Program - Czyste Powietrze
2019-03-29 08:41:23

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do
atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków
jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki
oszczędnościom finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu
mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem
szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
Maksymalna kwota dotacji
Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli
koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.
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♦ Osoby, które chcą skorzystać z pomocy finansowej na zakup nowego źródła ciepła lub wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i
termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze i złożą swoje wnioski po 1 lipca 2019 roku muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia
nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które
mogą być wykonane wcześniej.
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Terminy:
Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029 r.
OSIEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA
1. Zdobądź wiedzę

2. Zbadaj potrzeby budynku

3. Wypełnij i złóż wniosek o
dofinansowanie

4. Po złożeniu wniosku

5. Podpisz umowę o dofinansowanie

6. Złóż wniosek o płatności

7. Zakończenie przedsięwzięcia

8. Rozliczenie przedsięwzięcia

Zapoznaj sie ze szczegółami naboru:
programem priorytetowym,
formularzem wniosku i załącznikami
oraz instrukcjami do nich, a także
regulaminem naboru.
Chodzi o stan obecny i potrzeby
budynku, które powinny zostać
określone w audycie energetycznym
lub przedstawione w uproszczonej
analizie energetycznej
zweryfikowanej przez przedstawiciela
WFOŚiGW przed realizacją
przedsięwziecia.
Pamietaj o wytycznych w tym
zakresie na stronie właściwego
WFOŚiGW, w tym o liście
wymaganych dokumentów (np.
dokumenty potwierdzajace dochód).
Dokonana zostanie ocena Twojego
wniosku zakończona podjęciem
decyzji w sprawie przyznania
dofinansowania.
WFOŚiGW przygotuje umowę po
pozytywnym rozpatrzeniu Twojego
wniosku.
Środki mogą być wypłacone w kilku
transzach po zrealizowaniu
poszczególnych etapów
przedsiewzięcia. Jeśli pojawią się
zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany
w umowie.
Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW
potwierdzi realizację przedsięwzięcia.
Dodatkowo możliwa jest kontrola
przedsięwzięcia w okresie jego
trwałosci (utrzymania projektu) w
terminie do 3 lat!
Nastąpi po pozytywnej weryfikacji
realizacji przedsięwzięcia przez
Przedstawiciela WFOŚiGW.

WARUNKI DOFINANSOWANIA

NA JAKIE DZIAŁANIA MIĘDZY INNYMI MOŻESZ UZYSKAĆ DOTACJE Z PROGRAMU

Nazwa elementu przedsięwzięcia
audyt energetyczny budynku przed realizacją
przedsięwzięcia
dokumentacja projektowa związana z
modernizacją, przebudową dachu (cześci
konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem

Jednostka
szt.

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany
na jeden budynek
do 1 000 zł

szt.

do 1 000 zł
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dokumentacja projektowa modernizacji instalacji
wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła
ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna
Nazwa elementu przedsięwzięcia
docieplenie przegród budowlanych oraz
uzasadnione prace towarzyszące
wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien,
okien połaciowych, drzwi balkonowych,
powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
wymiana drzwi zewnętrznych, w tym bram
garażowych
Nazwa elementu przedsięwzięcia

szt.

do 1 000 zł

szt.
Jednostka
m powierzchni
przegrody
m2 powierzchni

do 500 zł
Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany
do 150 zł

m2 powierzchni

do 2 000 zł

2

Jednostka

węzeł cieplny
kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z
systemem odprowadzania spalin
kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem
odprowadzania spalin
system ogrzewania elektrycznego
kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system
odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej
pompy ciepła powietrzne
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub
wody
instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej
wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem
ciepła
kolektory słoneczne
mikroinstalacja fotowoltaiczna*
przyłącza i instalacja wewnętrzna
gazowa/olejowa**
przyłącze cieplne***
przyłącze i instalacje wewnętrzne
elektroenergetyczne***
* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłaczenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci

do 700 zł

zestaw
zestaw

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany
na jeden budynek
do 10 000 zł
do 20 000 zł

zestaw

do 10 000 zł

zestaw
zestaw

do 10 000 zł
do 15 000 zł

zestaw
zestaw

do 30 000 zł
do 45 000 zł

zestaw

do 15 000 zł

zestaw

do 10 000 zł

zestaw
zestaw
zestaw

do 8 000 zł
do 30 000 zł
do 5 000 zł

zestaw
zestaw

do 10 000 zł
do 8 000 zł

dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

DANE KONTAKTOWE
Informacje nt Programu "Czyste powietrze" można uzyskać w punktach konsultacyjnych WFOŚiGW w następujących lokalizacjach:
Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30)
Bielsko - Biała, ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)
Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)
Infolinia programu "Czyste powietrze": 32 60 32 252
email: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl

♦ Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.01.2019 r. >>>
♦ Jak wnioskować ? - instrukcja krok po kroku >>>

♦ Strona Internetowa Programu - Czyste Powietrze >>>

Pliki do pobrania:
Zadbaj o swój kawałek nieba - ulotka informacyjna - 0.95 Mb
Wersja poglądowa wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" - 5.89 Mb

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
bezpośredni link do strony www
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