OCIEPLENIE DOMU,
NOWE OGRZEWANIE
to się opłaca!

- Weź dotację na wymianę kopciucha i ocieplenie domu
- Zadbaj o domowy budżet i oszczędzaj na rachunkach za energię
- Zadbaj o zdrowie
- Zadbaj o środowisko

czystepowietrze.gov.pl

PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ!
Dym z komina zawiera pył i inne zanieczyszczenia, w tym substancje rakotwórcze!
W Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera ok. 45 tys. osób, czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia.
Zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na nasz organizm.
Mogą powodować:
• Zaburzenia pracy wątroby,		
• Niedokrwienie serca,
• Alergie,				
• Choroby płuc, Bóle głowy.
Pyły i gazy są emitowane do powietrza głównie w wyniku:
• Spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych (tzw. niska emisja),
• Spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych (tzw. emisja liniowa),
• Spalania paliw stałych w energetyce i przemyśle (tzw. wysoka emisja),
• Procesów przemysłowych,
• Emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych np. dróg,
chodników, boisk oraz z powierzchni pylących.

TO MY TWORZYMY ATMOSFERĘ
Ogrzewaj mądrze
Podłącz budynek do sieci ciepłowniczej lub gazowej, zainwestuj w kocioł nowej
generacji i opał wysokiej jakości lub inne, nowoczesne źródło ciepła.
Dbaj o okoliczną zieleń
Drzewa i krzewy produkują tlen i pochłaniają część zanieczyszczeń.
Dawaj dobry przykład
Edukuj najmłodszych. Pozytywne nawyki u dzieci zaowocują czystszym powietrzem w przyszłości. Rozmawiaj na temat ochrony powietrza z rodziną.
Reaguj na zachowania sąsiadów
Osoby, które palą odpady, szkodzą również Tobie. Może Twój sąsiad nie zna jeszcze miejscowej uchwały antysmogowej, która ma zapewnić poprawę jakości
powietrza w Twoim regionie? Powiedz mu, że to akt prawny, który nakłada ograniczenia w zakresie użytkowania kotłów na paliwa stałe.

Ogranicz jazdę samochodem
Dbaj o jego stan techniczny.
Wybieraj mądrze
Postaw na odpowiednią termoizolację oraz redukuj straty ciepła. To przełoży
się na oszczędność energii i tym samym Twoich rachunków za ogrzewanie. Jeśli
chcesz się zabezpieczyć przed wzrostem cen energii – zmniejsz jej zużycie. Jak?
Skorzystaj z dotacji z programu „Czyste Powietrze”, ociepl swój dom i oszczędnie
gospodaruj energią. Termomodernizacja to jedyne pewne i opłacalne rozwiązanie.

O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”
„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych
przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
• Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
• Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Program obejmuje trzy grupy beneficjentów
• Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których
roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
• Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których
przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub
2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
• Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub
1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).
WARTO WIEDZIEĆ!
• W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który
ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie
może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania – nie może przekroczyć dwudziestokrotności.

• Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub
najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna
uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
(zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa
domowego.
• W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – gdy wnioskodawca ma
ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku
rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek,
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , potwierdzające ustalone prawo
do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który
został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

RODZAJE WSPIERANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆI MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA
WARIANT 1
Podstawowy poziom
dofinansowania

Podwyższony poziom
dofinansowania

Najwyższy poziom
dofinansowania
DODATKOWO

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na
paliwo stałe
25 000 zł

gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji
fotowoltaicznej
dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją
fotowoltaiczną

30 000 zł
32 000 zł

gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji
fotowoltaicznej
gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji
fotowoltaicznej

37 000 zł
60 000 zł

gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji
fotowoltaicznej
dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją
fotowoltaiczną

69 000 zł

- w ramach każdego poziomu dofinansowania - mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej
niż jednego elementu z zakresu):
demontaż, zakup i montaż:
- nowej instalacji c.o. lub
c.w.u. (w tym kolektorów
słonecznych)

