Zapraszamy na spotkanie w sprawie Programu "Czyste Powietrze"
2018-09-21 13:59:50

Burmistrz Ryszard Wolanin, serdecznie zaprasza wszystkich mieszka?ców na spotkanie informacyjne w sprawie
Rz?dowego Programu „Czyste Powietrze”, które poprowadzi przedstawiciel Ministerstwa ?rodowiska. Spotkanie
odb?dzie si? w najbli?szy czwartek 27 wrze?nia o godz.18.00 w Domu Kultury w Przec?awiu przy ul. Zielonej 52.
Cel Programu
Poprawa efektywno?ci energetycznej i zmniejszenie emisji py?ów i innych zanieczyszcze? do atmosfery
z istniej?cych jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub unikni?cie emisji zanieczyszcze? powietrza
pochodz?cej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2017 poz.1332, z pó?n. zm.), nale?y rozumie? budynek wolnostoj?cy albo budynek w zabudowie bli?niaczej,
szeregowej lub grupowej, s?u??cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi?cy konstrukcyjnie samodzieln?
ca?o??, w którym dopuszcza si? wydzielenie nie wi?cej ni? dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu u?ytkowego o powierzchni ca?kowitej nieprzekraczaj?cej 30% powierzchni ca?kowitej
budynku. Przez budynek istniej?cy nale?y rozumie? budynek oddany do u?ytkowania. Przez budynek nowo
budowany nale?y rozumie? budynek, dla którego zosta?y uzyskane zgody na rozpocz?cie budowy zgodnie z
obowi?zuj?cymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z pó?n.
zm.) i który nie zosta? jeszcze przekazany lub zg?oszony do u?ytkowania.
Beneficjenci
Beneficjentami s? osoby fizyczne:
Posiadaj?ce prawo w?asno?ci lub b?d?ce wspó?w?a?cicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o
którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we
wspó?w?asno?ci kilku osób dofinansowanie przys?uguje wspó?w?a?cicielowi, pod warunkiem wyra?enia
zgody przez pozosta?ych wspó?w?a?cicieli tego budynku.
2. Które uzyska?y zgod? na rozpocz?cie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie
z obowi?zuj?cymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202,
z pó?n. zm.) i budynek nie zosta? jeszcze przekazany lub zg?oszony do u?ytkowania.
1.

