GMINA KOŁO

SPOTKANIE INFORMACYJNE
PROGRAM PRIORYTETOWY

CZYSTE POWIETRZE
Koło, 1 października 2019 r.
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CEL PROGRAMU
Poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących
jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub
uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza,
pochodzących z nowo budowanych
jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

GMINA KOŁO
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JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE
W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM

„CZYSTE POWIETRZE”

GMINA KOŁO

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU ?
BENEFICJENTAMI PROGRAMU SĄ OSOBY FIZYCZNE
➢Będące
właścicielami
lub
współwłaścicielami
jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w
budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną
księgą wieczystą.
➢Będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości,
które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego
budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany
lub zgłoszony do użytkowania.
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JAKIE NIERUCHOMOŚCI ?

BUDYNKI JEDNORODZINNE
ISTNIEJĄCE
Mieszkalny budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku.

NOWO BUDOWANE
Budynek, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania do dnia
złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że uzyskano zgodę na
rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
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RAMY FINANSOWE
Budżet programu wynosi 103 mld zł:
➢w formie bezzwrotnej (dotacje): 63,3 mld zł;
➢w formie zwrotnej (pożyczki): 39,7 mld zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych
w ramach jednego wniosku o dofinansowanie
przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:
od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł na
budynek na cały okres trwania Programu.
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RAMY CZASOWE
Okres kwalifikowalności kosztów:
od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.
zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027r.
(rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie).
środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia:
30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym
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RAMY CZASOWE
Rozpoczęcie przedsięwzięcia
Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data
wystawienia pierwszej faktury) i może nastąpić od dnia złożenia
wniosku z wyłączeniem dokumentacji opracowanej na
potrzeby wniosku.
Zakończenie przedsięwzięcia
Data wystawienia ostatniej faktury lub innego dokumentu
potwierdzającego wykonanie prac
Oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową
o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację
zamontowanych urządzeń.
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KOSZTY KWALIFIKOWANE
Rodzaje przedsięwzięć

➢zakup i montaż: kotłów na paliwa stałe, węzłów cieplnych,
systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów olejowych,
kotłów gazowych kondensacyjnych, pomp ciepła powietrznych,
pomp ciepła odbierających ciepło z gruntu lub wody, wraz z
przyłączami, instalacją centralnego ogrzewania i instalacją
ciepłej wody użytkowej,
➢zastosowaniu odnawialnych źródeł energii
słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne)

(kolektory

➢wykonaniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych
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KOSZTY KWALIFIKOWANE
PODSTAWOWA ZASADA PROGRAMU

Warunkiem kwalifikowalności kosztów dla
budynków istniejących jest wymiana wszystkich
źródeł ciepła na paliwo stałe, niespełniających
wymagań
określonych
w
załączniku
do
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów
na paliwa stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690)
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KOSZTY KWALIFIKOWANE
PODSTAWOWA ZASADA PROGRAMU

Wymogu nie stosuje się w przypadku:
➢gdy kocioł na paliwo stałe spełnia co najmniej 5
klasę normy europejskiej EN 303 - 5:2012 lub
nowszej.
➢kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne
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KOSZTY KWALIFIKOWANE
przed złożeniem wniosku
Jedn.

Maksymalny koszt
kwalifikowany

Audytu energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia

szt.

do 1 000 zł

Dokumentacja projektowa ( przebudowa dachu pod ocieplenie)

szt.

do 1 000 zł

Dokumentacja projektowa (modernizacja instalacji wewnętrznej i wymiany źródła ciepła)

szt.

do 1 000 zł

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna.

szt.

do 500 zł

Nazwa elementu przedsięwzięcia
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KOSZTY KWALIFIKOWANE
Jedn.

Maksymalny koszt
kwalifikowany

Węzeł cieplny z programatorem temperatury

zestaw

do 10 000 zł

Pompa ciepła (powietrze/woda, powietrze/powietrze) z osprzętem

zestaw

do 30 000 zł

Pompa ciepła ( grunt/ woda, woda/woda) z osprzętem
Kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą,
układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz
Kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą,
układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na olej
Urządzenie grzewcze, materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania
elektrycznego
Kocioł na paliwo stałe (węgiel) z armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem
doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin
Kocioł na paliwo stałe ( biomasa pochodzenia leśnego i rolniczego) z armaturą
zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin

zestaw

do 45 000 zł

zestaw

do 15 000 zł

zestaw

do 15 000 zł

zestaw

do 10 000 zł

zestaw

do 10 000zł

zestaw

do 20 000 zł

Jedn.

Maksymalny koszt
kwalifikowany

Nazwa elementu przedsięwzięcia

Nazwa elementu przedsięwzięcia
Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej

zestaw

Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

zestaw

do 15 000 zł
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KOSZTY KWALIFIKOWANE
Nazwa elementu przedsięwzięcia

Jedn.

