Kredyty z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Linia nr 1 - Kredyty preferencyjne na modernizację systemów
grzewczych i wykorzystanie OZE
PRZEDMIOT KREDYTOWANIA: Zadania inwestycyjne i modernizacyjne służące ochronie
powietrza
ZAKRES ZADANIA OBJĘTEGO FINANSOWANIEM:
- modernizacja systemów grzewczych związana z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do
powietrza,
- wykonanie systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
- modernizacja systemów grzewczych z wykorzystaniem alternatywnych, przyjaznych
środowisku źródeł energii:
o
o
o

biomasy,
kolektorów słonecznych,
pomp ciepła,

- wykonanie systemów grzewczych i zasilania z wykorzystaniem alternatywnych,
przyjaznych środowisku źródeł energii:
o
o
o
o

zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, kotłów
zasilanych biomasą,
zakup i instalacja systemów grzewczych wykorzystujących ciepło odpadowe,
zakup i instalacja kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,
zakup i instalacja nowych mikro i małych elektrowni/siłowni wiatrowych o mocy
do 40 kW.

KOSZTY KWALIFIKOWANE:
- zakup materiałów i urządzeń technologicznych dotyczących modernizacji źródła emisji
(kotłowni),
- zakup materiałów i urządzeń tworzących systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła
(rekuperacja),
- zakup materiałów i urządzeń technologicznych dotyczących modernizacji instalacji c.o. i
c.w.u.,
w przypadku inwestycji nowych, polegających na wykonaniu systemów grzewczych i
zasilania z wykorzystaniem alternatywnych, przyjaznych środowisku źródeł energii,
kosztem kwalifikowanym może być koszt zakupu zasobnika wody instalowanego w
związku z zastosowaniem kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych,
- zakup materiałów i urządzeń związanych z wykonywanym źródłem energii, w tym:
o
o
o
o

pomp ciepła wraz z niezbędną instalacją,
kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w wraz z magazynami energii,
kotłów opalanych biomasą,
mikro i małych elektrowni / siłowni wiatrowych o mocy do 40 kW,

- zakup niezbędnego osprzętu związanego z wykonywanym źródłem energii,
- koszt doprowadzenia gazu (przyłącza) do modernizowanej kotłowni,
- roboty budowlano-montażowe, dotyczące przedmiotu kredytowania, pod warunkiem
ich udokumentowania fakturami,
- podatek VAT.
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KREDYTOBIORCY: osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
wspólnoty mieszkaniowe, nadleśnictwa PGL Lasy Państwowe – będący właścicielami
nieruchomości lub podmiotami dysponującymi innym prawem władania nieruchomością.
WARUNKI KREDYTOWANIA:
- maksymalna kwota kredytu: do 100% kosztów kwalifikowanych i nie wyższa niż:
- 150.000 zł dla osób fizycznych
- 500.000 zł dla pozostałych Kredytobiorców
- okres realizacji zadania: max. 24 miesięcy od dnia postawienia przez Bank kredytu do
dyspozycji Kredytobiorcy,
- okres kredytowania: maksymalny okres kredytowania zależy od zdolności kredytowej,
kredytobiorcy ustalanej przez Bank, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Banku,
- okres dopłat: przez cały okres kredytowania, jednak nie dłużej niż przez 120 miesięcy,
- okres karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy,
- oprocentowanie kredytu: WIBOR 3M +marża 3 p.p.,
- oprocentowanie w okresie dopłat: WIBOR 3M,
- prowizja przygotowawcza: 2% kwoty udzielonego kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 1,02%, przy założeniu, że całkowita kwota kredytu wynosi 30 000 zł,
całkowita kwota do zapłaty to 30 760,13 zł, oprocentowanie w wysokości 0,21%, które składa się z aktualnej stopy bazowej
WIBOR 3M (z dnia 29.01.2021 r. wynoszącej 0,21%). Całkowity koszt kredytu wynosi 760,13 zł, na który składa się prowizja
przygotowawcza w wysokości 2 % kwoty kredytu tj. 600 zł i odsetki w wysokości 160,13 zł przy kredycie spłacanym w 60
miesięcznych malejących ratach kapitałowo odsetkowych, z których najniższa rata wynosi 500,09 zł a najwyższa 505,25 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 01.02.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie, przy założeniu, że Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wnosi dopłaty do oprocentowania w wysokości 3,0 p.p. Powyższa
informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy.
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