25.01.2022r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla
Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w oparciu o:
Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania
Opcja 1
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu
z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym
kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram
garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem
wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:
– 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.
Z programu „Czyste Powietrze” skorzystać mogą Beneficjenci , którzy łącznie spełniają
następujące warunki:
1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą
wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie
przekracza kwoty:
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1260 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.

