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CZĘŚĆ I
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- Forma dofinansowania

- Beneficjent

CZĘŚĆ II
- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

- Dyskusja 



CZĘŚĆ I

WSPARCIE FINANSOWE 
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ



Obsługa programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

• Dotacja na realizowane 
przedsięwzięcie zgodnie z 
zestawieniem kosztów 
kwalifikowanych

Banki komercyjne 

• Bank jako źródło finansowania 
uzupełniającego i pomostowego w 
formie pożyczki

• Możliwość, przy korzystaniu z 
kredytu, złożenia wniosku w 
oddziale banku

• Kredyt Czyste Powietrze dostępne 
w bankach
• Alior Bank
• Bank Ochrony Środowiska 



Główne założenia Programu

Cel programu

Budżet

Forma 
dofinansowania

Poprawa efektywności energetycznej zmniejszenie/ 
uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących 
z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do 
osób fizycznych.

103 mld zł

• Dotacja
• Pożyczka

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym 



Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Źródło: www.nfosigw.gov.pl



Koszty kwalifikowane



Warunki dofinansowania

• Nie udziela się dofinansowania na budynki wykorzystywane sezonowo lub w celach gospodarczych.
• Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, których kwota dotacji jest niższa niż 3 000 zł.
• Nie udziela się dofinansowania na budynki, w których powierzchnia działalności gospodarczej jest większa niż 30% 

budynku mieszkalnego.
• Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach 

programów 
Mój Prąd lub Stop Smog. 

• Budynki nowobudowane nie kwalifikują się do programu
• Na wysokość dotacji ma więc wpływ:

- Poziom dofinansowania do którego uprawniony jest Beneficjent
- Zakres prac składający się na przedsięwzięcie

• Pamiętać należy, że każdy koszt z zakresu ma swój pułap wysokości dotacji 
w postaci dwóch wartości:
- Maksymalnej intensywności dofinansowania
- Maksymalnej kwoty dotacji

• Z katalogu kosztów kwalifikowanych wybrać należy te wchodzące w skład przedsięwzięcia. Umożliwi to obliczenie sumy 
dotacji.



Beneficjent

Poziom 
podstawowy

Poziom 
podwyższony

To osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym 
nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. 

To osoba fizyczna spełniająca poniższe warunki:
1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą
2. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie 
przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z 
tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który 
ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.



CZĘŚĆ II

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
KROK PO KROKU





Wniosek o dofinansowanie 

• Dane wnioskodawcy

• Rachunek bankowyCZEŚĆ A
• Informacje ogólne dotyczące budynku mieszkalnego

• Zakres rzeczowy przedsięwzięciaCZĘŚĆ B 

• Dochód beneficjentaCZĘŚĆ C

• Finansowanie przedsięwzięciaCZĘŚĆ D

• OświadczeniaCZĘŚĆ E

• Wymagane załączniki dołączone do wnioskuCZĘŚĆ F



PODSUMOWANIE



ETAP 1

Zdobądź wiedzę

Zapoznaj się ze szczegółami naboru:
programem priorytetowym, formularzem wniosku,

załącznikami oraz instrukcjami do nich,
a także regulaminem naboru.

Dokumenty są dostępne na stronach internetowych WFOŚiGW lub w ich siedzibach



ETAP 2

Zbadaj potrzeby budynku

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 przedsięwzięcia.



ETAP 3

Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie
na stronie właściwego WFOŚiGW,

w tym o liście wymaganych dokumentów
(np. dokumenty potwierdzające dochód).



ETAP 4

Podpisz umowę o dofinansowanie

WFOŚiGW przygotuje umowę
po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.



ETAP 5

Złóż wniosek o płatność

Środki mogą być wypłacone w kilku transzach
po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia.

Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.



ETAP 6

Zakończenie przedsięwzięcia i  Rozliczenie przedsięwzięcia

Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia
przez przedstawiciela WFOŚiGW.

Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację
przedsięwzięcia.

Dodatkowo, możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości 
(utrzymania projektu) w terminie do 3 lat.



Gminny Punkt 
Konsultacyjno-Informacyjny

Działalność Punktu

Dane kontaktowe

poniedziałek –
w godz. 7:30 – 11:30 

środa –
w godz. 7:30 – 15:30

czwartek –
w godz. 7:30 – 15:30

- Szczegółowych informacji udzieli pracownik Urzędu Gminy w 
Kroczyce pod numerem telefonu (34) 315-21-50, w godzinach 
pracy Punktu.

- E-mail: czystepowietrze@kroczyce.pl

mailto:czystepowietrze@kroczyce.pl


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


