Szanowni Państwo!

We wrześniu 2019 r. Miasto Krasnystaw zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup i montaż
odnawialnych źródeł energii (OZE) w indywidualnych gospodarstwach domowych.
Wniosek zostanie złożony w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Na podstawie wstępnego regulaminu konkursu (wersja do konsultacji udostępniona przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego) możliwe będzie dofinansowanie montażu:





kolektorów słonecznych,
paneli fotowoltaicznych,
pomp ciepła,
kotłów na biomasę (pellet),

Przewidywana wysokość dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych.
W celu zgłoszenia chęci swojego uczestnictwa w projekcie, należy wypełnić i złożyć ankietę dotyczącą instalacji OZE.
Na podstawie ankiet, stworzona zostanie baza osób zainteresowanych montażem wybranych instalacji OZE.
Informacje zostaną wykorzystywane na potrzeby naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz innych funduszy np. Mechanizmu Finansowego EOG
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (czyli tzw. Funduszy norweskich i EOG), które również obejmowały
będą wsparcie OZE.
PROCEDURA NABORU ANKIET
1.

Złożenie przez mieszkańca Ankiety dotyczącej instalacji OZE - zgłoszenie budynku do montażu
instalacji.
Ankietę wraz z deklaracją udziału w projekcie należy złożyć osobiście na odpowiednim formularzu
udostępnionym mieszkańcom.
Ankiety dostępne będą:
 od dnia 6 czerwca 2019 r. - podczas spotkań informacyjnych w KDK Krasnystaw,
 od dnia 7 czerwca 2019 r. w budynku Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, Biuro Obsługi
Mieszkańca oraz na stronie internetowej www.krasnystaw.pl.
Miejsce przyjmowania ankiet: Biuro Obsługi Mieszkańca Urząd Miasta Krasnystaw,
Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw
Termin przyjmowania ankiet: od 10 do 24 czerwca 2019 r.

Uwaga!
Przyjmowane będą wyłącznie (ankiety wypełniona w całości i podpisane przez upoważnione
osoby (właściciela/współwłaścicieli nieruchomości)
2.

Przeprowadzenie wizji technicznych w budynkach zgłoszonych do montażu instalacji wykonanie uproszczonego audytu instalacji OZE (projekt techniczny).
Po złożeniu ankiet i ich weryfikacji, firma zewnętrzna we wskazanych w ankietach lokalizacjach
przeprowadzi wizje techniczne w celu sprawdzenie możliwości montażu wybranej przez Państwa
instalacji OZE, a następnie opracuje uproszczony audyt dla danej instalacji. Koszt audytu, który pokrywa
w całości składający ankietę, wynosi 200,00 zł za każdą wybraną przez mieszkańca instalację.
Mieszkaniec dokonuje powyższej wpłaty w dniu przeprowadzenia audytu.

3. Stworzenie zbiorczych list nieruchomości z podziałem na instalacje OZE, opracowanie
i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu montażu instalacji OZE.
Po opracowaniu audytów, zestawieniu ilości i rodzajów instalacji OZE zgłoszonych przez mieszkańców
oraz analizie regulaminu konkursu, w ramach którego składany będzie wniosek o dofinansowanie,
stworzona zostanie lista mieszkańców zakwalifikowana do udziału w projekcie. Z osobami wytypowanymi
do udziału w projekcie zostanie podpisana umowa określająca prawa i obowiązki wiązane z realizacją
Projektu, w tym nieodpłatnego użyczenia przez mieszkańca nieruchomości do celów realizacji projektu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości znajdującej się na terenie Miasta Krasnystaw, na której
planowany jest montaż instalacji - w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele
muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu.
2. Uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wskazywany jest montaż instalacji OZE.
3. Na dzień składania ankiety, budynek zgłaszany do projektu, oddany jest do użytku.
4. Wnioskodawca nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Miasta Krasnystaw w ramach
zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, odbiór odpadów komunalnych itd.
5. Jeżeli dach budynku, zgłaszanego do montażu instalacji, pokryty jest płytą azbestowo-cementową
(ETERNIT), nie ma możliwości instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku.
6. W budynku, w którym planowany jest montaż instalacji, nie może być prowadzona agroturystyka ani żadna
działalność gospodarcza lub rolnicza, a efekty realizacji projektu będą wykorzystywane wyłącznie do celów
mieszkalnych.

SZACUNKOWE KOSZTY

1. Mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w wysokości:
a) co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych, które obejmują m. in. dostawę, montaż materiałów i
urządzeń instalacji oraz uruchomienie instalacji, a także nadzór techniczny,
b)100% wszelkich kosztów niekwalifikowanych w tym: cały podatek VAT.
2. Koszt podatku VAT stanowi koszt niekwalifikowany i jest w pełni pokrywany przez Mieszkańca. Stawka
podatku VAT wynosi:
a) 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300 m²
b) 23% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym o powierzchni powyżej 300 m² lub w
przypadku innej lokalizacji np. w budynku niemieszkalnym lub na wolnostojącej konstrukcji na
nieruchomości mieszkańca nieopodal budynku mieszkalnego, bądź na gruncie stosując zasadę
obliczeń zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
3. Ostateczna wysokość kosztów ponoszonych przez Mieszkańca zostanie podana po ogłoszeniu
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ostatecznego regulaminu konkursu (w tej
chwili dostępna jest wersja do konsultacji) i rozstrzygnięciu postępowań przetargowych
niezbędnych dla realizacji Projektu (w tym na wybór wykonawcy instalacji OZE).

