
W związku z powyższym zwracamy się do zainteresowanych

pozyskaniem środków o kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery,

Gospodarki Odpadami i Zadań Nieinwestycyjnych tel. 77/4567872

wew. 104 lub e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl celem wstępnego

zgłoszenia planowanego do realizacji przedsięwzięcia, podając m.in.

klasę przedsięwzięcia, oczekiwaną kwotę pożyczki i terminy wypłat

transz.

Klasa Rodzaj przedsięwzięć

A

Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy 

(źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWt).

Wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy

użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MWe).

Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem

biogazu, powstałego w procesach odprowadzania 

lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek

roślinnych i zwierzęcych.

B Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe.

C

Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych.

Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe.

D Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy.

E Wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepła.

F Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltanicznych.

G Wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych.

H

Produkcja biopaliw stałych i  płynnych (pod warunkiem

osiągnięcia efektu   ekologicznego na terytorium RP)  

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

informuje o zamiarze ogłoszenia 

konkursowego trybu naboru wniosków 

o dofinansowanie

realizacji przedsięwzięć w ramach programu 

„Budowa, rozbudowa lub modernizacja 

odnawialnych źródeł energii 

lub wysokosprawnej kogeneracji 

wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej 

energii cieplnej lub elektrycznej 

na terenie województwa opolskiego”

• Kwota środków przeznaczona na pożyczki: do 35 000 000 zł

• Oprocentowanie pożyczki: stałe 3% w skali roku

• Prowizja i inne koszty: nie dotyczy

• Okres finansowania: do 10 lat od wypłaty pierwszej transzy

pożyczki

• Okres karencji w spłacie rat kapitałowych: do 18 miesięcy od daty

wypłaty pierwszej transzy pożyczki

• Minimalny koszt przedsięwzięcia: 500 000 zł

• Maksymalny koszt przedsięwzięcia: 10 000 000 zł

• Wysokość pożyczki: do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

• Przewidywany termin ogłoszenia naboru: luty/marzec 2010

W ramach konkursu dofinansowane będą 

następujące klasy przedsięwzięć:


