzierżawę. Umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie kredytowania, co najmniej do
końca planowanego tak zwanego okresu trwałości (minimum rok od dnia uruchomienia instalacji). O
kredyt z dotacją mogą też występować wspólnoty mieszkaniowe oraz użytkownicy miejskiej sieci
cieplnej centralnego ogrzewania (z wyłączeniem miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej).

Kompletny zestaw solarny dla 4-osobowej rodziny
• 3 kolektory płaskie Vrtosol 100-F typ SV1A (łączna powierzchnia
brutto 7,53 m2)
• biwalentny podgrzewacz wody Vitocell 100-B (poj. 300 I.), kolor
srebrny
• przewody przyłączeniowe
• regulator solarny
• pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrznikiem
• zestaw tulei zanurzeniowych
• czynnik grzewczy Tyfocor (poj. 25 litrów)
• rozdzielacz Solar Divicon typ PS10
• solarne naczynie wzbiorcze (poj. 40 litrów)
• rury łączące i zestaw przyłączeniowy jednostronny
• zestaw mocujący do dachów krytych dachówką holenderską

Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych, ale w takim wypadku dotacją
objęta jest wyłącznie część wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia (powinna być
wyodrębniona w umowie kredytowej). Dotacja to 45% kapitału kredytu wykorzystanego na
sfinansowanie kosztów kwalifikowanych (przy czym skredytowana może być całość tych kosztów).

Uwaga! Jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2 250 zł/m2 powierzchni całkowitej
kolektora. Nie oznacza to, że instalacja solarna nie może być droższa. Po prostu wydatki ponad ten
limit nie będą objęte dotacją. Kredyt jest udzielany w złotych polskich. O tym, czy kredytobiorca
musi wykazać się udziałem własnym w kosztach inwestycji, decyduje bank.

Ważne! Przy przeciętnym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę czteroosobowa rodzina zaoszczędzi
dzięki kolektorom około 1 000 zł rocznie. Ale przy dużym zużyciu wody oszczędności mogą być
większe.

Gdzie zgłosić się po pieniądze
Kredytów z dotacją na kolektory udzielają banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW na
lata 2013-2015:
●
●
●
●
●
●

Bank Ochrony Środowiska SA
Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
SGB-Bank SA. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (połączenie GBW S.A. i MBR SA)
Krakowski Bank Spółdzielczy
Warszawski Bank Spółdzielczy
Credit Agricole Bank Polska S.A.
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