Zainwestujmy razem
w środowisko

Źródła finansowania przedsięwzięć
z zakresu efektywności energetycznej
i OZE skierowane do osób fizycznych

Kraków, 7 kwietnia 2022 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Prelekcja w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Plan prezentacji

1. Projekt Doradztwa Energetycznego
2. Nowy Program Priorytetowy NFOŚiGW - „Moje Ciepło”
3. Nowy Program Priorytetowy NFOŚiGW - „Mój Prąd”
4. Program „Agroenergia Część 1)”
5. Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” od 25.01.2022 r.

6. Ulga termomodernizacyjna

Projekt Doradztwa Energetycznego

Program
Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko na
lata 2014-2020

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”

Projekt finansowany jest w 100% ze środków UE

Zadania Doradców Energetycznych:
•
•
•

•
•

doradztwo w zakresie przygotowania, weryfikacji, wdrożenia, monitorowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej,
doradztwo dotyczące przygotowania i wdrożenia inwestycji w obszarze efektywności energetycznej, OZE oraz gospodarki
niskoemisyjnej,
przygotowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego,
spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, szkołach oraz dla lokalnych przedsiębiorców,
udostępnianie informacji o możliwych źródłach finansowania w obszarze efektywności energetycznej oraz OZE,
weryfikacja audytów energetycznych.

Struktura realizacji
Poziom ogólnokrajowy
NFOŚiGW - Beneficjent
Projektu
(Partner Wiodący)

Poziom regionalny
15 WFOŚiGW

Województwo Lubelskie
NFOŚiGW
Wydział
Projektu Doradztwa
Energetycznego

Projekt Doradztwa Energetycznego
w województwie małopolskim
Na terenie województwa małopolskiego pracuje 7 Doradców Energetycznych
zatrudnionych w strukturach WFOŚiGW w Krakowie.
Adres kontaktowy:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
www.wfos.krakow.pl

Biuro DE:
ul. Westerplatte 2/3, 31-033 Kraków
Każdemu z Doradców zostały przypisane gminy, w których świadczy usługi doradcze
(dane kontaktowe: https://www.wfos.krakow.pl/doradztwo-energetyczne/doradcy%e2%80%8b-energetyczni/

Projekt Doradztwa Energetycznego

Nowy Program Priorytetowy NFOŚiGW
„Moje Ciepło”
Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów udostępnionych przez NFOŚiGW

Moje Ciepło
Instytucja realizująca program
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

• Fundusz Modernizacyjny

Źródło finansowania
Okres wdrażania

• 2021 – 2027 r. (lub do wyczerpania środków)

Budżet programu
• 600 000 000 zł

Cel programu
• wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej
w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych

Moje Ciepło
Dla kogo?
Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, która:

• jest właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Wymagania dotyczące budynku
Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny w Programie rozumie się budynek, w przypadku
którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

• nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
lub
• złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie
wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego

Moje Ciepło
Działalność gospodarcza

➢ w przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni
przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku, inwestycja nie
kwalifikuje się do dofinansowania;
➢ w przypadku, gdy działalność gospodarcza jest lub będzie prowadzona
w trakcie trwania okresu trwałości na powierzchni przekraczającej 20 %
powierzchni całkowitej budynku - Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu
otrzymanego dofinansowania.
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Moje Ciepło
Wymagania dotyczące budynku c.d.
Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego
budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:
• maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w 2022 roku;

•

maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania
programu

Moje Ciepło
Wymagania dotyczące pomp ciepła
Lp.

Nazwa kosztu

Koszty kwalifikowane

Wymagania techniczne

1

Gruntowa pompa ciepła

Zakup/montaż pompy ciepła
grunt/woda, woda/woda z
osprzętem, zbiornikiem
akumulacyjnym/buforowym,
zbiornikiem cwu
z osprzętem.

Klasa efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury
zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
Uwaga: zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym
ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody
grzewczej ≤ 35 st. C - m.in. ogrzewanie płaszczyznowe).

2

Pompa ciepła typu
powietrze/woda

Zakup/montaż pompy ciepła typu
powietrze/woda z osprzętem,
zbiornikiem
akumulacyjnym/buforowym,
zbiornikiem cwu
z osprzętem.

Klasa efektywności energetycznej minimum A++(dla temperatury
zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
Uwaga: zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym
ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody
grzewczej ≤ 35 st. C - m.in. ogrzewanie płaszczyznowe).

3

Pompa ciepła typu
powietrze/powietrze w
systemie centralnym dla całego
budynku

Zakup/montaż pompy ciepła typu
powietrze/powietrze
z osprzętem.

Klasa efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu
umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety
energetycznej.

Moje Ciepło
Montaż pompy ciepła
pompa może zostać zamontowana samodzielnie, pod warunkiem, że osoba montująca posiada do
tego odpowiednie kwalifikacje oraz po montażu będzie w stanie wypełnić i podpisać odpowiedni
protokół montażu.

