PROGRAM PRIORYTETOWY
CZYSTE POWIETRZE

DOFINANSOWANIE NOWYCH
ŹRÓDEŁ CIEPŁA
I TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

- W TROSCE O ZDROWIE,
KLIMAT I ŚRODOWISKO
O PROGRAMIE:
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego
celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i
innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery
przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na wymianie starych pieców i
kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać
energią. Działania te nie tylko pomogą chronić
środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet,
dzięki oszczędnościom finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych
będących właścicielami domów jednorodzinnych lub
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy
budynku jednorodzinnego.

Stowarzyszenie
,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”,
z siedzibą w Odolionie,
ul. Piaskowa 4,
87-700 Aleksandrów Kujawski,
informuje o możliwości skorzystania
z doradztwa na temat:
Programu Priorytetowego
,,Czyste Powietrze”.
BIURO CZYNNE:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ.:
OD 7:30 DO 15:30

Adres e-mail:
ziemia.kujawska
@wp.pl

Telefon:
(54) 282-40-97

www.ziemiakujawska.pl

WARUNKI DOFINANSOWANIA:
- Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona
wysokość dotacji – 53 tys. zł;
Minimalna
wartość
kosztów
kwalifikowanych
przedsięwzięcia – 7 tys. zł;
- Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR
3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie;
- Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat;
- Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do
zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
- Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty
zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do
30.06.2029 r.;
- Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie
wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowywanie;
- Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia
realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
•

•
•
•

•

•

wymianę starych źródeł ciepła (pieców
i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup
i montaż nowych
źródeł ciepła,
spełniających wymagania programu;
docieplenie przegród budynku;
wymianę stolarki okiennej i drzwi;
montaż lub modernizację instalacji
centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej;
instalację odnawialnych źródeł energii
(kolektor w słonecznych i instalacji
fotowoltaicznej);
montaż
wentylacji
mechanicznej
z odzyskiem ciepła.
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