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Wg rozdzielnika

lnformuję, że Ministerstwo Klimaiu oraz Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zakończyły prace nad nową edycją Programu ,,Czyste Powietże". Poniżej przedstawiono

najważniejsze zmiany W programach dedykowanych poprawje jakości powietrza:

1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji W Programie Czyste Powietrze - W zmienionej

Wersji programu odchodzi się od liczenia Wysokości dochodu pżez Wfośigw, a beneficjenci

dzieleni są na trzy kategorie:

a, grupa pierwsza - Wnioskodawcy osiągający dochód do kwoty 1 00 tys. zł rocznie - mogą liczyć

na dofinansowanie W Wysokości do kwoty 20 tys. zł (podsiawowa Wersja inwestyc,ii)l25 tys. zł

(inwestycja z pompą ciepla)/3o tys. zł (inwestycja z pompą ciepłą i insta|acją PV) - kwota

dochodu deklarowana,jest poprzez ośWiadczenie Wnioskodawcy,

b. grupa druga - Wnioskodawcy uprawnieni do podwyższonego dofinansowania - gospodarstwa

domowe osiągające dochód netto na osobę do kwoty 1400 zł miesięcznie (w przypadku

gospodarstw Wieloosobowych) bądź do 1960 zł miesięcznie (W przypadkU gospodarstw

jednoosobowych) - mogą liczyó na dofinansowanie W Wysokości do kwoty 32 lys. zł
(pod§tawowa Wersja inwestycji) bądź do 37 tys, zł (inwestycja Z instalacją PV) - kwota

dochodu potwlerdzana jest przez Właściwy terytorialnie miejski albo gminny ośrodek pomocy

społecznej, którego zaśWiadczenie staje się,,biletem dostępu" do zwiększonej intensywności

dofinansowania,

c. grupa trzecia - Wnioskodawcy Uprawnieni do otrzymywania śWiadczeń z iytułu pomocy

społecznej - W ramach programu ,,Stop Smog" realizowanego We Współpracy z gminami

uprawnieni są do uzyskania 100% finansowania niezbędnego dla wymiany przestarzałego

kotła/termomodern izacji ich domu jednorodzinnego W limicie do kwoty 53 tys. zł - takich

gospodarstw domowych zlokaIizowanych w domach jednorodzinnych jest w PoIsce

ok.300.000.

2, Skrócenie czasu rozpatryWania WnioskóW z 90 do 30 dni roboczych. Uproszczenie

iautomatyzacja Wniosku o dotację pozwoli na znaczące skrócenie tego czasu tj, do 30 dni,

3. Uproszczenie wniosku o dotację polegającym na rezygnacji z konieczności podawania

szczegółowych danych technicznych przez WnioskodaWcóW, Dodatkowym UproSzczeniem jest

rezygnacja ze zbierania zaśWiadczeń oraz zbędnej dokumentacji dotyczącej Wysokości

dochodów od WnioskodawcóW, W ich miejsce beneficjenci będą składać ośWiadczenia

np. o dochodzie zamiast składaó dokumenty potwierdzające kwoty osią9niętych dochodóW,

Gdańsk, ,l7 kwietnia 2020 r.
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4. Wprowadzenie możliwości składania Wniosku online, który dostępny będzie na seMisie

WWW.ooV.pI

5- Włączenie bankóW W Program ,,Czyste Powietrze", ze Względu na fakt, że programu o tak

dużej skali, skierowanego do odbiorcóW indywidualnych nie da się zrealizować

bez zaangażowania sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego

ipomostowego (pożyczki/kredyty). Rola bankóW W programie nie będzie sprowadzaó Się

.iedynie do udzielania finansowania uzupełnialącego / pomostowego d|a inwestycji

termomodernizacyjnych, ale róWnieź po|egać będzie na udostępnieniu nowych kanałóW

dystrybucji dotacji W ramach programu tj, placóWek bankowych.

6. Włączenie gmin W Program ,,Czyste Powielrze" - ich rolą będzie Wydawanie zaśWiadczeń

potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania w programie, jak róWnież

udzielanie pożYczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania (ze środków

otrzymanych z pożyczek udzielanych im pżez Wfośigw), Dodatkowo gminy otrzymują ofertę

udziału W uproszczonym programie ,,stop Smog", który Umożliwi im otrzymanie

dofinansowania do 70% dla potrzeb realizacji inwestycji W Wymianę kotłóMocieplenie domóW

jednorodzinnych osób ubogich energetycznie, Gmina, która przystąpi do tego Programu,,stop

smog" otrzymuje do 70% dofinansowania, pozostałą część realizacji wybranych pro.JektóW

finansuje z Własnych środkóW, Zadaniem gminy jest Wybór beneficjentóW oraz Wyłonienie

wykonawcy, który Wykona prace termomodernizacyjne, będzie on opłacony pżez gminę.

Benefic,ient nie otrzymuje środkóW finansowych na realizację przedsięWzięcia, gmina bierze

na siebie realizację i koszty.

7. lntegracji z programem,,Mój Prąd" - wprowadzone do programu modyfikacje pźewidują

możliwośó uzyskania przez gospodarstwo domowe dotacji W Wysokości 5 tys, zł W przypadku

montażu instalacji fotowoltaicznej, tak aby znieśó koniecznośó Występowania

przez Wnioskodawcę Zainteresowanym takim rozwiązaniem Z dwoma Wnioskami - jednym

W ramach Programu ,,czyste Powietrze", a drugim W ramach Programu ,,Mój Prąd",

8, Powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym - bonus za niskoemisyjność

iodnawialność-

9, Umożliwienie ubiegania się o dotacje d|a tych którzy Wymienili już żl6dło ciepła - dotychczas

z Programu ,,Czyste Powietrze" nje finansowano inwesiycji W domach, W których

zamontowano już Wcześniej ekologiczne źródła ciepta- spotkało się to z krytyką ze strony

samorżądóW i organizacji pozarządowych, które Wskazywały, iż nie powinno się

dyskwalifikować osób, które same zdecydowały się na wymianę źródła ciepła, natomiast

Wciąż mają potrzeby inwestycyjne W zakresie poprawy efektywności energetycznej, Dlatego

też, dla takich osób przewidziano dotację do lvysokości '10 tys, zł, a w przypadku osób

uplawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania - do kwoty 15 tys. zł na realizację

zadań związanych z ociepleniem budynku oraz Wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,

10, MożIiWość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych (a nawet już zakończonych) -
po zmianie programu możliwe będzie rozpoczęcie realizacji inwestyc.ii do 6 miesięcy przed

złożeniem wniosku o dofinansowanie,
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W związku z ogłoszonym W Polsce Stanem epidemii, termin uruchomienia naboru na nowych

zasadach nie został jeszcze konkretnie określony. Wszelkie informację będzie można uzyskać

na stronie WwW.nfosiqw.ooV.pl

z up. Marszałka Województwa

Tadeusz styn

Z-ca Dyrektora

otżVmuia:
1. Gminy W Województwie pomorskim.
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