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Program priorytetowy
Czyste powietrze
projekt realizowany we współpracy
Ministerstwa Środowiska i partnerów

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Kto może ubiegać się
o wsparcie

Osoby fizyczne:
§ będące właścicielami/ współwłaścicielami jednorodzinnego budynku
mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. W przypadku, gdy
jednorodzinny budynek mieszkalny/wydzielony w budynku jednorodzinnym
lokal mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie
przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez
pozostałych współwłaścicieli tego budynku/ lokalu.
§ będące właścicielami/ współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały
zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze
przekazany lub zgłoszony do użytkowania. W przypadku, gdy nieruchomość
jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje
współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych
współwłaścicieli tej nieruchomości.

Program priorytetowy Czyste Powietrze

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Rodzaje przedsięwzięć dla budynków istniejących
Pozwolenie na budowę
wydane do 15.12.2002 r.,
źródło ciepła jest
stare, niespełniające
wymagań programu

Wymiana wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe*, ** 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 (okien, drzwi garażowych)
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
wymagania
programu
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* wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła jest możliwa,
gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe
lub nie jest uzasadnione ekonomicznie
**warunkiem montażu kotła na węgiel jest brak możliwości podłączenia lub
brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Rodzaje przedsięwzięć dla budynków nowo budowanych
Budynek nowo budowany

Istniejące źródło ciepła spełnia wymagania
programu

Zakup i montaż źródła ciepła*,** spełniającego warunki programu wraz z przyłączami

Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne;
mikroinstalacja fotowoltaiczna
Uwaga: dofinansowanie jedynie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych

Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła
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X

Intensywność dofinansowania
Dotacja
Grupa

Kwota miesięcznego
dochodu / osoba w PLN

1

Pożyczka
1.

(procent kosztów kwalifikowanych
przewidzianych do wsparcia
dotacyjnego)

uzupełnienie do
wartości dotacji

pozostałe koszty
kwalifikowane

2

3

4

5

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 - 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 - 1 000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1 001 - 1 200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1 201 - 1 400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1 401 - 1 600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1 600

do 30%

do 70%

do 100%

2.

Tabela dotyczy wnioskodawców, którzy nie
mogą skorzystać z ulgi
termomodernizacyjnej, w szczególności
wnioskodawców, których dochody nie
podlegają opodatkowaniu na podstawie
przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c
ustawy o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz
wnioskodawców korzystających
z dofinansowania dotyczącego nowo
budowanych budynków jednorodzinnych.
Intensywność dofinansowania dotacyjnego
jest określona na podstawie średniego
miesięcznego dochodu na osobę
w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Intensywność dofinansowania

Grupa

Kwota
miesięcznego
dochodu /
osoba w PLN

1

Pożyczka

Dotacja

Grupa
Kwota rocznego
dochodu
wnioskodawcy
W PLN

(procent kosztów
kwalifikowanych
przewidzianych do
wsparcia dotacyjnego)

uzupełnienie do
wartości dotacji

pozostałe koszty
kwalifikowane

2

3

4

5

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 - 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 - 1 000

do 67%

do 33%

do 100%

IV

1 001 - 1 200

do 55%

do 45%

do 100%

V

1 201 - 1 400

do 43%

do 57%

do 100%

VI

1 401 - 1 600

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 1 600

6

Nie dotyczy

1. Tabela dotyczy wnioskodawców, którzy
rozliczając się indywidualnie lub wspólnie
z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi
termomodernizacyjnej na zasadach określonych
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2246).
2. Intensywność dofinansowania jest określona
na podstawie średniego miesięcznego dochodu
na osobę w gospodarstwie domowym
wnioskodawcy, za wskazany rok podatkowy
poprzedzający datę złożenia wniosku.
3. Dla Wnioskodawców, których średni
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie
domowym kwalifikuje do Grupy VII,
intensywność dofinansowania jest uzależniona
dodatkowo od osiągniętego przez Wnioskodawcę
lub Wnioskodawcę i małżonka (w przypadku
wspólnego rozliczenia)rocznego dochodu
stanowiącego podstawę do opodatkowania za
wskazany rok podatkowy poprzedzający datę
złożenia wniosku.

