
Zainwestujmy razem
w środowisko

Lublin, 24.11.2020 r.

Możliwości i warunki pozyskania środków na inwestycje w zakresie efektywności 
energetycznej i OZE dla gospodarstw domowych i JST 

Konferencja realizowana w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Lublin, 24.11.2020 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Monika Mulier - Gogół



Program „Czyste Powietrze”



Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Cel programu

Budżet oraz 
uzupełniające 

źródła finansowania

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych  

• Dotacja - 63 mld zł 
• Kredyty udzielane przez banki – 40 mld zł

źródła finansowania



Program priorytetowy „Czyste Powietrze” – zakres 
szczegółowy

Część 1) Program dla 
Beneficjentów 

uprawnionych do 
podstawowego poziomu 

dofinansowania

Część 2) Program dla 
Beneficjentów 

uprawnionych do 
podwyższonego poziomu 

dofinansowania            



Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

● Podstawowy poziom 
dofinansowania

● Podwyższony poziom
dofinansowaniadofinansowania

► dochód roczny 
Wnioskodawcy do 100 000 zł

dofinansowania

► gospodarstwo wieloosobowe – dochody
miesięczne netto do 1400 zł/os

► gospodarstwo jednoosobowe – dochody
miesięczne netto do 1960 zł/os miesięczne netto do 1960 zł/os 



Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Katalog kosztów kwalifikowanych oraz maksymalne poziomy dotacji i minimalne wymagania techniczne dla 
poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych w Programie zawierają załączniki 2 i 2a 

do Programu Priorytetowego  Czyste Powietrze



Program priorytetowy „Czyste Powietrze” – katalog kosztów 
kwalifikowanych i maksymalne poziomy dotacji



Program priorytetowy „Czyste Powietrze” – katalog kosztów 
kwalifikowanych i maksymalne poziomy dotacji



Program priorytetowy „Czyste Powietrze” – katalog kosztów 
kwalifikowanych i maksymalne poziomy dotacji



Maksymalne poziomy dotacji dla całego przedsięwzięcia

Podstawowy poziom dofinansowania

Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła (typu 
powietrze/woda lub gruntowa), wentylacja 

Podwyższony poziom dofinansowania 

Wymiana źródła ciepła, wentylacja mechaniczna, 
termomodernizacja, dokumentacjapowietrze/woda lub gruntowa), wentylacja 

mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja 
25 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła 
(typu powietrze/woda lub gruntowa), wentylacja 
mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja 

20 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

termomodernizacja, dokumentacja
32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Brak wymiany źródła ciepła, wentylacja 
mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja

15 000 zł

Brak wymiany źródła ciepła, wentylacja 
mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja

10 000 zł



Warunki dofinansowania – aspekty finansowe Programu
 Okres kwalifikowalności wydatków: 

 Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych (a nawet zakończonych), jednak nie wcześniej niż do 6 m-cy
przed datą złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.

Koszty poniesione wcześniej będą uznawane są za niekwalifikowane

 Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 3 tys. zł.
Warunek ten nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.

 Udział powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, w całkowitej ogrzewanej powierzchni budynku, 
pomniejsza koszt kwalifikowany przedsięwzięcia. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na 
powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do 
dofinansowania;

 Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal; Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal;

 Przedsięwzięcie nie może być realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe) lub w 
budynkach gospodarczych;

 Nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji budynek/lokal mieszkalny objęty 
dofinansowaniem.



Warunki dofinansowania – czas realizacji inwestycji

 Okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;

Zakończenie przedsięwzięcia – oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o 
dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatacje zamontowanych urządzeń. 

 Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji 
przedsięwzięcia w budynku/lokalu objętym dofinansowaniem nie będzie zainstalowane oraz użytkowane 
źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa wg. EN 303-5.



Warunki dofinansowania 

 Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31.12.2013 r.: Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31.12.2013 r.:
a) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego
b) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych

nie udziela się dofinansowania na zakres kosztów kwalifikowanych, związanych z ociepleniem przegród
budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej.

 W przypadku montażu mikroinstalacji PV warunkiem wypłaty dotacji na ten cel jest przedstawienie przez
Beneficjenta zaświadczenia OSD;



Wniosek o dofinansowanie

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 

 przez Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie 
(dodatkowo należy dostarczyć wersję papierową wniosku do wfośigw) 

 przez serwis gov.pl – profil zaufany



KONTAKT

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie 
Biuro Czyste Powietrze

Adres: Al. Kraśnicka 31, III piętro, 
lok. 302
tel. (81) 561- 21-61



Program „Mój Prąd”



Program priorytetowy „Mój Prąd” 

Budżet • 1,1 mld PLN

• Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, 

Beneficjenci

• Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, 
które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z 
wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w 
mikroinstalacji.