Współfinansowanie inwestycji
dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycję sfinansowaną lub realizowaną z innych
środków publicznych zagranicznych lub krajowych (za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej – jeśli
dotyczy).

Moje Ciepło
Koszty kwalifikowane
Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r.
Koszty kwalifikowane to wydatki związane z transportem, zakupem i oraz montażem pompy.
rozpoczęcie inwestycji - rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data
opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego)
zakończenie inwestycji - rozumiane jako zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz udokumentowanie opłacenia całości faktur lub
równoważnych dokumentów księgowych za zakup i montaż kompletu urządzeń wskazanych we
wniosku o dofinansowanie;

Moje Ciepło
Wysokość wsparcia
•

Dotacja
• do 30 albo do 45% kosztów kwalifikowanych
• nie więcej niż 7 tys. - 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania
uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę
karty dużej rodziny.
Dofinansowanie w formie dotacji
procentowy udział
w kosztach
procentowy udział
kwalifikowanych
w kosztach
nie więcej niż [zł]
dla osób fizycznych
kwalifikowanych
posiadające kartę
dużej rodziny*

Rodzaj pompy
ciepła

Typ

Gruntowe

x

do 30%

do 45%

21 000

typu powietrze powietrze w
systemie centralnym

do 30%

do 45%

7 000

typu powietrze woda

do 30%

do 45%

7 000

Powietrzne

*W rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 1744

Moje Ciepło
Nabory
I nabór prawdopodobnie pod koniec kwietnia 2022
Złożenie wniosku
➢ składanie wniosków będzie się odbywało jedynie drogą elektroniczną, poprzez generator
wniosków o dofinansowanie (GWD);
➢ do generatora możemy się dostać bezpośrednio wchodząc na stronę https://gwd.nfosigw.gov.pl/
lub klikając w link, który będzie się znajdował na stronie programu Moje Ciepło;
➢ w celu złożenia
kwalifikowanego.

wniosku

niezbędne

będzie

użycie

profilu

zaufanego

lub

podpisu

Załączniki do wniosku
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie - JEŚLI
DOTYCZY
charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej;
protokół odbioru – załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;
faktura lub równorzędny dokument księgowy
potwierdzenie dokonania płatności;
karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku– JEŚLI
DOTYCZY
skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – JEŚLI DOTYCZY;
pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie -JEŚLI DOTYCZY;
oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie
księgowym - JEŚLI DOTYCZY;
inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) –
JEŚLI DOTYCZY.

Moje Ciepło
Promowanie inwestycji
➢ Beneficjent w okresie trwałości zobowiązany jest do odpowiedniego promowania
współfinansowanej inwestycji.
➢ Wytyczne dotyczące promowania inwestycji będą znajdowały się na stronie programu
Moje Ciepło.
Kontrola inwestycji i okres jej trwałości

➢ NFOŚiGW ma możliwość kontroli /inwestycji na każdym jej etapie (w tym w okresie
trwałości inwestycji).
➢ Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji pompy ciepła (we wskazanej we wniosku
lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dofinansowania (dotacji) na rachunek
bankowy Beneficjenta oraz do promowania inwestycji w okresie jej trwałości.

Moje Ciepło
Kontakt:
mojecieplo@nfosigw.gov.pl
lub

Po ogłoszeniu naboru można kontaktować się mailowo na adres: doradztwo@wfos.krakow.pl
z podaniem gminy, na terenie której realizowana jest/ będzie inwestycja.

Nowy Program Priorytetowy NFOŚiGW
„Mój Prąd 4.0”
Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów udostępnionych przez NFOŚiGW

Program Priorytetowy Mój Prąd 4.0
podstawowe założenia
•

planowany nabór wniosków od dnia 15.04.2022 r.,

•

okres kwalifikowalności kosztów od 01.02.2020 r.,

•

podłączenie mikroinstalacji PV w nowym systemie rozliczania tzw. net-billing funkcjonującym od dnia
01.04.2022 r., potwierdzone przez OSD wraz z możliwością współfinansowania dodatkowych elementów
do zwiększenia autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej,

•

przejście dotychczasowych Prosumentów na nowy system rozliczania (nie korzystających wcześniej z żadnego
wsparcia do instalacji PV poza ulgą termomodernizacyjną) na takich samych warunkach jak dla Prosumentów
zgłaszających inwestycję do OSD od 01.04.2022 r.,

•

przejście dotychczasowych Prosumentów na nowy system rozliczania (korzystających wcześniej z dostępnego
dofinansowania do instalacji PV) ze wsparciem dla elementów służących zwiększeniu autokonsumpcji oraz
„bonusem za przejście” w wysokości 2 tys. zł,

•

pomoc finansowa nie będzie dotyczyła Prosumentów, którzy nie przejdą na nowy system rozliczeń (netbilling),

