Od 19-09-2018 do 30-06-2027 Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmują
wnioski o wsparcie z programu CZYSTE POWIETRZE
Redukcja smogu to nie tylko poprawa stanu środowiska, ale również naszego
zdrowia. Jak zadbać o swój kawałek nieba? Za nieodpowiednią jakość
powietrza w naszym kraju odpowiada przede wszystkim ogrzewanie domów
jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych
piecach. Dlatego powinno się dokonywać wymiany źródeł ciepła na te
bardziej ekologiczne, jak i realizować inwestycje w zakresie ocieplenia
domów. Dzięki tym działaniom mamy nie tylko szansę oddychać
w przyszłości czystszym, zdrowszym powietrzem, ale także uzyskać
oszczędności w domowym budżecie.
W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został
przygotowany nowy Program Priorytetowy Czyste Powietrze wpisujący się
w realizację rządowego programu poprawy jakości powietrza. Planowany
zakres programu przewiduje wykonanie kompleksowej termomodernizacji,
wymiany palenisk, czy montażu odnawialnych mikro źródeł energii.
Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów
jednorodzinnych. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności
energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
z jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez gruntowną
termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą źródeł ciepła.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz
termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać
energią.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów
jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy
budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za
pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Głównym celem programu jest
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

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.
Budżet Programu to 103 mld zł.
Program finansowany będzie ze środków krajowych. W przyszłej
perspektywie finansowej zakładane jest że program będzie również
wspierany ze środków unijnych.
Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji
– 53 tys. zł. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. Wysokość
dofinansowania tj. dotacji zależy od kwoty miesięcznego dochodu
przypadającego na osobę (w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie)
i wynosi od 30 do 90 %. W przypadku rolników, dochód z gospodarstwa jest
określany (na podstawie hektara przeliczeniowego).
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I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601-800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801-1000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1001-1200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1201-1400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1401-1600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 30%

do 70%

do 100%

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty
mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Oprocentowanie pożyczki
zmienne – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniej
niż 2% rocznie. (np. WIBOR 3M 14.12.2018 1,72% + 0,70 = 2,42%),
planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat. Możliwa karencja (zwłoka)
w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż
12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie.
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r. Przedsięwzięcie nie
może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym
Warunkiem podstawowym dla budynków istniejących jest wymiana starego
pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania
programu. Dla budynków nowo budowanych należy dokonać zakupu
i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.
Od 2019 r. dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach Programu
„Czyste Powietrze” nie będą dochodem podatnika. Nie zapłacimy od tej
dotacji podatku dochodowego.
Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla głównych pozycji
termomodernizacji w programie wynoszą:
• ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace
towarzyszące do 150 zł za m2.
• wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych,
drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
do 700 zł za m2.
• instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do
10.000 zł za zestaw.
• pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego
ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30.000 zł za zestaw.
• kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin
do 20.000 zł za zestaw.

Ocieplenie domu
źródło: muratordom.pl

Piec gazowy kondensacyjny
źródło: www.saunierduval.pl

Program „Czyste powietrze” jest częścią kampanii, która ma nas zachęcić do
podejmowania działań na rzecz zmniejszenia emisji szkodliwych
zanieczyszczeń do powietrza. Aby program mógł przynieść oczekiwane
skutki, powinno w pierwszej kolejności dokonać przeprowadzenia
kompleksowej termomodernizacji ponieważ sama wymiana pieca na nowy
to za mało. W pierwszym kroku – ocieplenie budynku, w drugim – instalacja
nowoczesnego pieca. Dopiero wówczas efekt oszczędności energii cieplnej
będzie gwarantowany.
W województwie świętokrzyskim wnioski składa się:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
25-155 Kielce Aleja księdza Jerzego Popiełuszki 41
tel. sekretariat: 41 366 15 12, 41 333 52 20
tel. biuro obsługi: 41 333 52 21
e-mail : biuro@wfos.com.pl
Wniosek składa się w wersji elektronicznej lub papierowej
z wykorzystaniem następujących możliwości:
Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej konieczne jest zarejestrowanie
konta w Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW w Kielcach. Po
zarejestrowaniu konta beneficjent ma możliwość pobrania elektronicznej

wersji wniosku. Tak pobrany wniosek w wersji elektronicznej należy
wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo wymagana wersja
papierowa) lub poprzez ePUAP po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym
lub profilem zaufanym (wysyłka wniosku wyłącznie elektronicznie –
wymagana wyłącznie wersja elektroniczna). W przypadku, gdy wersja
elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu ePUAP lub podpisu
kwalifikowanego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci
elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu
profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym, przesyła poprzez
Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Kielcach wersję elektroniczną wniosku oraz
drukuje wniosek i wysyła jego podpisaną wersję papierową wraz
z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW w Kielcach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Aleja księdza Jerzego Popiełuszki 41 25-155 Kielce. Pełna instrukcja
składania wniosku przy użyciu Portalu Beneficjenta została udostępniona w
Bazie Wiedzy portalu.
W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą
elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami
jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie właściwego
WFOŚiGW lub jego oddziale).
Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje: dla wniosku składanego
przy użyciu aplikacji internetowej - data jego wysłania na skrzynkę
podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług
Administracji Publicznej (ePUAP)
Dla wniosku w formie papierowej, w tym dla wniosku składanego przez
aplikację internetową bez
kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego
profilem zaufanym ePUAP:
• termin wpływu wniosku do kancelarii WFOŚiGW – jeżeli wniosek
o dofinansowanie został
• dostarczony osobiście albo za pośrednictwem kuriera, lub
• data nadania w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A.

Sposób potwierdzenia terminu wpływu wniosku do WFOŚiGW:
• Wnioski w wersji elektronicznej złożone poprzez elektroniczną
Platformę Usług Administracji
Publicznej (EPUAP) po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub
profilem zaufanym (wyłącznie wersja elektroniczna) - potwierdzenie
wygenerowane przez powyższy system (UPP,UPO),
• Wnioski składane przez Portal Beneficjenta – potwierdzenie na
dostarczonej do biura WFOŚiGW wersji papierowej wniosku
w Portalu Beneficjenta (zgodną z przesłaną wersją elektroniczną),
potwierdzeniem terminu wpływu jest stempel kancelarii na
pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie lub potwierdzenie
odbioru przesyłki.
• Wnioski w wersji papierowej (wypełniane ręcznie) – potwierdzeniem
terminu jest stempel
kancelarii na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie lub
potwierdzenie odbioru przesyłki.
Wniosek o dofinansowanie złożony do niewłaściwego WFOŚiGW zostanie
zwrócony wnioskodawcy wraz z informacją o właściwym terytorialnie
WFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
Piotr Lisowski
st. spec. ds. ekonomiki i przedsiębiorczości
Dział Ogrodnictwo