Terminy i sposób sk?adania wniosków
Wnioski nale?y sk?ada? w Wojewódzkim Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie, w terminie od 19 wrze?nia 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.
1.Wniosek sk?ada si? w wersji elektronicznej poprzez:
a. aplikacj? internetow? (tj. Portal Beneficjenta dost?pny na stronie WFO?iGW)
b. u?ycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywo?uje skutki prawne równowa?ne podpisowi
w?asnor?cznemu
c. u?ycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Aby z?o?y? wniosek w wersji elektronicznej w ka?dym z powy?ej wymienionych przypadków, konieczne jest
zarejestrowanie konta w Portalu Beneficjenta na stronie WFO?iGW.
Dopiero po zarejestrowaniu konta b?dzie mo?liwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany wniosek w
wersji elektronicznej nale?y wype?ni? i z?o?y? poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo wymagana wersja
papierowa), lub poprzez ePUAP po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wysy?ka
wniosku wy??cznie elektronicznie – wymagana wy??cznie wersja elektroniczna).
W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku b?dzie wysy?ana przy u?yciu ePUAP lub podpisu
kwalifikowanego, nale?y równie? pami?ta? o za??czeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych
za??czników do wniosku.
2.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma mo?liwo?ci zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub
podpisu kwalifikowanego, przesy?a poprzez Portal Beneficjenta WFO?iGW wersj? elektroniczn? wniosku,
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drukuje wniosek i wysy?a jego podpisan? wersj? papierow? wraz z wymaganymi za??cznikami drog?
pocztow? na adres WFO?iGW. Pe?na instrukcja sk?adania wniosku przy u?yciu Portalu Beneficjenta zosta?a
udost?pniona w Bazie Wiedzy portalu.
3. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma mo?liwo?ci z?o?enia wniosku drog? elektroniczn? w sposób o
którym mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalne jest z?o?enie wniosku wraz z za??cznikami jedynie w formie
papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFO?iGW lub jego przedstawicielstwach w Kro?nie i
Przemy?lu).
4. Wniosek sk?ada si? w terminach wskazanych w og?oszeniu o naborze. O zachowaniu terminu z?o?enia
wniosku decyduje:
5. dla wniosku sk?adanego przy u?yciu aplikacji internetowej - data jego wys?ania na skrzynk? podawcz?
WFO?iGW znajduj?c? si? na elektronicznej Platformie Us?ug Administracji Publicznej (ePUAP)
6. dla wniosku w formie papierowej, w tym dla wniosku sk?adanego przez aplikacj? internetow? bez
kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP:
7. a) termin wp?ywu wniosku do kancelarii WFO?iGW – je?eli wniosek o dofinansowanie zosta? dostarczony
osobi?cie albo za po?rednictwem kuriera, lub
8. b) data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcj? operatora wyznaczonego w rozumieniu tej
ustawy pe?ni Poczta Polska S.A.).
9. Sposób potwierdzenia terminu wp?ywu wniosku do WFO?iGW:
10. wnioski w wersji elektronicznej z?o?one poprzez elektroniczn? Platform? Us?ug Administracji Publicznej
(EPUAP) po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wy??cznie wersja elektroniczna)
- potwierdzenie wygenerowane przez powy?szy system (UPP,UPO)
11. wnioski sk?adane przez Portal Beneficjenta – potwierdzenie na dostarczonej do biura WFO?iGW wersji
papierowej wniosku w Portalu Beneficjenta (zgodn? z przes?an? wersj? elektroniczn?), potwierdzeniem
terminu wp?ywu jest stempel kancelarii na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie lub potwierdzenie
odbioru przesy?ki.
12. wnioski w wersji papierowej (wype?niane r?cznie) – potwierdzeniem terminu jest stempel kancelarii na
pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie lub potwierdzenie odbioru przesy?ki.
13. Wnioski, które wp?yn? po terminie zostan? odrzucone.
14. Wniosek o dofinansowanie z?o?ony do niew?a?ciwego WFO?iGW zostanie zwrócony wnioskodawcy bez
rozpatrzenia wraz z informacj? o w?a?ciwym terytorialnie WFO?iGW.
15. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane s? zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie
przedsi?wzi??.
Bud?et naboru
Bud?et na realizacj? celu programu wynosi do 103 mld z?, w tym:
1.
2.

dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld tys. z?.
dla zwrotnych form dofinansowania (po?yczki) – do 39,7 mld tys. z?.

Formy dofinansowania
Dofinansowanie b?dzie udzielane w formie:
Dotacji,
Po?yczki,
3. Dotacji i po?yczki.
1.
2.

Intensywno?? dofinansowania
Grupa

Kwota miesi?cznego
dochodu / osoba

Dotacja

Po?yczka

(procent kosztów
kwalifikowanych
przewidzianych do wsparcia
dotacyjnego)
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1
I
II
III
IV
V
VI
VII

2
do 600
601 - 800
801 - 1000
1001 - 1200
1201 - 1400
1401 - 1600
powy?ej 1600

uzupe?nienie do
warto?ci dotacji
4
do 10%
do 20%
do 30%
do 40%
do 50%
do 60%
do 70%

3
do 90%
do 80%
do 70%
do 60%
do 50%
do 40%
do 30%

pozosta?e koszty
kwalifikowane
5
do 100%
do 100%
do 100%
do 100%
do 100%
do 100%
do 100%

Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów s?onecznych mog? zosta? dofinansowane w 100%
wy??cznie w formie po?yczki w ramach pozosta?ych kosztów kwalifikowanych.
2. Intensywno?? dofinansowania jest okre?lona na podstawie ?redniego miesi?cznego dochodu na osob?
w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest okre?lona we wniosku o dofinansowanie; zmiana
kwoty miesi?cznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsi?wzi?cia, nie wp?ywa na
zmian? intensywno?ci dofinansowania.
1.