Maksymalny koszt
kwalifikowany

Docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w
skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem

m2 pow.

do 150 zł za m2

Ocieplenie przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane
od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi
poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi
przestrzeniami podpodłogowymi

m2 pow.

do 150 zł za m2

Stolarka okienna w tym: okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie
m2 pow.
przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi

do 700 zł za m2

Drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy w garażach ogrzewanych

do 2000 zł za m2

m2 pow.
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KOSZTY KWALIFIKOWANE
Nazwa elementu przedsięwzięcia
System wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła
Kolektor słoneczny z

osprzętem*

Ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem*,
Koszt kwalfikowalny instalacji za 1 kWp wynosi maksymalnie 6 000 zł.

Jedn.

Maksymalny koszt
kwalifikowany

zestaw

do 10 000 zł

zestaw

do 8 000 zł

zestaw

do 30 000 zł

*Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki

Jedn.

Maksymalny koszt
kwalifikowany

Przyłącze i instalacja wewnętrzna gazowa w przypadku podłączenia nowego źródła
ciepła
Przyłącze cieplne w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła

zestaw

do 5 000 zł

zestaw

do 10 000 zł

Przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne w przypadku podłączenia
nowego źródła ciepła*

zestaw

do 8 000 zł

Nazwa elementu przedsięwzięcia

* z wyłączeniem kosztów ponoszonych przez operatora sieci dystrybucyjnej dla mikroinstalacji fotowoltaicznej
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KOSZTY KWALIFIKOWANE - BUDYNKI ISTNIEJĄCE
Pozwolenie na budowę
wydane do 15.12.2002 r.
Źródło ciepła
nie spełnia
wymogów
programu
Wymiana źródła ciepła* na spełniające warunki
programu wraz z przyłączami
Docieplanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych
budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od
środowiska zewnętrznego lub pomieszczeń
nieogrzewanych
Wymiana stolarki zewnętrznej
Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii:
kolektory słoneczne; mikroinstalacja fotowoltaiczna
Uwaga: dofinansowanie jedynie w formie pożyczki do
100% kosztów
Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Źródło ciepła
spełnia
wymogi
programu

X

Pozwolenie na budowę
wydane po 15.12.2002 r.
Źródło ciepła
nie spełnia
wymogów
programu

Źródło ciepła
spełnia
wymogi
programu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GMINA KOŁO

KOSZTY KWALIFIKOWANE - NOWO BUDOWANE
Budynek nowo budowany
Brak źródła ciepła
Zakup i montaż źródła ciepła
Zastosowanie instalacji odnawialnych
źródeł energii: kolektory słoneczne;
mikroinstalacja fotowoltaiczna
Uwaga: dofinansowanie jedynie w
formie pożyczki do 100% kosztów
Montaż wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepła

Istniejące źródło
ciepła spełnia
wymogi programu

X

X

X

X

X

warunkiem przystąpienia do programu jest spełnianie przez przegrody norm
izolacyjności określonych w Warunkach Technicznych obowiązujących od 31.12.2020 r.
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KOSZTY KWALIFIKOWANE - WAŻNE INFORMACJE
➢Koszty poniesione na przedsięwzięcie w lokalu mieszkalnym,
który został wyodrębniony po 01.01.2019 r. z istniejącego
jednorodzinnego budynku mieszkalnego, są kwalifikowane w
ramach limitu kosztów przypadających na cały budynek.
➢W Programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła
zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody
użytkowej.
➢W budynkach nowo budowanych koszty związane z zakupem
i montażem nowego źródła ciepła, przyłącza cieplnego,
gazowego lub elektroenergetycznego są kwalifikowane pod
warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r.
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KOSZTY KWALIFIKOWANE - WAŻNE INFORMACJE
➢W
budynkach
nowo
budowanych
w
kosztach
kwalifikowanych dotyczących zakupu i montażu źródeł ciepła
nie mogą być uwzględnione elementy instalacji ciepłej wody
użytkowej, w tym zasobnik.
➢W przypadku instalacji indywidualnego źródła ciepła
realizacja inwestycji może być dofinansowana jedynie w
sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym
obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione
ekonomicznie.
➢Koszty przedsięwzięcia, realizowane w budynkach
wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych
nie są kwalifikowane.
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KOSZTY KWALIFIKOWANE - WAŻNE INFORMACJE
➢W przypadku, gdy w jednorodzinnym budynku prowadzona
jest
działalność
gospodarcza,
wysokość
kosztów
kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do
powierzchni zajmowanej na prowadzenie tej działalności.
➢W przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła na
paliwa stałe realizacja inwestycji może być dofinansowana
jedynie w sytuacji, gdy wymieniane źródło ciepła jest trwale
wyłączone z użytku.
Potwierdzeniem jest imienny dokument zezłomowania/karta
przekazania odpadu.
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POZIOM DOFINANSOWANIA
dochód nieopodatkowany
Pożyczka

Grupa

Kwota średniego miesięcznego
dochodu na osobę [zł]

