Zainwestujmy razem
w środowisko

Możliwości finansowania
przedsięwzięć z zakresu EE i OZE – programy
Stare Pole, 05.11.2020 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
dr inż. Malwina Śnieg

Plan prezentacji
1. Programy Priorytetowe:
➢ Czyste Powietrze
➢ Mój Prąd
➢ Agroenergia

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”
Cel programu

Beneficjenci

Forma
dofinansowania

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

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

• Dla Beneficjentów wykazujących przeciętny
miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego wskazany w
zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411
ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska,
nie przekracza kwoty:
• 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

• Dotacja
• Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego
• Pożyczka
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym

Etapy wprowadzania Programu Czyste Powietrze
ETAP 1 – od 15.05.2020 r.

Właściciele/współwłaściciele
budynków jednorodzinnych o
dochodach do 100 000 zł

DOTACJA
podstawowy poziom
dofinansowania

+

ETAP II - od 21.10.2020 r.

Etap III – od grudnia 2020 r. ?

Właściciele/współwłaściciele
budynków jednorodzinnych
o dochodach 1 400/1 960 zł
na osobę/miesiąc

Właściciele/współwłaściciele
budynków jednorodzinnych
- o dochodach do 100 000 zł
- o dochodach 1 400/1 960 zł
na osobę/miesiąc

DOTACJA
podwyższony poziom
dofinansowania

+

POŻYCZKA
Za pośrednictwem sektora
bankowego

Etap III – pożyczka oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę
kapitału kredytu bankowego
1.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w banku równocześnie z wnioskiem o kredyt;

2.

Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane wskazane w
załączniku nr 2 do Programu;

3.

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi
kredytu przez bank;

4.

Dotacja zostanie wypłacona przez WFOŚiGW po przedstawieniu dokumentów Beneficjenta
wskazanych w umowie o dofinansowanie, potwierdzających zrealizowanie całości
przedsięwzięcia, bezpośrednio na rachunek kredytowy Beneficjenta prowadzony przez bank w
terminie 30 dni;

5.

Bank udziela kredytu z własnych środków;

6.

Szczegółowe prawa i obowiązki banku udzielającego kredytu w ramach Programu zostaną
określone w umowie dotyczącej współpracy z bankiem.

Aktualny możliwy zakres przedsięwzięcia - od 15.05.2020
Zakres przedsięwzięcia nr 1:

nieefektywne

pompa ciepła

+

+
kolektory słoneczne
pompa ciepła c.w.u.

Aktualny możliwy zakres przedsięwzięcia - od 15.05.2020
Zakres przedsięwzięcia nr 2:

nieefektywne

Inne niż
pompa ciepła

+

+
kolektory słoneczne
pompa ciepła c.w.u.

Aktualny możliwy zakres przedsięwzięcia - od 15.05.2020
Zakres przedsięwzięcia nr 3:

Aspekty finansowe – podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania
Podstawowy poziom dofinansowania
Zakres przedsięwzięcia

Podwyższony poziom dofinansowania

Nie obejmuje montażu
Obejmuje montaż
Nie obejmuje montażu
Obejmuje montaż
paneli fotowoltaicznych paneli fotowoltaicznych paneli fotowoltaicznych paneli fotowoltaicznych
Maksymalna kwota dotacji

Zakres nr 1
(wymiana źródła na
pompę ciepła
+ ew. pozostałe
elementy)

25 000 zł

Zakres nr 2
(wymiana źródła na
inne źródło
+ ew. pozostałe
elementy)

20 000 zł

25 000 zł

Zakres nr 3
(brak wymiany źródła
ciepła
+ ew. ograniczony
zakres)

10 000 zł

nie dotyczy

30 000 zł

32 000 zł

37 000 zł

15 000 zł

nie dotyczy

Intensywność dofinansowania – najważniejsze elementy
Zakres przedsięwzięcia
(najważniejsze elementy)60%

Podstawowy

Podwyższony

Maksymalna intensywność dofinansowania

Audyt energetyczny

100%

Podłączenie do sieci ciepłowniczej

50%

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

75%
50%

Źródła ciepła o podwyższonym standardzie
(pompa ciepła, kocioł na biomasę*)

45%

60%

Kotłownia gazowa
(w tym opłata przyłączeniowa i instalacja wew. i
zew. gazowa)

45%

75%

Pozostałe elementy
(np. pompy ciepła, kocioł węglowy, kocioł na
biomasę, kocioł gazowy, ogrzewanie elektr.,
dokumentacja inna niż audyt)

30%

60%

*zakres obowiązujący od 1 lipca 2021 r.