•

Środki z React-UE (XI oś POIiŚ)

Dla kogo będzie nowa edycja Programu?
•

program dedykowany dla Prosumentów w nowym systemie net-billing (zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji
do sieci od dnia 01.04.2022 r.),

•

możliwość udziału Prosumentów z dotychczasowego systemu net-metering (zarówno instalacja PV jak
i dodatkowe elementy wspierające autokonsumpcję) pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń,
a) instalacja PV w systemie net-metering (bez uzyskanego dofinansowania z PP MP oraz innych
programów
dostępnych
na
rynku
za
wyjątkiem
ulgi
termomodernizacyjnej)
→ zobowiązanie do przejścia na nowy system→ dofinansowanie do instalacji PV →dodatkowo
możliwość skorzystania z elementów wspierających autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej
b) instalacja PV
w systemie net-metering (współfinansowana – MP, programy gminne
– jeśli dopuszczają taką możliwość) → zobowiązanie do przejścia na nowy system
→ dofinansowanie do instalacji PV „bonus” w wysokości 2 tys. zł - pod warunkiem zakupu dodatkowego
elementu wspierającego autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej

Dla kogo będzie nowa edycja Programu?
•

Prosumenci w nowym systemie net-billing (zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci od dnia 01.04.2022 r.)

dofinansowanie
do samej
instalacji PV
do 4 tys. zł
Instalacja PV
w systemie
net-billing

dofinansowanie do
magazynu ciepła
do 5 tys. zł
dofinansowanie
do instalacji PV
do 5 tys. zł przy
zakupie innych
elementów

dofinansowanie do
magazynu ee
do 7,5 tys. zł

dofinansowanie
do HEMS/EMS*
do 3 tys. zł

Dla kogo będzie nowa edycja Programu?
•

Prosumenci w nowym systemie net-billing (zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci od dnia 01.04.2022 r.)
Dofinansowanie w formie dotacji

instalacja PV

Dofinansowanie w formie dotacji

procentowy udział w
kosztach
kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]

Dodatkowy
element

procentowy udział
w kosztach
kwalifikowanych

nie więcej niż
[zł]

Maksymalne łączne
dofinansowanie[zł]

do 50%

4 000

x

x

x

4 000

5 000

magazynowanie
ciepła - pompa
ciepła typu
powietrze/woda
służąca wyłącznie
c.w.u.*, zasobnik
c.w.u., bufor
ciepła

do 50%

5 000

10 000

5 000

magazyn energii
elektrycznej
(akumulator)min. pojemność
2kWh

do 50%

7 500

12 500

5 000

system
zarządzania
energią
HEMS/EMS**

do 50%

3 000

**

do 50%

instalacja PV +
do 50%

do 50%

* pompa ciepła typu powietrze/woda (pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem)
** współfinansowane tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/ lub magazynu energii elektrycznej

Dla kogo będzie nowa edycja Programu?
•

Prosumenci w dotychczasowym systemie net-metering (bez uzyskanego dofinansowania z PP MP oraz innych
programów dostępnych na rynku za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej)

Przejście na
net-billing

Instalacja PV w
dotychczasowym
systemie
net-metering
bez wcześniejszego
wsparcia finansowego
Przejście na
net-billing

dofinansowanie
do samej
instalacji PV
do 4 tys. zł

dofinansowanie
do instalacji PV
do 5 tys. zł przy
zakupie innych
elementów

dofinansowanie
do magazynu
ciepła
do 5 tys. zł

dofinansowanie
do magazynu ee
do 7,5 tys. zł

dofinansowan
ie do
HEMS/EMS*
do 3 tys. zł

Dla kogo będzie nowa edycja Programu?
•

Prosumenci w dotychczasowym systemie net-metering (bez uzyskanego dofinansowania z PP MP oraz innych programów
dostępnych na rynku za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej)
Dofinansowanie w formie dotacji
procentowy udział w
nie więcej niż [zł]
kosztach kwalifikowanych
instalacja PV

do 50%

do 50%

do 50%

procentowy udział
w kosztach
kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]

Maksymalne łączne
dofinansowanie[zł]

4 000

x

x

x

4 000

5 000

magazynowanie
ciepła - pompa
ciepła typu
powietrze/woda
służąca wyłącznie
c.w.u.*, zasobnik
c.w.u., bufor
ciepła

do 50%

5 000

10 000

5 000

magazyn energii
elektrycznej
(akumulator)- min.
pojemność 2kWh

do 50%

7 500

12 500

5 000

system
zarządzania
energią
HEMS/EMS**

do 50%

3 000

8 000
**

instalacja PV +
do 50%

Dofinansowanie w formie dotacji
Dodatkowy
element

Dla kogo będzie nowa edycja Programu?
•

Prosumenci w dotychczasowym systemie net-metering (z wcześniejszym zewnętrznym wsparciem)