WARIANT 2

Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła typu
powietrze-woda albo na gruntową pompę ciepła

zakup i montaż:
- mikroinstalacji fotowoltaicznej
- wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła
- ocieplenia przegród
budowlanych, okien, drzwi
zewnętrznych, drzwi/bram
garażowych (zawiera również
demontaż)

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na
paliwo stałe

dokumentacja dotycząca tego
zakresu:
- audyt energetyczny (pod
warunkiem wykonania ocieplenia
przegród budowlanych)
- dokumentacja projektowa
- ekspertyzy

Wymiana źródła ciepła na inne niż wymienione
w wariancie 1 lub zakup i montaż kotłowni
gazowej

Podstawowy poziom
dofinansowania

20 000 zł
25 000 zł

gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Podwyższony poziom
dofinansowania

32 000 zł
37 000 zł

gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Najwyższy poziom
dofinansowania

60 000 zł
69 000 zł

gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

DODATKOWO

Dodatkowo - w ramach każdego poziomu dofinansowania - mogą być wykonane
(dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
demontaż, zakup i montaż:
- nowej instalacji c.o. lub
c.w.u. (w tym kolektorów
słonecznych i pompy ciepła
do cwu)

WARIANT 3

zakup i montaż:
- mikroinstalacji fotowoltaicznej
- wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepła
- ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
(zawiera również demontaż)

dokumentacja dotycząca tego
zakresu:
- audyt energetyczny (pod
warunkiem wykonania ocieplenia
przegród budowlanych)
- dokumentacja projektowa
- ekspertyzy

Dla wnioskodawców, którzy dokonali wymiany źródła ciepła wcześniej i źródło zamontowane w ich
budynku/lokalu mieszkalnym spełnia wymagania programu

Podstawowy poziom
dofinansowania

10 000 zł

Podwyższony poziom
dofinansowania

15 000 zł

Najwyższy poziom
dofinansowania

30 000 zł
Przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, ale
- w ramach każdego poziomu dofinansowania - obejmuje (dopuszcza się wybór więcej niż jednego
elementu z zakresu):
zakup i montaż:
- wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła

zakup i montaż:
- ocieplenia przegród
budowlanych, okien, drzwi
zewnętrznych, drzwi/bram
garażowych (zawiera również
demontaż)

dokumentacja dotycząca tego
zakresu:
- audyt energetyczny (pod
warunkiem wykonania ocieplenia
przegród budowlanych)
- dokumentacja projektowa
- ekspertyzy

FORMA DOFINANSOWANIA
• Dotacja (wniosek składany do wfośigw, za pośrednictwem gminy lub przez portal
gov.pl),
• Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
(Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).

TERMINY
• REALIZACJA PROGRAMU: LATA 2018-2029
• PODPISYWANIE UMÓW DO: 31.12.2027 R.
• ZAKOŃCZENIE WSZYSTKICH PRAC OBJĘTYCH UMOWĄ DO: 30.06.2029 R.
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Z wyjątkiem wniosków składanych za pośrednictwem
banków, gdzie kwalifikowane są koszty od dnia złożenia wniosku o dotację w banku.
Nabór wniosków
• Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
• Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
• Wnioski można też składać za pośrednictwem gmin, które przystąpiły do programu, oraz banków, które przystąpiły do programu (Kredyt Czyste Powietrze oraz
dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
dostępne są w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie
czystepowietrze.gov.pl).

• Składając wniosek można również skorzystać ze ścieżki elektronicznej na portalu gov.pl (zakładka „Nieruchomości i środowisko”, następnie opcja „Skorzystaj
z programu Czyste Powietrze”).
• Szczegółowe informacje o sposobach składania wniosków oraz informacje pomocne przy ich wypełnianiu dostępne są na stronach internetowych wfośigw
oraz na portalu gov.pl.
Warunki dofinansowania
• W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła
do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.
• W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji
gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.
• Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.
• Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia
2013 r.:
– został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
– zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie
stolarki okiennej i drzwiowej.
• Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana
kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
• Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje
osobno na każdy lokal.
UWAGA! Od 1 styczna 2022 r. nie można składać wniosków o dofinansowane zakupu
kotła na węgiel.