Intensywność dofinansowania – pełen zakres
Nazwa kosztu

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

Maks. int. dof.

Maks. kw. dot.

Maks. int. dof.

Maks. kw. dot.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej

50%

10 000 zł

75%

15 000 zł

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000 zł

60%

18 000 zł

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie ef. en.

45%

13 500 zł

60%

18 000 zł

Pompa ciepła powietrze/powietrze

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

Pompa ciepła grunt/woda o podwyższonej klasie ef. en.

45%

20 250 zł

60%

27 000 zł

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

Kotłownia gazowa

45%

6 750 zł

75%

11 250 zł

Kocioł na węgiel

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000 zł

60%

12 000 zł

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000 zł

60%

12 000 zł

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 000 zł

60%

12 000 zł

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

Instalacja centralnego ogrzewania

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

Instalacja ciepłej wody użytkowej

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

30%

5 000 zł

60%

10 000 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000 zł

50%

5 000 zł

Okres kwalifikowalności kosztów
▪ Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego może
nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia
wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r.
▪ Finansowane są również zadania zakończone przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż
przed 15.05.2020 r.

Wnioski składane od 1 lipca 2019 roku
mogły uwzględniać wyłącznie zadania
planowane do realizacji, jedynie koszty
dokumentacji projektowej i audytu
mogą być poniesione wcześniej.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Zakres uprawnionych Beneficjentów oraz prawidłowe liczenie dochodu
Osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem
jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą
wieczystą
o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł

Osoba fizyczna ……wykazująca przeciętny miesięczny
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
wskazany w zaświadczeniu nie przekracza kwoty:
- 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Pod uwagę brany jest TYLKO dochód Beneficjenta:
• stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z
PIT,
• ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym,
• z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
• niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie
przepisów o podatku dochodowym.

Pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących
wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem:
• stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z
PIT,
• ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym,
• z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
• niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie
przepisów o podatku dochodowym.

Utrzymane zapisy

▪ Udział średniorocznej powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza (wg
prawa unijnego), w całkowitej ogrzewanej powierzchni budynku, proporcjonalnie pomniejsza
dotację (maksymalna powierzchnia pod prowadzenie działalności gospodarczej – 30%)
▪ Przedsięwzięcie nie może być realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo
(np. domki letniskowe), budynkach gospodarczych* oraz w częściach istniejących budynków
będących „dobudówką”,
▪ Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne osobną księgą wieczystą, dotacja
przysługuje osobno na każdy lokal (niezależnie kiedy został on wydzielony),
▪ Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku;

Nowe wymagania
▪ Minimalna kwota dotacji to 3.000 zł – nie dotyczy zadań w zakresie których jest zakup i
montaż źródła ciepła,
▪ W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż JEDNEGO źródła ciepła na potrzeby
ogrzewania,
▪ W ramach Programu można złożyć tylko JEDEN wniosek w ramach Programu (najlepiej
kompleksowy). W przypadku osób, które skorzystały z poprzedniej wersji Programu, mogą
złożyć one wniosek ponownie w nowej wersji Programu, ale na inny zakres,
▪ W przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, nie udziela się
dofinasowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe,
▪ W przypadku posiadania zarówno nieefektywnego kotła na paliwo stałe oraz kotła gazowego
możliwa jest wymiana tego pierwszego pod warunkiem, że ilość pobieranego paliwa gazowego
(średnia z ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku) nie jest wyższa niż 5 600 kWh/rok;

Nowe wymagania
▪ Aktualnie brak preferencji podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,

▪ Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, w których został złożony wniosek na
pozwolenie na budowę / zatwierdzenie projektu budowlanego / dokonanie zgłoszenia budowy
lub wykonania robót budowlanych po 31 grudnia 2013 r. nie finansuje się ocieplenia przegród
budowlanych, wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej,
▪ Brak bezpośredniego wymogu spełnienia Warunków Technicznych na rok 2021, jednakże
realizacja zadania musi być zgodna z prawej lokalnym (np. uchwała antysmogowa) oraz
prawem budowlanym, z którego wynika, że przy realizacji docieplenia na powierzchni
przynajmniej 25% powierzchni przegród należy realizować zadanie według aktualnych
wymogów Warunków Technicznych,
▪ Do rozliczenia można złożyć maksymalnie trzy Wnioski o Płatność oraz nie można dzielić
poszczególnej kategorii wydatków (np. ocieplenia) na odrębne WoP

Składanie wniosku o dofinansowanie
1.