Instalacja PV w
dotychczasowym
systemie
net-metering
z wcześniejszym
wsparciem
zewnętrznym

dofinansowanie
do magazynu
ciepła
do 5 tys. zł
Przejście na
net-billing

dofinansowanie
do HEMS/EMS*
do 3 tys. zł

„bonus” 2 tys. zł

dofinansowanie
do magazynu ee
do 7,5 tys. zł

*współfinansowane tylko pod warunkiem zakupu
magazynu ciepła i/ lub magazynu energii elektrycznej

Dla kogo będzie nowa edycja Programu?
•

Prosumenci w dotychczasowym systemie net-metering (z wcześniejszym zewnętrznym wsparciem)

**

Uwagi końcowe
• magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł
elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u.
stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła
do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem)
• minimalna pojemność magazynu ee 2kWh

• HEMS (ang. home energy management system) - system zarządzania energią w budynku optymalizacja działania (zużycia energii elektrycznej i ciepła) wszelkich potrzeb
energetycznych w budynku.
• Pod pojęciem EMS (ang. energy management system) rozumie się system zarządzania
energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Uwagi końcowe
• 5 – letni okres trwałości, kontrole
• działania info-promo
• nie podlega dofinansowaniu rozbudowa instalacji PV
• udzielone dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu
• dokumentami potwierdzającym dokonanie płatności mogą być:
a) potwierdzenie dokonania przelewu;
b) dokument KP podpisany przez osobę przyjmująca płatność gotówkową;
c) oświadczenie wykonawcy / sprzedawcy o otrzymaniu płatności ze wskazaniem numeru
dokumentu, kwoty oraz daty dokonania tej płatności przez Wnioskodawcę;
d) oświadczenie Wnioskodawcy o dokonaniu płatności ze wskazaniem numeru dokumentu
(faktury lub paragonu imiennego dołączonych do wniosku) kwoty oraz daty dokonania
płatności.
Faktura lub paragon imienny z adnotacją „opłacone” oraz umowa kredytowa/pożyczkowa nie
jest wystarczającym potwierdzeniem dokonania płatności

Mój Prąd 4.0
Kontakt
mojprad@nfosigw.gov.pl
lub

Po ogłoszeniu naboru można kontaktować się mailowo na adres: doradztwo@wfos.krakow.pl
z podaniem gminy, na terenie której realizowana jest/ będzie inwestycja.

Program Agroenergia - 2021

Agroenergia 2021

Część I
WFOŚIGW

Instalacje PV, instalacje wiatrowe,
pompy ciepła (o mocy większej
niż 10 kW oraz nie większej niż
50 kW) oraz towarzyszące
magazyny energii)

Dotacja, pożyczka

NFOŚIGW

(o mocy nie większej niż 500 kW)

Agroenergia 2021
Budżet Programu Agroenergia: 200 mln zł, w tym:
1)Dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 153 400 tys. zł

2)Dla zwrotnych form dofinansowania – do 46 600 tys. zł
Budżet przeznaczony na aktualne nabory:
-

Agroenergia, Część 1) (WFOŚiGW): Kwota alokacji na udostępnienie środków na udzielanie dotacji – 50 mln zł

-

Agroenergia, Część 2) (NFOŚiGW): Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 74,5 mln zł:,
w tym dotacje – do 48,4 mln. zł, pożyczki – do 26,1 mln. zł

Budżet Programu Agroenergia, cz. I, w województwie małopolskim do roku 2027 - 2.000.000,00 mln zł
Okres wdrażania:

Program Agroenergia będzie realizowany w latach 2019-2027
Koszty kwalifikowane:
- Okres kwalifikowalności kosztów w ramach wniosku o dofinansowanie od dnia jego złożenia do 30.06.2027r.
- Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu
kwalifikowanego.
- Zakończenie przedsięwzięcia nie może nastąpić później niż 12 miesięcy od daty złożenia (wpływu) pierwszego wniosku w wersji
papierowej albo przez ePUAP do WFOŚiGW.

Agroenergia 2021
Okres wdrażania Programu
 Część I

Program realizowany będzie w latach 2019-2027, przy czym:
1.

zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.

2.

Środki wydatkowane będą do 30.09.2027 r. na rzecz Beneficjentów końcowych i do 31.12.2027 r.
na rzecz Beneficjentów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Agroenergia 2021
Część 1) Mikroinstalacje , pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

•

1 ) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu :
a) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie
większej niż 50 kW,

•

b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej
•
niż 50 kW,
c) pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, (konieczne wcześniejsze
przeprowadzenie audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia),

•

d) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą
ciepła, sprzężone w jeden układ (konieczne wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego, •
który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła)
służących zaspokajaniu własnych
prowadzenia działalności rolniczej.

potrzeb

energetycznych

Wnioskodawcy

w

miejscu

2) Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. •
Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć •
określonych w pkt. 1).
Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji
(decyduje Punkt Poboru Energii)!
*Dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych
powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW.