Planowane zmiany w Programie Czyste Powietrze

• Uproszczenie zasad przyznawania dotacji poprzez odejście od liczenia
wysokości dochodu przez WFOSiGW,
• Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków z 90 dni roboczych do 30 dni
• Uproszczenie wniosku o dotację poprzez rezygnację z konieczności
podawania szczegółowych danych technicznych i zbierania
zaświadczeń,
• Wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie
gov.pl
• Włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem
finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty)

Planowane zmiany w Programie Czyste Powietrze

• Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego,
• Integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł
na montaż instalacji fotowoltaicznej bez konieczności składania dwóch odrębnych
wniosków,
• Powiązanie kwoty dotacji z efektem ekologicznym- bonusy za niskoemisyjność i
odnawialność,
• Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła – do 10 tys., a w przypadku
osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na
realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej
i drzwiowej,
• Dofinansowanie przedsięwzięć rozpoczętych (a nawet zakończonych) czyli
umożliwienie rozpoczęcia inwestycji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie.

Dane z realizacji Programu w okresie od 19.09.2018 r. do 28.02.2020 r.
Na dzień okresu sprawozdawczego do Narodowego Funduszu
tj. 28 lutego 2020 r. do WFOŚiGW w Opolu:
Wpłynęło 2 957 szt. wniosków na łączną wartość 52 749 543 zł
Wartość złożonych wniosków

41 037 413

11 712 130
pożyczki

dotacje

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Podjęto 2 266 decyzji na łączną wartość 30 561 158 zł

26 748 461

3 812 697

pożyczki

dotacje

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zawarto 1 614 umów na łączną wartość 25 251 657 zł
22 024 770

3 226 887

pożyczki

dotacje

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Wartość wypłaconych środków 10 049 590 zł

8 899 648

1 149 942

pożyczki

dotacje

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Zainwestujmy razem w środowisko
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Kto może skorzystać z programu?
Program skierowany jest do osób fizycznych
wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem
Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym)
regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Zainwestujmy razem w środowisko
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O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się
jeśli:
•Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci
elektroenergetycznej
(m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
•Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest
przeznaczona na cele mieszkaniowe;
•Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie
została zakończona przed tą datą;
•Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej
instalacji;

Zainwestujmy razem w środowisko
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Co zyskasz?
Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000
zł na instalację.
Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.
Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem
możesz odliczyć od podatku (ulga
termomodernizacyjna).

Zainwestujmy razem w środowisko
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Gdzie aplikować o dofinansowanie

•

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Kto może ubiegać się
o dofinansowanie

•

Termin II naboru:
13.01.2020r. do 18.12.2020r. lub do wyczerpania alokacji
środków

Zainwestujmy razem w środowisko

Z dopłat skorzystać mogą jedynie osoby
fizyczne

Budżet programu

•

Budżet programu wynosi 1 mld zł
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Projekt Doradztwa Energetycznego

Program
Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko na
lata 2014-2020

Zainwestujmy razem w środowisko

I Oś
priorytetowa
„Zmniejszenie
emisyjności
gospodarki”

Działanie 1.3
„Wspieranie
efektywności
energetycznej
w budynkach”

Poddziałanie 1.3.3
„Ogólnopolski system
wsparcia doradczego
dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw
w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE”
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Adresaci Projektu Doradztwa Energetycznego
osoby fizyczne
przedsiębiorstwa
(m.in. energetyki cieplnej)

sektor publiczny
(w tym gminy, PJB, spółki komunalne, kościoły i
związki wyznaniowe)

sektor mieszkaniowy
(w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe)

Zainwestujmy razem w środowisko
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Usługi doradcze (nieodpłatne)
Obejmują, m.in. takie działania doradcze jak:
ü konsultacje związane z weryfikacją i wdrażaniem dokumentów w
zakresie EE i OZE (m.in. planów gospodarki niskoemisyjnej PGN, gminny
program niskoemisyjny GPN (stop smog))
ü konsultacje związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie
efektywności energetycznej (EE) i OZE oraz możliwości ich finansowania
ü wsparcie w weryfikowaniu audytów energetycznych
ü działania szkoleniowe (m.in. Szkolenie energetyków gminnych,
pracowników OPS)
ü spotkania informacyjno-edukacyjne w zakresie EE, OZE i gospodarki
niskoemisyjnej dla sektora publicznego, mieszkaniowego,
przedsiębiorców, osób fizycznych, placówek oświatowych itp.
ü udzielanie konsultacji, porad merytorycznych, udział w konferencjach,
wydarzeniach branżowych, współpraca z lokalnymi instytucjami
Zainwestujmy razem w środowisko
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WFOSiGW w Opolu- Podsumowanie
Środki finansowe
na wsparcie
przedsięwzięć

Wsparcie merytoryczne i techniczne
(Projekt Doradztwa Energetycznego)

Kompleksowość działań

Zainwestujmy razem w środowisko
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Dziękuję za uwagę
Dariusz Grabowiecki
Doradca energetyczny
e-mail: doradztwo@wfosigw.opole.pl
Tel.+48 887 447 791