Strona internetowa WFOŚiGW
www.wfos.gdansk.pl
Wersja elektroniczna składana
poprzez Portal Beneficjenta
(zakładka)
ORAZ

Wersja papierowa przesłana /
dostarczona do WFOŚiGW/ ePUAP

2.

www.gov.pl
(dla
osób
posiadających profil zaufany)
Wyłącznie wersja elektroniczna

Krajowy Program Czyste Powietrze w województwie pomorskim
Liczba zawartych umów
w Programie Czyste Powietrze
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stan na 23.10.2020 r.

Krajowy Program Czyste Powietrze w województwie pomorskim
ŹRÓDŁA CIEPŁA W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE OGÓŁEM
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2 875

Krajowy Program Czyste Powietrze w województwie pomorskim
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O programie – Mój Prąd
Instytucja realizująca program
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres wdrażania
23.07.2019 – 31.12.2025 r. (lub do wyczerpania środków)
Nabory
I nabór od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. – zakończony
II nabór od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. – trwa
Budżet programu
1 miliard zł
Cel programu
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych
Sposób składania wniosków
Elektronicznie przez GWD

K W OTA D O F I N A N SOWA N IA
W Z Ł OŻO N YC H W N I O S K AC H [ Z Ł ]
1 000 000 000
892 410 000

21.10.2020

Plan

O programie – Mój Prąd

Dla kogo?
Wnioskodawca jest osoba fizyczna, która:
• ma zawartą umowę kompleksową z OSD
• wytwarzaną energię el. wykorzystuje na własne potrzeby
Wymagania dotyczące instalacji
• Od 2 kW do 10 kW
• Wytwarzana energia – na potrzeby budynku mieszkalnego
Wysokość wsparcia
• Dotacja
• Do 50% kosztów kwalifikowanych
• Nie więcej niż 5 tys. zł
Stan na dzień 2020-10-29

Załączniki do wniosku
1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
2. Potwierdzenie płatności.
3. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż
licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii w którym go
zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne zawierające
minimum informacje ujęte we wzorze.
4. Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji – jeśli dotyczy.
5. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

mojprad.gov.pl
M O C Z A I N STA LOWA N A W
W Y P Ł ACO N YC H W N I O S K AC H
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Stan na dzień 2020-10-29

Dotacje z programu Mój Prąd

Agroenergia
Cel programu: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym
Beneficjenci:
✓ Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed
złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.
✓ Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna
powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed
złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność
gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w
odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z
wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).
Wg Kodeksu Cywilnego:
Osoba prawna to jednostka organizacyjna (np. Skarb Państwa, przedsiębiorstwo państwowe, bank, spółka kapitałowa, fundacja, spółdzielnia, stowarzyszenie)
stworzona w określonych celach, której przepisy szczególnie przyznają osobowość prawną i uznają ją za samodzielny podmiot prawa cywilnego, mający zdolność
do występowania w obrocie prawnym jako podmiot praw i …….[…].

Agroenergia
Rodzaj dofinansowanych przedsięwzięć:
✓ Instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych
Wnioskodawcy o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW.
✓ Instalacje hybrydowe, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownią wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ
(dodatek w wysokości 10 tys. zł).

✓ Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku.
Forma dofinansowania:
Dotacja.

Agroenergia
Termin i sposób składania wniosków:
a. Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Ogłoszenie o naborze zostanie
opublikowane przed rozpoczęciem naboru.
b. Wniosek elektroniczny składany w NFOŚiGW
Najważniejsze warunki dofinansowania:

✓
✓
✓
✓

Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.
Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji.
Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed
montażem.
✓ Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych
środków publicznych.

Zainwestujmy razem
w środowisko

Dziękujemy za uwagę
doradztwo@wfos.gdansk.pl
www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