Pomoc publiczna horyzontalna
na ochronę środowiska.
Przedsięwzięcie nie może być
rozpoczęte przed dniem
złożenia WoD.
Wyłącznie refundacja.
Zakończenie przedsięwzięcia
= przyłączenie OSD,
protokół odbioru.
Urządzenia muszą być
instalowane jako nowe,
wyprodukowane w ciągu 24
miesięcy przed montażem.
Trwałość 3 lata.
Dofinansowanie nie może być
udzielone na instalacje
sfinansowane lub realizowane
z innych środków publicznych,
z wyłączeniem środków
zwrotnych z WFOŚiGW.

Agroenergia 2021
Rozpoczęcie przedsięwzięcia - zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych
instalacji, których dotyczy wniosek o dofinansowanie (a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie
tego montażu w innej formie) – może nastąpić po złożeniu wniosku o dofinansowanie.
Zakończenie przedsięwzięcia – przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie
umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy
ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołów odbioru (do 12 m-cy od
złożenia wniosku o dofinansowanie).

Koszty kwalifikowane:
Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych
przedsięwzięciem,
Koszty niekwalifikowane:
- podatek od towaru i usług (VAT),
- audyt energetyczny,
- nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.

Agroenergia 2021
Beneficjent
1) 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.
2) 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)

W przypadku składania wniosku jako dzierżawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie
należy przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego
(zgodnie z lit. a) lub działalności rolniczej lub działalności gospodarczej w zakresie usług
rolniczych (zgodnie z lit. b).

01.61.Z: Działalność usługowa
wspomagająca produkcję
roślinną.
01.62.Z :Działalność usługowa
wspomagająca chów i hodowlę
zwierząt gospodarskich.

01.63.Z :Działalność usługowa
następująca po zbiorach.

Agroenergia 2021
Intensywność dofinansowania:

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub
elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie
z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek
w wysokości 10 tys. zł.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii,
przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.
Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie
realizowane równolegle w ramach projektu.

Agroenergia 2021
Audyt energetyczny:
Kto może go sporządzić?
Opracowanie winno zostać sporządzone przez certyfikowanego instalatora OZE w zakresie pomp ciepła
lub uprawnioną osobę do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (zgodnie z art. 31 ust.
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).
Jakie inwestycje wymagają sporządzenia audytu energetycznego?
pompy ciepła oraz instalacje hybrydowe (pompa ciepła + instalacja PV lub elektrownia wiatrowa)
Jakie jest zakres audytu energetycznego?
Zakres audytu energetycznego został omówiony w dokumencie: „Zalecenia uproszczonego audytu
energetycznego dla projektów dotyczących pomp ciepła realizowanych w ramach Programu priorytetowego
„Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”
Dostępnym na stronie:
https://www.wfos.krakow.pl/agroenergia-czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszacemagazyny-energii/ (Dokumentacja programu – pkt 4)

Ulga inwestycyjna
Podstawa prawna korzystania z ulgi inwestycyjnej - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2019.0.1256)
– Art. 13.
Art. 13 Ulga inwestycyjna -Ustawa o podatku rolnym
1.Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz
obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza udział
w programie "Agroenergia"?

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie
przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane
preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję
o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). Rolnicy płacący podatek VAT
mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji.
W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu
Agroenergia.

Ulga inwestycyjna
- Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od
należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana
inwestycja - w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
- Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
- Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania
podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają,
określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku
rolnego.
- Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi
inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga,
lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w art. 13 ust. 1 Ustawy

Agroenergia 2021
LISTA WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „AGROENERGIA. CZĘŚĆ 1)
MIKROINSTALACJE, POMPY CIEPŁA I TOWARZYSZĄCE MAGAZYNY ENERGII”
- Umowa dzierżawy (jeżeli dotyczy) – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

- Dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego/działalności rolniczej/działalności gospodarczej w zakresie usług
rolniczych co najmniej rok przed złożeniem wniosku – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
- Dokument potwierdzający powierzchnię posiadanych użytków rolnych (ilość hektarów) – kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem
- Oświadczenie dotyczące instalacji – zgodnie z wzorem dostępnym na stronie Funduszu
- Faktury dot. zużycia energii elektrycznej za rok 2020/2021 (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) – tylko dla zadań
na instalację fotowoltaiczną/wiatrową
- Formularz dotyczący pomocy publicznej (jeżeli dotyczy) – zgodnie z wzorem dostępnym na stronie Funduszu

- Uproszczony audyt energetyczny – tylko dla zadań na pompę ciepła/instalację hybrydową
- Zgoda współwłaściciela na realizację zadania (jeżeli dotyczy) – zgodnie z wzorem dostępnym na stronie Funduszu
- Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań (jeżeli dotyczy) – zgodnie z wzorem dostępnym na stronie Funduszu
Wojewódzki Fundusz zastrzega sobie prawo żądania dokumentów uzupełniających.