Forma
finansowania

 dotacja do 5 000 zł
 nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;finansowania  nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;

Realizacja 2019 – 2025 II nabór od13.01.2020 do 18.12.2020 r.



Program priorytetowy „Mój Prąd” 

Rodzaje przedsięwzięćRodzaje przedsięwzięć

 Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o 
zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących 
budynków mieszkalnych;

 Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej  Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej 
instalacji fotowoltaicznej.



Program priorytetowy „Mój Prąd” 

Złożenie wniosku

•Elektronicznie poprzez

• Profil zaufany (można utworzyć na stronie www.pz.gov.pl)• Profil zaufany (można utworzyć na stronie www.pz.gov.pl)

• E-dowód

Wniosek składa się na stronie www.gov.pl

•W wersji papierowej – tylko firmy instalatorskie, składające wnioski 
w imieniu swoich klientów

• Aktywny plik pdf umożliwiający:

• Wypełnienie wniosku komputerowo (podpis odręcznie)• Wypełnienie wniosku komputerowo (podpis odręcznie)

• Wypełnienie całego wniosku długopisem

Wzór wniosku oraz załączniki dostępne na stronie https://mojprad.gov.pl/

http://www.gov.pl/


Program priorytetowy „Mój Prąd” – wniosek o 
dofinansowanie

https://www.youtube.com/watch?v=92VAusBFgGs



Program priorytetowy „Mój Prąd” – wniosek 
o dofinansowanie

Można zalogować się 
poprzez wprowadzenie 
nazwy użytkownika i hasłanazwy użytkownika i hasła

Lub poprzez swój bank



Program priorytetowy „Mój Prąd”- wniosek o 
dofinansowanie 

Po zalogowaniu widzimy swoje dane 
oraz najczęściej wybierane usługi



Program priorytetowy „Mój Prąd”- wniosek o 
dofinansowanie 

Wniosek odnajdziemy wpisując nazwę 
programu w okienku wyszukiwania lub 
rozwijając kategorię „Nieruchomości i 
środowisko”.środowisko”.



Program priorytetowy „Mój Prąd”- wniosek o 
dofinansowanie 



Program priorytetowy „Mój Prąd”- wniosek o 
dofinansowanie 

Korektę wniosku 
wybieramy tylko jeśli 
otrzymaliśmy uwagi do 
złożonego wcześniej 
wnioskuwniosku



Program priorytetowy „Mój Prąd”- wniosek 
o dofinansowanie

Formularz zaciąga do 
wniosku dane posiadacza 
profilu zaufanego.



Program priorytetowy „Mój Prąd”- wniosek 
o dofinansowanie 

„TAK” zaznacza „TAK” zaznacza 
Wnioskodawca, który 
jest jednocześnie 
stroną umowy z OSD i 
nabywcą instalacji.

W innych przypadkach 
(np. umowa na żonę, (np. umowa na żonę, 
faktura na męża) 
wybrać należy „NIE”.



Program priorytetowy „Mój Prąd”- wniosek o 
dofinansowanie 

Jeżeli moc paneli jest inna niż 
moc inwertera wpisać należy 
moc paneli.

Koszt całkowity to ten 
poniesiony na instalację 
(komponenty i montaż).

Koszt kwalifikowany – na 
powyższe cele, poniesiony w 
okresie kwalifikowalności 
kosztów tj. nie wcześniej niż kosztów tj. nie wcześniej niż 
23.07.2019 r.
Zazwyczaj równy kosztom 
całkowitym.



Program priorytetowy „Mój Prąd”- wniosek o dofinansowanie 



Program priorytetowy „Mój Prąd”- wniosek o 
dofinansowanie 



Program priorytetowy „Mój Prąd” – załączniki do wniosku

1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.

2. Potwierdzenie płatności.

5. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

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.



Program „Agroenergia”



Program priorytetowy „Agroenergia” 

Cel programu:

 Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w
sektorze rolniczym.sektorze rolniczym.

Beneficjenci:
 Osoba fizyczna będąca właścicielem 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  Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 do 300 ha oraz co 
najmniej rok przed złożeniem WoD prowadząca działalność rolniczą lub działalność 
gospodarczą w zakresie usług rolniczych (kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z)



Program priorytetowy „Agroenergia” 

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć:

 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz pomp ciepła 
służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy o mocy służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy o mocy 
zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW.

 W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu 
może podlegać także zakup i montaż towarzyszących magazynów energii elektrycznej.

 Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej 
instalacji.instalacji.



Program priorytetowy „Agroenergia” 

Forma dofinansowania w II naborze- dotacja 

Intensywność dofinansowania:Intensywność dofinansowania:



Zainwestujmy razem
w środowisko

Dziękujemy za uwagę

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Dziękujemy za uwagę

doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl


