
OZE (odnawialne źródła energii) to obszar, na który Unia Europejska kładzie bardzo duży 

nacisk i inwestuje znaczące środki zarówno na promocję i edukację, jak i wsparcie w zakresie 

zakupu i budowy instalacji. Fundusze Europejskie to najlepsza dostępna opcja finansowania 

inwestycji związanych z OZE.  

 

Dotacje na fotowoltaikę  

  

Systemy fotowoltaiczne zamieniają energię pochodzącą z promieniowania słonecznego na 

energię elektryczną. Tego typu instalacje zalicza się do odnawialnych źródeł energii. Stąd na 

zakup paneli solarnych oraz ich montaż możemy otrzymać dofinansowanie z Funduszy 

Europejskich. W zależności od podmiotu, który występuje o dofinansowanie na zakup i 

montaż instalacji fotowoltaicznej, istnieją różne programy, z których można takie środki 

pozyskać,  

Warto podkreślić, że o dotację na fotowoltaikę nie trzeba walczyć samodzielnie. 

Firma wybrana przez Państwa do instalacji paneli solarnych może ubiegać się o dotację 

w Państwa imieniu. Jako firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie optymalizacji 

energetycznych oraz instalacji fotowoltaicznych wspieramy naszych klientów w całym 

procesie przygotowania dokumentacji projektowej, oraz w bieżącym kontakcie z instytucją 

organizującą konkurs, z którego środki mają zostać pozyskane. 

  

Źródła pozyskiwania dotacji na fotowoltaikę 

  

Stowarzyszenia, spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa i 

wszystkie jednostki posiadające osobowość prawną mogą ubiegać się o dofinansowanie na 

montaż lub rozbudowę instalacji fotowoltaicznej z Unii Europejskiej. Dla osób prywatnych 

stworzono programy wsparcia finansowego w ramach Wojewódzkich Funduszy Ochrony 



Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dofinansowań w przypadku osób fizycznych, 

starających się o dotację na fotowoltaikę z programów WFOŚiGW, będzie różna dla 

różnych regionów.  

  

Fundusze Unijne na OZE 2014-2020 

  

Przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne i inne rozwiązania 

zaklasyfikowane do OZE mają do wyboru aż 11 opcji dofinansowania, w ramach czterech 

programów finansowanych przez UE. Są to zarówno środki udostępniane w formie pożyczek, 

jak i dotacji bezzwrotnych i refundacji kosztów. Oto kilka źródeł, z których możemy pozyskać 

dofinansowanie na fotowoltaikę: 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (możliwość refundacji części poniesionych 

kosztów), 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczki z dotacją), 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalne Programy 

Operacyjne 2014+ (dotacja bezzwrotna). 

  

Kto może dostać dofinansowanie z Funduszy Unijnych na OZE? 

  

Środki unijne dostępne w programie 2014-2020 są przeznaczone przede wszystkim dla firm z 

sektora MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw), które chcą inwestować w ekologiczną 

energię z odnawialnych źródeł. Drugim sektorem, który może liczyć na wsparcie ze środków 

unijnych, są duże przedsiębiorstwa, które chcą przeznaczyć pozyskane środki na 

modernizację, rozbudowę i unowocześnienie istniejących instalacji pod kątem efektywności 

energetycznej. 



  

  

 


