„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony
cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.”

~ Napoleon Hill
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ul. Geodetów 1
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www.lioneg.pl

„Energia elektryczna jest wszechobecna w nieograniczonych
ilościach i może zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla,
gazu czy innych paliw.”

~ Nikola Tesla

PROGRAM PROSUMENT - obejmuje dofinansowanie na zakup i
montaż nowych mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do pro-

4.

MAKSYMALNY POZIOM JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW
KWALIFIKOWANYCH:

dukcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej. Dedykowane

a. Systemy fotowoltaiczne:

na potrzeby własnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub

• Instalacje o mocy do 10 kW - 8 000 zł/kWp

wielorodzinnych w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej
efektywne i przyjazne środowisku. Dofinasnowanie udzielane za

• Instalacje o mocy 10 - 40 kW - 6 000 zł/kWp
b. Pompy ciepła (do 300 kW):

pomocą BOŚ -u to 200 mln zł do wydatkowania w latach 2015-2017

• p.c powietrze/ woda dla c.o. i c.w.u. - 3 000 zł/kWp

z możliwością zawierania umów kredytu do końca 2015r.

• p.c powietrze/ woda dla c.w.u. i zasobniku 150 - 250 l
5 000 zł/ kW

1. KTO OTRZYMUJE FINANSOWANIE (BENEFICIENCI):

• p.c powietrze/ woda dla c.w.u. i zasobniku pow. 250 l
8 000 zł/ kW

a. osoby fizyczne,
b. spółdzielnie mieszkaniowe,

• pozostałe p.c. - 5 500 zł/kW

c. wspólnoty mieszkaniowe,
5.
2. FORMA UDZIELANIA FINANSOWANIA:
a. Finansowanie obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, dotacja wraz z kredytem,
b. Dotacja w wysokości 20% (źródła ciepła) lub 40% (źródła
energii elektrycznej) dofinansowania (15% - ciepło lub
30% - energia po 2015 r.),

ETAPY REALIZACJI I WSPÓŁPRACY Z LION ENERGY
GROUP W ZAKRESIE FOTOWOLTAIKI

a. umowa na projekt koncepcyjny
b. przygotowanie projektu koncepcyjnego, (podstawowy
dokumenty przy staraniu się o kredyt w programie PROSUMENT) określmy w nim, parametry technicne instalacji,
dokładnąwycenę

c. maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł
- 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i
przedsięwzięcia,

c. zgłoszenie/wniosek o przyłącze do zakładu eneretycznego.

d. określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla
każdego rodzaju instalacji,

f. wykonanie instalacji.

e. oprocentowanie kredytu: 1%, maksymalny okres finansowania kredytem: 15 lat.
f. przedsięwzięcie nie może być zakończone przed złożeniem
wniosku,

d. decyzja zakładu energetycznego i warunki przyłączenia
e. umowa na wykonanie instalacji
g. dofinansowanie Prosument:
• wniosek o finansowanie
• rozpatrywanie
• realizacja projektu - dotacja będzie wypłacona po oddaniu do użytku i uruchomieniu instalacji

g. wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów
przedsięwzięcia z innych środków publicznych,
h. dla jednego budynku mieszkalnego - jedno dofinansowanie
w ramach programu.
3. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ FINANSOWANIE:
a. na źródła ciepła opalane biomasą, pompa ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW.
b. na systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz
układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanie mocy elektrycznej do 40 kW),

www.lioneg.pl; tel. 665 569 526
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