Szacunkowe koszty instalacji OZE przedstawiono w tabelach 1 i 2.

Tabela 1. Szacunkowe koszty instalacji oraz wkład mieszkańca dla instalacji objętych VAT 8%
(montaż na dachu lub elewacji budynku mieszkalnego)
Szacunkowa
cena NETTO

VAT 8%

Wartość dofinansowania

Wkład mieszkańca
(15% ceny netto +
VAT)

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,4
kW

11 000,00 zł

880,00 zł

9 350,00 zł

2 530,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,6
kW

16 200,00 zł

1 296,00 zł

13 770,00 zł

3 726,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,8
kW

21 600,00 zł

1 728,00 zł

18 360,00 zł

4 968,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,0
kW

27 000,00 zł

2 160,00 zł

22 950,00 zł

6 210,00 zł

Instalacja solarna wraz z zasobnikiem
200l (dwa kolektory)

8 000,00 zł

640,00 zł

6 800,00 zł

1 840,00 zł

Instalacja solarna wraz z zasobnikiem
300l (trzy kolektory)

12 000,00 zł

960,00 zł

10 200,00 zł

2 760,00 zł

Powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz
c.w.u. o mocy 11 kW

28 000,00 zł

2 240,00 zł

23 800,00 zł

6 440,00 zł

Powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz
c.w.u. o mocy 13 kW

30 000,00 zł

2 400,00 zł

25 500,00 zł

6 900,00 zł

Pompa powietrzna do c.w.u. (2,3 kW)
wraz z zasobnikiem 200 l

10 000,00 zł

800,00 zł

8 500,00 zł

2 300,00 zł

Pompa powietrzna do c.w.u. (3,0 kW)
wraz z zasobnikiem 300 l

15 000,00 zł

1 200,00 zł

12 750,00 zł

3 450,00 zł

Kocioł centralnego ogrzewania na biomasę 15 kW

13 000,00 zł

1 040,00 zł

11 050,00 zł

2 990,00 zł

Kocioł centralnego ogrzewania na biomasę 20 kW

14 000,00 zł

1 120,00 zł

11 900,00 zł

3 220,00 zł

Kocioł centralnego ogrzewania na biomasę 25 kW

15 000,00 zł

1 200,00 zł

12 750,00 zł

3 450,00 zł

Kocioł centralnego ogrzewania na biomasę 30 kW

20 000,00 zł

1 600,00 zł

17 000,00 zł

4 600,00 zł

Rodzaj instalacji

Tabela 2. Szacunkowe koszty instalacji oraz wkład mieszkańca dla instalacji objętych VAT 23%
(montaż na dachu lub elewacji budynku gospodarczego i na gruncie)
Szacunkowa
cena NETTO

VAT 23%

Wartość dofinansowania

Wkład mieszkańca
(15% ceny netto +
VAT)

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,4
kW

11 000,00 zł

2 530,00 zł

9 350,00 zł

4 180,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,6
kW

16 200,00 zł

3 726,00 zł

13 770,00 zł

6 156,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,8
kW

21 600,00 zł

4 968,00 zł

18 360,00 zł

8 208,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,0
kW

27 000,00 zł

6 210,00 zł

22 950,00 zł

10 260,00 zł

Instalacja solarna wraz z zasobnikiem
200l (dwa kolektory)

8 000,00 zł

1 840,00 zł

6 800,00 zł

3 040,00 zł

Instalacja solarna wraz z zasobnikiem
300l (trzy kolektory)

12 000,00 zł

2 760,00 zł

10 200,00 zł

4 560,00 zł

Powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz
c.w.u. o mocy 11 kW

28 000,00 zł

6 440,00 zł

23 800,00 zł

10 640,00 zł

Powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz
c.w.u. o mocy 13 kW

30 000,00 zł

6 900,00 zł

25 500,00 zł

11 400,00 zł

Pompa powietrzna do c.w.u. (2,3 kW)
wraz z zasobnikiem 200 l

10 000,00 zł

2 300,00 zł

8 500,00 zł

3 800,00 zł

Pompa powietrzna do c.w.u. (3,0 kW)
wraz z zasobnikiem 300 l

15 000,00 zł

3 450,00 zł

12 750,00 zł

5 700,00 zł

Kocioł centralnego ogrzewania na biomasę 15 kW

13 000,00 zł

2 990,00 zł

11 050,00 zł

4 940,00 zł

Kocioł centralnego ogrzewania na biomasę 20 kW

14 000,00 zł

3 220,00 zł

11 900,00 zł

5 320,00 zł

Kocioł centralnego ogrzewania na biomasę 25 kW

15 000,00 zł

3 450,00 zł

12 750,00 zł

5 700,00 zł

Kocioł centralnego ogrzewania na biomasę 30 kW

20 000,00 zł

4 600,00 zł

17 000,00 zł

7 600,00 zł

Rodzaj instalacji

Powyższe wyliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy i poglądowy, mogą ulec zmianie na etapie realizacji
inwestycji.

Dodatkowe informacje:
1. Złożenie ankiety wraz z deklaracją udziału w projekcie do Urzędu Miasta Krasnystaw jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na wykonanie za dodatkową opłatą uproszczonego audytu instalacji OZE.
2. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z montażem instalacji. Na podstawie zgłoszeń
Miasto Krasnystaw opracuje wniosek o dofinansowanie projektu, który w przypadku otrzymania wsparcia
zostanie skierowany do realizacji.

