
        

 

 

N F O Ś I G W 
PROSUMENT – DOFINANSOWANIE MIKROINSTALACJI OZE   

 

 

 
1. CEL DZIAŁANIA 
 
24 marca 2015 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o odnawialnych źródłach 
energii (OZE). Najważniejsza, z punktu widzenia gospodarstw domowych jest tzw. „poprawka 
prosumencka”. Dzięki niej każdy z nas będzie mógł zostać prosumentem (tzn. producentem i 
konsumentem zarazem). W wyniku zmian w prawie o wiele bardziej będzie opłacała się 
przydomowa ekologiczna produkcja energii elektrycznej i ciepła. Niewykorzystaną, 
wyprodukowaną energię będzie można odsprzedać sieci elektrycznej, po bardzo korzystnych 
cenach. Artykuł 41 mówi:  
 
(…) 10. Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych 
instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji do mocy do 3 kW 
włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów instalacji 
odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio: 

1) hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh; 
2) energia wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh; 
3) energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh. 

 
15. Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych 
instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 
10 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów 
instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio: 

1) biogaz rolniczy – 0, 70 zł za 1 kWh; 
2) biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh; 
3) biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków – 0,45 zł za 1 kWh;4) 
hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh; 
5) energia wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh; 
6) energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh. 

 
Biorąc pod uwagę, że obecnie koszt kWh dla odbiorcy ( a więc już po naliczeniu marży elektrowni) 
waha się około 0,5 zł – jest to doskonała okazja. 

 



        

 

 

Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - 
linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł 
energii” 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 i energii elektrycznej dla osób fizycznych 
oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz 
postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na 
rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym 
sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu 
„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty 
kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla 
osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”. 

 

Kto może sprzedawać wytworzoną energię? Odwołajmy się ponownie do tekstu ustawy. Artykuł 5 
mówi, że może być to: 

- osoba fizyczna, nie wykonująca o działalności gospodarczej, która wytwarza energię 
elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby, 
- przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

 
Celem wprowadzenia rozwiązań sprzyjających ekologicznej produkcji energii są narzucone przez 
Unię Europejską ograniczenia pozyskiwania jej w tradycyjny, nieodnawialny sposób. Warto 
zastanowić się nad inwestycją w tego typu mikroinstalację, ponieważ wydaje się, że to dopiero 
początek dobrej koniunktury na nieszkodliwe dla środowiska źródła energii. Dobrą okazją jest 
skorzystanie z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej 
„Prosument” o którym pisaliśmy tutaj. 

 

2. TERMINY NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW  

 
W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu w wysokości 400 mln zł, 
w tym: 
    100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego, 
    200 mln zł poprzez banki, 
    100 mln zł poprzez WFOŚiGW. 
 
Sposób realizacji programu w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów 
pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych. 
 
Harmonogram naboru wniosków w programie "Prosument" 

- nabór wniosków dla jst trwał od 26.05.2014 do 31.12.2014; kontynuacja naboru, zgodnie z 
nowym programem priorytetowym, zostanie ogłoszona w 2015 r. 
- nabór wniosków dla WFOŚiGW trwał od 16.07.2014 do 31.12.2014; kontynuacja naboru, 
zgodnie z nowym programem priorytetowym, zostanie ogłoszona w 2015 r.; początek 
naboru wniosków  dla beneficjentów końcowych - po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW 



        

 

 

- nabór wniosków dla banków został ogłoszony 2.01.2015; wnioski od banków przyjmowane 
były do 30.01.2015; początek naboru wniosków  dla beneficjentów - po ogłoszeniu naboru 
przez banki. 

 
3. DLA KOGO  

 

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. 

 

Program będzie wdrażany na trzy sposoby: 
 
a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków 
 

 pożyczki wraz z dotacjami dla jst, 

 wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych 
(dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub 
mikroinstalacji OZE) należy do jst, 

 nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW, 

 kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 1000 tys. zł. 
 
b) za pośrednictwem banków 
 

 środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie 
z dotacjami, 

 nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie 
ciągłym, prowadzony przez banki. 

 
c) za pośrednictwem WFOŚiGW 

 

 środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z 
dotacjami, 

 nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie 
ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW. 
 

 
4. KOSZTY KWALIFIKOWANE 

 

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii do produkcji: 
 

 energii elektrycznej lub 

 ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w 
budynku), 



        

 

 

 
dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany 
istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. 
 
Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu 
wyłącznie instalacji źródeł ciepła. 

 
5. INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA 

 

1) dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych 
instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji: 

a) do 15% dofinansowania dla instalacji, o których mowa w ust. 7.5 pkt 2 lit. a, b, c, a w 
okresie lat 2014 – 2015 do 20% dofinansowania, 
b) do 30% dofinansowania dla instalacji, o których mowa w ust. 7.5 pkt 2 lit. d, e, f, a w 
okresie lat 2014 – 2015 do 40% dofinansowania; 

2) w przypadku instalacji, o których mowa w ust. 7.5 pkt 4, udział procentowy dofinansowania w 
formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych w pkt 1 lit. a) 
- b), odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej; 

 

6. OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: ogólnopolski   

 

Źródło: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/ 

 
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z ekspertem - Dominik RYBKA 

mobile: 796-071-188 | e-mail: verum@wp.eu | www: www.verum.net.pl 
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