PIĘĆ KROKÓW DO DOFINANSOWANIA
1. Zdobądź wiedzę
Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku
oraz instrukcją jego wypełniania a także regulaminem naboru i pozostałymi pomocnymi dokumentami. Znajdziesz je na stronie internetowej gov.pl oraz na Portalach Beneficjenta wszystkich wfośigw.
2. Zbadaj potrzeby budynku
Określ stan obecny i potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt energetyczny, który nie
jest obowiązkowy, ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach programu ocieplenia budynku.
3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie*
Pamiętaj o zapoznaniu się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników. Możesz przy tym skorzystać z pomocy
w swojej gminie, jeżeli przystąpiła do realizacji programu (lista gmin aktualizowana jest
na stronie czystepowietrze.gov.pl).

* Inna procedura obowiązuje w przypadku ścieżki bankowej, w której wnioski pomagają wypełniać pracownicy banków, które przystąpiły do programu(lista banków
aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl). Po pozytywnej decyzji kredytowej banku lub zawarciu warunkowej umowy kredytu, bank na podstawie przekazanych przez Ciebie danych, wypełni wniosek o dofinansowanie. Sprawdź dane zawarte we wniosku i podpisz wniosek. Bank przekaże podpisany przez Ciebie wniosek do
rozpatrzenia przez wfośigw zgodnie z lokalizacją budynek/lokal mieszkalny (więcej
o Kredycie Czyste Powietrze dowiesz się z dalszej części tej ulotki).
4. Zawarcie umowy o dofinansowanie
W przypadku pozytywnej decyzji wfośigw o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym zostaniesz poinformowany pismem.
5. Złóż wnioski o płatność*
Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach w przypadku podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania (przy najwyższym poziomie
transz może być maksymalnie pięć). Trzeci (lub piąty przy najwyższym poziomie
dofinansowania) wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym. Jeżeli pojawią się zmiany w realizacji przedsięwzięcia wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
* Inna procedura obowiązuje w przypadku ścieżki bankowej, w której dotacja jest
wypłacana na rachunek kredytu w jednej transzy, po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia.
NA KONIEC PAMIĘTAJ JESZCZE O DWÓCH WAŻNYCH KWESTIACH
ZAKOŃCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku
o dofinansowanie w ciągu:
• 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania
(z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia),
• 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania.
OKRES TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą kontrolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne.

KOSZTY KWALIFIKOWANE W PROGRAMIE
1. DOKUMENTACJA

Lp. Nazwa kosztu

Podstawowy poziom
dofinansowania
część 1 programu

Podwyższony poziom
dofinansowania
część 2 programu

Najwyższy poziom
dofinansowania
część 3 programu

Maksymalna
Maksymalna
intensywność
kwota
(procent faktycznie (zł)
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
intensywność
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
kwota
(zł)

Maksymalna
intensywność
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
kwota
(zł)

1

Audyt energetyczny

100%

1 000

100%

1 000

100%

1 000

2

Dokumentacja
projektowa

30%

600

60%

1 200

90%

1 800

3

Ekspertyzy

30%

150

60%

300

90%

450

2. ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, WENTYLACJA

Lp. Nazwa kosztu

Podstawowy poziom
dofinansowania
część 1 programu

Podwyższony poziom
dofinansowania
część 2 programu

Najwyższy poziom
dofinansowania
część 3 programu

Maksymalna
Maksymalna
intensywność
kwota
(procent faktycznie (zł)
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
intensywność
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
kwota
(zł)

Maksymalna
intensywność
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
kwota
(zł)