Warunki dofinansowania
Oprocentowanie zmienne po?yczki wynosi nie wi?cej ni? WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej ni? 2%
rocznie
2. Po?yczka mo?e by? udzielona na okres nie d?u?szy ni? 15 lat; okres finansowania jest liczony od daty
pierwszej planowanej wyp?aty transzy po?yczki do daty planowanej sp?aty ostatniej raty kapita?owej;
3. Dotacja i po?yczka mog? by? wyp?acane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i ca?o?ci przedsi?wzi?cia.
?rodki mog? by? przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a je?eli dowody ksi?gowe zosta?y przez
Beneficjenta op?acone – na jego rachunek bankowy.
4. Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o
udzielenie dofinansowania w formie po?yczki. Beneficjent mo?e ubiega? si? wy??cznie o dofinansowanie w
formie dotacji, wy??cznie o dofinansowanie w formie po?yczki lub dofinansowanie w formie dotacji i po?yczki.
1.

Kwalifikowalno?? wydatków
1.

Okres kwalifikowalno?ci kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrze?eniem ?e,

przedsi?wzi?cie nie zosta?o zako?czone przed dniem z?o?enia wniosku o dofinansowanie
okres realizacji przedsi?wzi?cia wynosi do 24 miesi?cy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie
pó?niej, ni? do 30.06.2029 r.
3. przedsi?wzi?cie zosta?o rozpocz?te po 01.01.2018 r. i nie wcze?niej ni? 12 miesi?cy przed dniem z?o?enia
wniosku o dofinansowanie
1.
2.

Minimalna warto?? kosztów kwalifikowanych przedsi?wzi?cia wynosi 7 tys. z?
Maksymalna warto?? kosztów kwalifikowanych przedsi?wzi?cia, od których liczona jest wysoko?? dotacji
wynosi 53 tys. z?
3. Szczegó?owe limity jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac w ramach
przedsi?wzi?cia s? podane w Programie priorytetowym w punkcie 9 „Maksymalne koszty jednostkowe”
4. Wymagania dla dokumentacji, us?ug, urz?dze?, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowi?cych koszty
kwalifikowane s? okre?lone w za??czniku nr 1 „Wymagania techniczne” do Programu priorytetowego.
5. Rodzaje kosztów kwalifikowanych wskazane s? w punkcie 6 Programu priorytetowego.
1.
2.

Rodzaje przedsi?wzi??
1.

Dofinansowaniu podlegaj? przedsi?wzi?cia maj?ce na celu ograniczenie lub unikni?cie niskiej emisji zwi?zane
z podnoszeniem efektywno?ci energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych ?róde? energii w budynkach
jednorodzinnych, w szczególno?ci:
1. demonta? i wymiana ?róde? ciep?a na paliwo sta?e starej generacji nie spe?niaj?cych wymaga?
okre?lonych w za??czniku do Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w
sprawie wymaga? dla kot?ów na paliwa sta?e (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)
2. instalacja urz?dze? i instalacji spe?niaj?cych wymagania techniczne okre?lone w za??czniku nr 1 do
Programu priorytetowego: kot?y na paliwa sta?e, w?z?y cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego,
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kot?y olejowe, kot?y gazowe kondensacyjne, pompy ciep?a powietrze, pompy ciep?a odbieraj?ce
ciep?o z gruntu lub wody, wraz z przy??czami
3. zastosowanie odnawialnych ?róde? energii: kolektory s?oneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne
spe?niaj?cych wymagania techniczne okre?lone w za??czniku nr 1 do Programu priorytetowego,
dofinansowanie wy??cznie w formie po?yczki
4. wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozosta?ym ni? okre?lone od pkt
a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewn?trznych i wewn?trznych, wymiana i monta? stolarki
zewn?trznej, monta? i modernizacja instalacji wewn?trznych ogrzewania i ciep?ej wody u?ytkowej).
2. Zakres rzeczowy przedsi?wzi?? do dofinansowania w ramach Programu powinien by? zgodny z zakresem i
warunkami kosztów kwalifikowanych wymienionych w punkcie 6 Programu.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
bezpośredni link do strony www

strona 4/4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

