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Załącznik nr 7 do Regulaminu Projektu  

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA WYKONANIE ZADANIA 

Szczegółowe zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji: 

Lp. Wyszczególnienie j.m. 

Maksymalny limit 

ustalony przez 

Grantodawcę [netto] 

1.  Demontaż pieca / kotła węglowego zł / szt. 500,00 zł 

2.  Zakup kotła z podajnikiem automatycznym na pelet jedno 
lub dwufunkcyjny o mocy do 25 [kW] wraz z montażem 
i pracami w obrębie źródła  

zł / szt. 14 000,00 zł 

3.  Zakup kotła gazowego kondensacyjnego jedno lub 
dwufunkcyjny do 25 [kW] wraz z montażem i pracami 
w obrębie źródła 

zł / szt. 12 000,00 zł 

4.  Zakup wkładu kominowego wraz z montażem (kotły 
gazowe i na pellet) 

zł / szt. 2 500,00 zł 

5.  Zakup pieca akumulacyjnego wraz z instalacją 
elektryczną wewnętrzną i montażem (nie więcej niż 6 szt. 
/ lokal mieszkalny) – podać moc całkowitą 

zł / szt. 3 500,00 zł 

6.  Zakup promiennika podczerwieni wraz z instalacją 
elektryczną wewnętrzną i montażem (nie więcej niż 8 szt. 
/ lokal mieszkalny) – podać moc całkowitą 

zł / szt. 1 500,00 zł 

7.  Zakup kotła elektrycznego / elektrodowego wraz z 
instalacją elektryczna wewnętrzną, montażem i pracami 
w obrębie źródła 

zł / szt. 8 000,00 zł 

8.  Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na potrzeby 
zasilania źródła ciepła (na podstawie uproszczonego 
kosztorysu inwestorskiego budowlanego i / lub 
instalacyjnego) 

zł / szt. 1 500,00 zł 

9.  Zakup i montaż grzejnika z kompletem zaworów (nie 
więcej niż 8 szt. / lokal mieszkalny) 

zł / szt. 1 000,00 zł 

10.  Wykonanie / modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania (na podstawie uproszczonego kosztorysu 
inwestorskiego budowlanego i / lub instalacyjnego) 

zł / kpl. 10 000,00 

11.  Wykonanie ogrzewania podłogowego (elektryczne 
oporowe lub wodne) – nie więcej niż 100 [m2] (wyłącznie 
dla źródeł ciepła: pompa ciepła, ogrzewanie gazowe) – 
podać moc w przypadku ogrzewania oporowego 
elektrycznego (na podstawie uproszczonego kosztorysu 
inwestorskiego budowlanego i / lub instalacyjnego) 

zł / m2 150,00 zł 

12.  Zakup instalacji kolektorów słonecznych z zasobnikiem 
wraz z montażem (dla kotłów gazowych i kotłów na pelet) 

zł / kpl. 10 000,00 zł 

13.  Zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem –  
1. Max 25 % szczytowej mocy źródła ciepła w 

przypadku źródła ciepła do centralnego 
ogrzewania zasilanego energią elektryczną. 

2. Max 2 [KW] w przypadku ogrzewania ciepłej wody 
użytkowej energią elektryczną  

Uwaga:  
Całkowita moc instalacji fotowoltaicznej nie większa niż 
6,5 [kW] 

zł / kW 3 000,00 zł 

14.  Zakup pompy ciepła powietrze-woda  / woda – woda wraz 
z wykonaniem dolnego źródła ciepła dla centralnego 
ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej wraz z montażem o mocy do 20 [kW] i pracami 

zł / szt. 35 000,00 zł 



 

Strona 2 z 2 

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA WYKONANIE ZADANIA 

Szczegółowe zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji: 

Lp. Wyszczególnienie j.m. 

Maksymalny limit 

ustalony przez 

Grantodawcę [netto] 

w obrębie źródła. 

15.  Wykonanie / przebudowa przyłącza gazowego (na 
podstawie faktury związanej z przyłączeniem)  

zł / szt. 8 000,00 zł 

16.  Wykonanie / przebudowa przyłącza  
elektroenergetycznego (na podstawie faktury związanej 
z przyłączeniem)  

zł / szt. 8 000,00 zł 

17.  Wykonanie przyłącza ciepłowniczego (na podstawie 
faktury związanej z przyłączeniem)  

zł / szt. 16 000,00 zł 

18.  Zakup wymiennika ciepła lub węzeł podmieszania wraz 
z montażem do 20 [kW] i pracami w obrębie źródła 

zł / szt. 8 000,00 zł 

19.  Wykonanie projektu instalacji gazowej (instalacje 
wewnętrzne) 

zł / szt. 1 500,00 zł 

 
 