Agroenergia 2021
Program Agroenergia, część I Programu – możliwość finansowania w formie zwrotnej:
WFOŚiGW w Krakowie udzielić może dofinansowania w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych netto,
z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100%
kosztów kwalifikowanych netto przedsięwzięcia.
-

oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie, ustalonej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli
ogłaszanej przez NBP w wysokości 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,50% (odsetki od przekazanych środków
płatne są od następnego miesiąca po otrzymaniu pierwszej transzy pożyczki),

-

pożyczki udzielane są na okres min. 3 lat od dnia pod podpisania umowy. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 10 lat
(łącznie z okresem karencji),

-

pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, przed
terminem spłaty określonym w umowie pożyczki. O zamiarze wcześniejszej spłaty pożyczki należy pisemnie poinformować
Fundusz,

-

okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 2 (dwóch) lat od daty podpisania umowy,

-

pożyczki nie podlegają umorzeniu,

-

przyznanie pożyczki uzależnione jest od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy i ustanowienia zabezpieczenia

-

w przypadku ubiegania się o pożyczkę należy złożyć odrębny wniosek.

Zasady udzielania pożyczek w Programie Agroenergia zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu naboru wniosków w ramach
programu priorytetowego Agroenergia, część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii
https://www.wfos.krakow.pl/agroenergia-czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii/ (Dokumentacja Programu,
pkt 2)

Agroenergia - kroki do uzyskania dofinansowania
1. Wniosek można pobrać na Portalu Beneficjenta, po uprzednim założeniu konta.
2. Po przygotowaniu wniosku należy przesłać zapisaną wersję elektroniczną (tj. wypełniony plik
PDF, niepodpisany, nie skan) za pomocą skrzynki podawczej PDF na swoim koncie w Portalu
Beneficjenta.
3. Następnie składamy wersję podpisaną wniosku (wraz z załącznikami):
• za pomocą Profilu Zaufanego (jest to zalecana przez nas droga, przyspieszająca wpływ wniosku)
lub przy użyciu podpisu kwalifikowanego
lub
• po wydrukowaniu podpisaną własnoręcznie wersję wniosku (wraz z załącznikami), należy złożyć
osobiście w siedzibie Funduszu w pojemniku specjalnym na parterze lub wysłać pocztą tradycyjną
na adres: WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
UWAGA: wymagane jest złożenie wniosku w OBU wersjach tj. elektronicznej (o której mowa
w pkt 2) oraz podpisanej (o której mowa w pkt 3). Obie wersje muszą mieć taką samą sumę
kontrolną (suma kontrolna to ciąg znaków generujący się pod kodem kreskowym na górze pierwszej
strony). Suma ta powtarzana jest na każdej stronie więc nie można wymieniać pojedynczych stron.
Suma zmienia się po każdej zmianie wprowadzonej we wniosku.

Najczęściej pojawiające się błędy
1. Kod PKD (01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z.) ma się znajdować w „przeważającej’’ działalności.
Zadania Wnioskodawców z podanymi kodami PKD wpisanymi jedynie w „pozostałej”
działalności będą odrzucane.
2. Brak faktur potwierdzających zużycie energii, jeśli następuje zwiększenie mocy w stosunku
do faktycznego zapotrzebowania należy złożyć oświadczenie, że nastąpi zwiększenie mocy
z podaniem uzasadnienia

3. Rozpoczęcie zadania przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
4. Brak podpisów na wniosku i na dokumentach
5. Wniosek został wysłany przez Portal, nie złożono wersji podpisanej, a Inwestor rozpoczął
prace.

6. Po wysłaniu uwag na etapie oceny – brak reakcji ze strony inwestora. Dwukrotne wezwanie
bez odzewu ze strony Wnioskodawcy, zgodnie z regulaminem naboru, skutkuje odrzuceniem
Wniosku o dofinansowanie.

Agroenergia – Część 1 - kontakt

agroenergia@wfos.krakow.pl

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”
od 25.01.2022 r.

Część 3) Programu Czyste Powietrze - informacje podstawowe
1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące 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 jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu
wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego
zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz 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.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym
miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód
wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
o dofinansowanie.

Przychód z działalności gospodarczej
Przykład:
W 2020 r. roczny przychód Wnioskodawcy z prowadzenia działalności pozarolniczej nie może
przekroczyć kwoty 52 000zł, tj. 20 x 2600 zł. (do VIII 2022 r.)
Dla wniosków składanych w 2020 roku zastosowanie ma minimalne wynagrodzenie za pracę
określone w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2020 r.
„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie”
W 2021 r roczny przychód Wnioskodawcy z prowadzenia działalności pozarolniczej nie może
przekroczyć kwoty 56 000zł, tj. 20 x 2800 zł. (od VIII 2022 r.)