Dotacja

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%

Uzupełnienie do Pozostałe koszty
wartości dotacji kwalifikowane
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POZIOM DOFINANSOWANIA
dochód opodatkowany
Pożyczka

Grupa

Kwota
średniego
miesięcznego
dochodu na
osobę [zł]

Dotacja

Uzupełnienie do
wartości dotacji

Pozostałe koszty
kwalifikowane

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 – 1000

do 67%

do 33%

do 100%

IV

1001 – 1200

do 55%

do 45%

do 100%

V

1201 – 1400

do 43%

do 57%

do 100%

VI

1401 – 1600

do 30%

do 70%

do 100%

do 18%

do 82%

do 100%

do 85 528

do 15%

do 85%

do 100%

od 85 529
do 125 528

0%

do 100%

do 100%

powyżej 125 528

VII

powyżej 1600

Kwota rocznego
dochodu
wnioskodawcy [zł]
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POŻYCZKA
➢okres finansowania - nie dłuższy niż 15 lat
➢oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi WIBOR 12M +
70 pkt. bazowych i nie mniej niż 2% rocznie
➢okres karencji nie dłuższa niż do 12 miesięcy po
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
➢dotacja i pożyczka mogą być wypłacane po zrealizowaniu
części lub całości przedsięwzięcia.
➢środki będą przekazane po zakupie, dostawie i montażu
urządzeń, na rachunek bankowy wykonawcy lub
beneficjenta.
➢Beneficjent może ubiegać się o dofinansowanie w formie
samej dotacji, samej pożyczki lub w formie dotacji i
pożyczki.
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ZŁOŻENIE WNIOSKU
www.portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl
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ZŁOŻENIE WNIOSKU c.d.

Określenie potrzeb budynku
Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku,
które powinny zostać określone w audycie energetycznym
lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej
we wniosku o dofinansowanie.
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ZŁOŻENIE WNIOSKU c.d.
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DOCHÓD
wszystkich członków gospodarstwa domowego
Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób
zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Nie
ma znaczenia miejsce zameldowania danych osób, a to czy
faktycznie osoby te wspólnie się utrzymują.
Członkowie rodzin mieszkających wspólnie, ale
utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa
domowe.
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ZŁOŻENIE WNIOSKU c.d.
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DOCHÓD
Rozliczenie na podstawie PIT
➢kopia deklaracji PIT z pieczęcią urzędu skarbowego
potwierdzającą złożenie deklaracji lub w przypadku rozliczania
elektronicznego – do PIT powinno być dołączone Urzędowe
Potwierdzenie Odbioru
➢oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości
dochodu
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ZŁOŻENIE WNIOSKU c.d.
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DOCHÓD
Gospodarstwo rolne
➢oryginał zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości
powierzchni gospodarstwa rolnego
➢kopia nakazu płatniczego w sprawie podatku rolnego
i leśnego wystawionego przez właściwy organ gminy
➢umowa dzierżawy

GMINA KOŁO

ZŁOŻENIE WNIOSKU c.d.
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DOCHÓD
Praca za granicą
Wnioskodawca powinien przedłożyć dokument poświadczający
dochód właściwy dla danego kraju.
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WŁASNOŚĆ

Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku,
np. umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeżeli we
wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi
wieczystej i numeru działki

GMINA KOŁO

ZŁOŻENIE WNIOSKU c.d.
Gmina Koło, 8 lipca 2019 r. podpisała z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu, podpisała porozumienie w myśl porozumienia
przejęła na siebie następujące obowiązki:
➢doradztwo i konsultowanie wniosków o dofinansowanie z
mieszkańcami oraz pomoc w ich wypełnieniu,
➢przyjmowanie wniosków bezpośrednio od swoich
mieszkańców,
➢wstępna ich ocena i ewentualne wezwanie do uzupełnień,
➢pomoc w wypełnianiu wniosków o płatność.
Porozumienie to dotyczy beneficjentów z terenu Gminy Koło.
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ROZPATRZENIE WNIOSKU
➢Rozpatrzenie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni
roboczych od daty złożenia wniosku
➢weryfikacja wniosku przez gminę - wstępna ocena, a
następnie WFOŚiGW
➢uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji
i/lub dokumentów, wymaganych na etapie oceny
➢w obecnej formie wniosek zawiera warunki umowy dotacji
oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia,
oznacza to brak konieczności wizyty wnioskodawcy w siedzibie
WFOŚiGW i zawierania odrębnej umowy.
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ROZLICZENIE
➢Wniosek o płatność z protokołem częściowym lub
końcowym
➢Dokumenty księgowe (np. faktury)
potwierdzające zakup materiałów i usług
➢Dokumenty potwierdzające dokonanie płatności
(np. potwierdzenie przelewu) w przypadku
płatności na rachunek beneficjenta
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Gmina Koło
ul. Sienkiewicza 23
62-600 Koło
pok. 212
63 27-20-365
sz@gminakolo.pl

www.gminakolo.pl
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