1

Podłączenie do sieci
ciepłowniczej wraz z
przyłączem

50%

10 000

75%

15 000

90%

18 000

2

Pompa ciepła
powietrze/woda

30%

9 000

60%

18 000

90%

27 000

3

Pompa ciepła
powietrze/woda
o podwyższonej
klasie efektywności
energetycznej

45%

13 500

60%

18 000

90%

27 000

4

Pompa ciepła
powietrze/powietrze

30%

3 000

60%

6 000

90%

9 000

5

Gruntowa
pompa ciepła o
podwyższonej
klasie efektywności
energetycznej

45%

20 250

60%

27 000

90%

40 500

6

Kocioł gazowy
kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

90%

13 500

7

Kotłownia gazowa
(przyłącze gazowe
i instalacja
wewnętrzna,
kocioł gazowy
kondensacyjny,
opłata
przyłączeniowa,
dokumentacja
projektowa)
Dotyczy budynków,
które nie są
przyłączone do sieci
dystrybucji gazu

45%

6 750

75%

11 250

90%

13 500

8

Kocioł olejowy
kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

90%

13 500

9

Kocioł zgazowujący
drewno

30%

6 000

60%

12 000

90%

18 000

10

Kocioł na pellet
drzewny

30%

6 000

60%

12 000

90%

18 000

11

Kocioł na pellet
drzewny o
podwyższonym
standardzie

45%

9 000

60%

12 000

90%

18 000

12

Ogrzewanie
elektryczne

30%

3 000

60%

6 000

90%

9 000

13

Instalacja
centralnego
ogrzewania oraz
instalacja ciepłej
wody użytkowej

30%

4 500

60%

9 000

90%

13 500

14

Wentylacja
mechaniczna z
odzyskiem ciepła

30%

5 000

60%

10 000

90%

15 000

15

Mikroinstalacja
fotowoltaiczna

50%

5 000

50%

5 000

90%

9 000

3. OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Lp. Nazwa kosztu

Podstawowy poziom
dofinansowania
część 1 programu

Podwyższony poziom
dofinansowania
część 2 programu

Najwyższy poziom
dofinansowania
część 3 programu

Maksymalna
Maksymalna
intensywność
kwota
(procent faktycznie (zł za m2)
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
intensywność
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
intensywność
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

1

Ocieplenie przegród
budowlanych

30%

45

60%

2

Stolarka okienna

3

Stolarka drzwiowa

30%

210

30%

600

Maksymalna
kwota
(zł za m2)

Maksymalna
kwota
(zł za m2)

90

90%

135

60%

420

90%

630

60%

1 200

90%

1 800

KREDYT CZYSTE POWIETRZE
To dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl.
Intensywność dofinansowania w tym przypadku ustalana jest w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pokrytych ze środków własnych oraz ze środków kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że wypłacona
kwota dotacji musi być niższa niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty kwalifikowane tego przedsięwzięcia.
Z Kredytu Czyste Powietrze możesz skorzystać składając wniosek w ramach 1 lub 2
części programu „Czyste Powietrze” (podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania).
W przypadku Kredytu Czyste Powietrze i wnioskowania o dotację na częściową spłatę kapitału tego kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany może zostać poniesiony najwcześniej od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do
programu. Nie są finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków w bankach
• Obowiązujący formularz wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego wraz z wymaganymi załącznikami oraz
instrukcją jego wypełniania dostępny jest w bankach, które przystąpiły do programu.
• Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w tym samym
banku, w którym wnioskodawca wnioskuje o kredyt w ramach programu (taki
kredyt można uzyskać tylko w banku, który przystąpił do programu).
• Aktualna lista banków, które przystąpiły do programu znajduje się na stronie czystepowietrze.gov.pl.
• Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu są przyjmowane po
pozytywnej decyzji lub zawarciu warunkowej umowy kredytu przez banki, które
znajdują się na ww. liście i przekazywane do rozpatrzenia przez wfośigw zgodnie
z lokalizacją budynek/lokal mieszkalny.
• Banki, które przystąpiły do programu udzielają informacji na temat możliwości
i warunków uzyskania kredytu i dotacji oraz zapewniają dostęp do pełnych informacji o programie „Czyste Powietrze” na stronach internetowych oraz w placówkach udzielających kredytu bankowego z dotacją.
Dodatkowe warunki dofinansowania dla wniosków składanych w bankach
• Kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie.
• Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata,
przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem,
w tym, co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych zgodnych z załącznikiem 2 lub 2a do programu, oraz wykorzystanie tego kredytu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Gwarancja Czyste Powietrze
Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje możliwość objęcia kredytów
gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym
dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tym gwarancjom, banki
kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

