
Załącznik do uchwały Nr 92/16  

Zarządu WFOŚiGW w Kielcach  

Z dnia 22 grudnia 2016 r. 

 

KATALOG KWALIFIKACJI KOSZTÓW DLA ZADAŃ DOFINANSOWYWANYCH 

ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I 

GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH 

 

III. OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM 

1. Koszty kwalifikowane: 

1) dokumentacja niezbędna do realizacji zadania (dotyczy pożyczek); 

2) nadzór inwestorski, archeologiczny, autorski, przyrodniczy (dotyczy pożyczek); 

3) roboty budowlano-montażowe, w tym obiekty i infrastruktura związana z inwestycją, 

m.in. wykonanie robót budowlanych w kotłowni wraz z wymianą / montażem 

nowych urządzeń niezbędnych do jej działania, zbiorniki na paliwo, roboty 

budowlano - montażowe związane z budową lub modernizacją instalacji 

wykorzystujących OZE wraz z ogrodzeniem terenu, roboty budowlano montażowe 

wynikające z audytu energetycznego; 

4) zakup i montaż nowych maszyn i urządzeń; 

5) rozruch technologiczny; 

6) roboty demontażowe związane z inwestycją; 

7) wymiana pojazdów komunalnych na niskoemisyjne; 

8) budowa i rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączami; 

9) przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowanych zadań dofinansowywanych w 

formie bezzwrotnej, należy uwzględnić maksymalną wysokość kosztów określonych 

poniżej: 

a) dla przedsięwzięć termo modernizacyjny eh nie więcej niż: 

- ocieplanie ścian zewnętrznych budynków - 140 zł/m2, 

- ocieplanie stropodachu 140 zł/m2, 

- wymiana okien/drzwi 500 zł/m2, 

- instalacja wewnętrzna c.o. - nie więcej niż 10 % pozostałych kosztów 

termomodernizacji, 

b) w odniesieniu do przebudowy lub wykonania nowych kotłowni -650 zl/kW mocy 

nowo instalowanych kotłów, 

c) dla przedsięwzięć wykorzystujących niekonwencjonalne, odnawialne źródła 

energii: 

- zakup i montaż nowej instalacji kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 

absorbera nie mniejszej niż 20 nr - 2 500 zł/m2 powierzchni absorbera, 

- zakup i montaż nowych urządzeń elektrowni wiatrowych -5 000 zł/kW, 

- zakup  i  montaż  nowej  instalacji  paneli  fotowoltaicznych -6 000 zł/kW, 

- zakup i montaż nowych pomp ciepła - 5 000 zł/kW, 

-budowy biogazowni rolniczych - 5 000 zł/kW; 

10) inne koszty specyficzne dla danego typu zadania, uzgodnione z Funduszem. 



 

2. Koszty niekwalifikowane: 

1) wykup gruntów, odszkodowania, opłaty administracyjne; 

2) wykonanie pokrycia dachowego; 

3) koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników, zatrudnionych przez 

wnioskodawcę; 

4) budowa domów pasywnych i energooszczędnych z zastrzeżeniem punktu III. 1.9 lit. 

c; 

5) budowa, przebudowa, poprawa stanu dróg; 

6) budowa parkingów park&ride; 

7) VAT w przypadku projektów generujących przychód, bez względu na fakt czy VAT 

będzie odzyskiwany, czy nie oraz bez względu na fakt gdzie projekt będzie generował 

przychód (czy u wnioskodawcy, czy u operatora); 

8) roboty towarzyszące termomodernizacji nieujęte w audycie energetycznym; 

9) prace geologiczne związane z odwiertami badawczymi; 

10) inne koszty nic związane bezpośrednio z priorytetami Wojewódzkiego Funduszu nie 

generujące efektu ekologicznego. 