Zaświadczenie o dochodach
Każdy Wnioskodawca ubiegający się o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania zobowiązany jest do dołączenia
do wniosku zaświadczenia, wydanego do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie przez właściwy organ, wskazującego
przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy, oraz rodzaj tego
gospodarstwa (jednoosobowe albo wieloosobowe) .
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art.
411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.),
w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:
– przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia –
w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
– ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia –
w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od
daty złożenia tego wniosku. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie.

Część 3) Programu Czyste Powietrze - informacje podstawowe
• Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
• Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
• Liczba transz rozliczeń – do pięciu; dla wniosków o dofinansowanie składanych po 25.01.2022 r. wypełnienie
wniosku o płatność możliwe jest tylko poprzez Generator wniosków

• Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy ( dot. 3 Części Programu)*.
* okres realizacji inwestycji i jej rozliczenia jest podany w treści pisma informującego o zawarciu umowy dotacji.

W sytuacjach niezależnych od Beneficjenta, których następstw nie mógł uniknąć mimo zachowania należytej
staranności, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19, na uzasadniony wniosek Beneficjenta,
WFOŚiGW może przedłużyć maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania

1) dotacja;
2) pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów - planowane
uruchomienie w ramach II fazy wdrażania Części 3 Programu, w 2023 r.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązuje nowy załącznik nr 2b „Koszty
kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla
Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.
Załączniki nr 2b zawiera maksymalne kwoty dotacji i minimalny zakres wymagań
technicznych

Zmiany w Programie Czyste Powietrze od 25.01.2022 r.

Zmiany w Programie Czyste Powietrze od 25.01.2022 r.

Zmiany w Programie Czyste Powietrze od 25.01.2022 r.- kotły dwupaliwowe
Nazwa kosztu

Koszty
kwalifikowane

Wymagania techniczne

Kocioł
zgazowujący
drewno

Zakup/montaż kotła
zgazowującego
drewno z
osprzętem,
armaturą
zabezpieczającą i
regulującą, układem
doprowadzenia
powietrza i
odprowadzenia
spalin, zbiornikiem
akumulacyjnym/
buforowym,
zbiornikiem cwu z
osprzętem

Kotły zgazowujące drewno muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające
spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign); Kotły zgazowujące drewno
muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty
produktu i etykiety energetycznej. Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do
zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w
formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna
kawałkowego. Do dofinansowania kwalifikują się jedynie kotły z automatycznym
podawaniem pelletu drzewnego. Do dofinansowania nie są kwalifikowane inne
urządzenia wielopaliwowe. Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub
przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska;
Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego,
w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały
ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego
dofinansowaniem.
Kocioł
musi
być
eksploatowany
ze
zbiornikiem
akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność
jest określona zgodnie ze wzorem „Pojemność zasobnika” znajdującego się w
Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. Przewody kominowe / spalinowe muszą być
dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z
odbioru kominiarskiego podpisanym przez mistrza kominiarskiego

Zmiany w Programie Czyste Powietrze od 25.01.2022 r.
Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach
wcześniejszych wersji Programu:
•Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi,
w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca
nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać
z dofinansowania w ramach Programu;
•Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia
gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż
6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach).
Pozostałe istotne zmiany:
•Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;

•Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów
bezpieczeństwa.

Ścieżka bankowa
Od 06.07.2021 r. – została uruchomiona ścieżka bankowa
Najważniejsze wprowadzone zmiany w dotacjach (dopłatach do kredytów) to:
1. skrócenie okresu realizacji inwestycji - do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku,
2. brak możliwość ponoszenia kosztów przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
3. możliwość złożenia tylko 1 wniosku o płatność po zakończeniu prac,
4. sfinansowanie minimum 95% kosztów z uzyskanego kredytu.
5. skrócenie okresu rozpatrzenie wniosku i zawarcia umowy (maks. 16 dni licząc od dnia
następnego od złożenia wniosku),

6. brak możliwość dokonywania korekt/uzupełnień do wniosków.
7. korespondencja z wnioskodawcą tylko za pośrednictwem e-mail.
UWAGA! rezygnacja z kredytu w banku jest jednoznaczna z rezygnacją z zawartej umowy
z WFOŚiGW w Krakowie.