BAZA WIEDZY
Starając się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, możesz korzystać
z bezpłatnych narzędzi, które będą pomocne podczas tego procesu. Są to przede
wszystkim:
Portale Beneficjenta poszczególnych wfośigw
Internetowe systemy, w których – dla wniosków złożonych przez Portal Beneficjenta – można śledzić stan realizacji złożonych wniosków oraz zawartych umów
lub uzyskać informacje o najbliższych płatnościach.
Kalkulator dotacji: czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji

Pomaga sprawdzić, jaką dotację możemy uzyskać z programu „Czyste Powietrze”
i czy tym samym stać nas na przeprowadzenie inwestycji o określonym zakresie
rzeczowym.
Kalkulator grubości izolacji: kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na docieplenie budynku.
Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): lista-zum.ios.edu.pl
Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego z warunkami technicznymi
programu „Czyste Powietrze”. Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolektory słoneczne – mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez
producentów zielonych urządzeń i materiałów.
Doradztwo energetyczne: doradztwo-energetyczne.gov.pl
Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie
gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł
energii. Jednym z ich zadań jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środki z programu „Czyste Powietrze”.
Strona programu: czystepowietrze.gov.pl
Rzetelne i na bieżąco aktualizowane źródło informacji o programie „Czyste Powietrze”. Klikając w zakładkę „Weź dofinansowanie”, a potem „Czyste Powietrze”,
zostaniemy przeniesieni na stronę z najważniejszymi zagadnieniami związanymi
z programem. Dowiemy się, komu i w jakim wymiarze przysługuje dotacja oraz
na co można ją przeznaczyć. Znajdziemy też informacje o formach i poziomach
dofinansowania, rodzajach przedsięwzięć kwalifikowanych, maksymalnych
kwotach dotacji i sposobach składania wniosków oraz jakie banki udzielają Kredytu Czyste Powietrze.
Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80
Masz pytania o program „Czyste Powietrze”? Zadzwoń do naszego konsultanta.
Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Aby dowiedzieć
się, jaki jest status złożonego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wfośigw.
Akademia Czystego Powietrza: czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza
Przewodnik – w formie webinarów – po zreformowanym programie „Czyste Powietrze” to źródło informacji dla każdego, zarówno dla pracowników gmin, eko-doradców, jak i wnioskodawców zainteresowanych dotacjami.
WARTO TEŻ ZAJRZEĆ TUTAJ:
• Ulga termomodernizacyjna: czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna
• Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej: peee.gov.pl
• Obowiązujące uchwały antysmogowe: polskialarmsmogowy.pl/jak-wygrac-ze-smogiem/uchwaly-antysmogowe
• deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB):
ceeb.gov.pl

ZŁÓŻ WNIOSEK DO WŁAŚCIWEGO WFOŚiGW
Następnie:
Nabory wniosków prowadzone są przez wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej (właściwe dla adresu budynku
mieszkalnego, który będzie poddany termomodernizacji).
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie
Adres: Kanonicza 12, 31-002 Kraków
Mail: biuro@wfos.krakow.pl tel. 12 422 90 94
Strona www: wfos.krakow.pl

SKORZYSTAJ Z BEPŁATNEJ POMOCY W TWOJEJ GMINIE
GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU
„CZYSTE POWIETRZE”
Bartłomiej Czechowski
Starszy Specjalista
Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
ul.Gorczańska 3
www.czorsztyn.pl
tel. 18 275 00 71 wew. 105
tel. bezpośredni 18 52 182 05
tel. kom. 572 188 517
e-mail: bartlomiej@ug.czorsztyn.pl

