
podatek VAT 

8% 20% podatek VAT
 szacowane koszty 

niekwalifikowane
RAZEM

wynikowy szacowany poziom 

dofinansowania**

1 Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW 15 000,00 zł     1 200,00 zł       16 200,00 zł     2 430,00 zł                    18 630,00 zł     3 000,00 zł                     1 200,00 zł                      2 430,00 zł                      6 630,00 zł                                       64%

podatek VAT 

23% 20% podatek VAT
szacowane koszty 

niekwalifikowane
RAZEM

wynikowy szacowany poziom 

dofinansowania**

1 Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW 15 000,00 zł     3 450,00 zł       18 450,00 zł     2 767,50 zł                    21 217,50 zł     3 000,00 zł                     3 450,00 zł                      2 767,50 zł                      9 217,50 zł                                       57%

Szacunkowe koszty montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z odbiorem 

w ramach projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy"

Wkład własny Mieszkańca*

Instalacje paneli fotowoltaicznych o mocy 3 kW, z 8% podatkiem VAT

Instalacje paneli fotowoltaicznych o mocy 3 kW, z 23% podatkiem VAT

 szacowane koszty 

niekwalifikowane
RAZEMKategoria OZE cena netto cena brutto

Wkład własny Mieszkańca*

Lp.

*Ostateczna wysokość dofinansowania: do 85% wartości kosztów kwalifikowanych (ale nie mniej niż 80% wartości kosztów kwalifikowanych - ceny netto), a co się z tym wiąże wkład Mieszkańca nie będzie mniejszy niż 15% wartości kosztów kwalifikowanych ( ale nie więcej niż 20% 

wartości kosztów kwalifikowanych - ceny netto) + wartość kosztów niekwalifikowanych - zasymulowano najmniej korzystny przypadek.

** Uwzględniający: 20% kosztów kwalifikowanych (ceny netto) + koszty niekwalifikowane (15% ceny brutto) - zasymulowano najmniej korzystny przypadek.

Podane powyżej kwoty są tylko wartościami szacunkowymi, możliwie maksymalnie zbliżonymi do rzeczywistych. Ostateczne kwoty za dostawę, montaż i odbiór kompletnej instalacji fotowoltaicznej określone zostaną po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłonienia 

dostawcy i wykonawcy instalacji OZE. Jeżeli w wyniku przetargu cena za określoną instalację będzie niższa od pierwotnie założonych wówczas Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej nadwyżki. W końcowym rozliczeniu Uczestnik ponosi koszty TYLKO   w oparciu o RZECZYWIŚCIE 

PONIESIONE KOSZTY w ramach projektu.

 szacowane koszty 

niekwalifikowane
RAZEMLp. Kategoria OZE cena netto cena brutto