Ścieżka bankowa

W przypadku wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę
kapitału kredytu bankowego składanego w banku, który przystąpił do
Programu, dofinansowanie jest udzielane dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości gruntowej, na której
posadowiono ten budynek została założona księga wieczysta.

https://czystepowietrze.gov.pl/dla-bankow/

Najczęściej pojawiające się błędy
Na etapie składania wniosku o dofinansowanie:
1. Sprawy własnościowe nieuregulowane na dzień złożenia wniosku, np. niezakończone sprawy spadkowe
2. Brak zgód właścicieli i współwłaścicieli
3. Błędne numery księgi wieczystej

4. Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, np. wniosek jest składany przez mieszkańca
budynku, który ma dożywotnią służebność.
5. Dokumenty w wersji papierowej nie zostały podpisane przez Wnioskodawcę
6. Złożono wniosek przez Portal Beneficjenta, ale nie dostarczono podpisanej wersji papierowej
7. Nie uwzględniono wszystkich zadań, a po jakimś czasie Wnioskodawca orientuje się, że może złożyć
wyłącznie jeden wniosek do Programu.

Najczęściej pojawiające się błędy
Na etapie rozliczenia wniosku o płatność:
1. Brak znajomości dokumentacji Programowej tj. m.in. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Instrukcji
wypełniania wniosku o płatność.
2. Składanie dokumentów rozliczeniowych dla wersji Programu niezgodnej z datą wpływu wniosku
o dofinansowanie. Zasada ogólna - do rozliczenia umowy należy przedłożyć wniosek o płatność oraz
dokumenty uzupełniające zgodne z Programem Priorytetowym Czyste Powietrze obowiązującym na dzień
złożenia wniosku o dofinansowanie.
3. Składanie wniosków o płatność wypełnionych ręcznie. Brak korzystania z elektronicznych/interaktywnych
formularzy zawierających zapisane formuły, pola autouzupełniające się.
4. Składanie wniosków o płatność, które nie są podpisane przez Beneficjenta lub kwota do wypłaty w ramach
WoP wynosi 0,00 zł lub jest niewskazana.
5. Niekompletność wniosku o płatność - brak załączników wskazanych do dołączenia zgodnie z informacją na
Portalu Beneficjenta lub treści wniosku o płatność - zależy od wersji PPCP.
6. Błędnie opisane i/lub nie uwierzytelnione przez Beneficjenta dokumenty księgowe - zależy od wersji PPCP.
7. Błędnie wyliczony poziom dofinansowania przy współfinansowaniu inwestycji z innych środków publicznych.
8. Korzystanie z pomocy podmiotów, które bardzo często nie znają dokumentacji Programowej.

KONTAKT WFOŚiGW w Krakowie
Informacje ogólne na temat Programu Czyste Powietrze

Infolinia Programu Czyste Powietrze czynną w godzinach 08:00 – 15:00
Tel. 12 422 94 90 wew. 1 następnie 1
Wnioski o dofinansowanie:
Jak skontaktować się z Zespołem Klienta Indywidulnego?
e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl
Infolinia Programu Czyste Powietrze czynna w godzinach 08:00 – 15:00

Tel. 12 422 94 90 wew. 1 następnie 3
Wnioski o płatność:
Jak skontaktować się z Zespołem Rozliczeń Klienta Indywidualnego?

e-mail: rozliczenia.cp@wfos.krakow.pl
Infolinia Programu Czyste Powietrze czynna w godzinach 08:00 – 15:00
Tel. 12 422 94 90 wew. 1 następnie 2

Ulga termomodernizacyjna
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa 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. poz. 2246),
która wprowadziła tzw. ulgę termomodernizacyjną.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU

z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług
związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Ulga termomodernizacyjna
Ulga termomodernizacyjna przysługuje:
•Podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym
od osób fizycznych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku (art.
26h tej ustawy)
oraz
•opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (art. 11 tej ustawy).

Ulga termomodernizacyjna
Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika
będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego
pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone
w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy
wydatek, odpis do 6 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy
wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych
przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest
właścicielem lub współwłaścicielem. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni
wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje
odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł.

Ulga termomodernizacyjna
W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z dotacji w Programie Czyste Powietrze i ulgi
termomodernizacyjnej:
- odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część
która nie została dofinansowana
- w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi
termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest
zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio
odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej:
• tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
• tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
• tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Dane kontaktowe do Doradców Energetycznych
JUSTYNA JESIONEK
tel. 785 855 937
justyna.jesionek@wfos.krakow.pl
KATARZYNA BRYZEK
tel. 785 855 938
katarzyna.bryzek@wfos.krakow.pl
ANNA SYNOWIEC
tel. 515 493 106
anna.synowiec@wfos.krakow.pl
ANETA OBRZUT
tel. 515 389 288
aneta.obrzut@wfos.krakow.pl

JANUSZ SUŁOWSKI
tel. 785 855 603
janusz.sulowski@wfos.krakow.pl
MARIUSZ SAŁĘGA
tel. 785 855 930
mariusz.salega@wfos.krakow.pl
PAWEŁ KORCZAK
tel. 785 855 524
pawel.korczak@wfos.krakow.pl

Zapraszamy do współpracy!

Zainwestujmy razem
w środowisko

Dziękujemy za uwagę
Justyna Jesionek - Doradca Energetyczny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie

doradztwo@wfos.krakow.pl
www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

