Program Priorytetowy
dla osób fizycznych
TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH,
MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA,
WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Szczegółowe informacje na stronie

www.zainwestujwekologie.pl
w zakładce
dla Beneficjentów - Osoby fizyczne
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
tel. 42 663 41 00, fax: 42 663 41 01
fundusz@wfosigw.lodz.pl
www.zainwestujwekologie.pl

Zainwestuj w ekologię!
To się opłaca

ZARZĄDZANIA

www.zainwestujwekologie.pl

Tytuł Programu:
Program priorytetowy dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych,
modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2018- 2019.

7 kroków, aby uzyskać dotację na
częściową spłatę kapitału kredytu:

Cel Programu:
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu
termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii na terenie województwa łódzkiego, zwanych dalej Zadaniami.

ZŁOŻENIE WNIOSKU W WYBRANYM BANKU

Budżet Programu:
12 000 000,00 zł

DECYZJA WFOŚiGW W ŁODZI

Termin składania wniosków w bankach do 30.09.2018 r.
lub do wyczerpania środków.

PODPISANIE UMOWY Z BANKIEM

Lista banków znajduje się na stronie www.zainwestujwekologie.pl
w zakładce

dla Beneficjentów - Osoby fizyczne

WYKONANIE ZADANIA

Wydatkowanie środków: do 31.12.2019 r.

Koszty kwalifikowane:
•
•
•
•
•

termomodernizacja budynku*
docieplenie ścian*
docieplenie stropodachu/dachu*
okna, drzwi* (fabrycznie nowe)
zakup i montaż fabrycznie nowych
urządzeń grzewczych tj. kotły (olej*, gaz*,
biomasa), pompy ciepła

• kolektory słoneczne
• węzeł cieplny*
• instalacje rekuperatorów
• ogniwa fotowoltaiczne
• wiatraki.
* nie dotyczy budynków w trakcie budowy

Beneficjenci
Program jest skierowany do osób fizycznych - właścicieli lub użytkowników wieczystych budynków
mieszkalnych (potwierdzenie własności – Księga Wieczysta) położonych na terenie województwa łódzkiego,
w których realizowane będą Zadania dotyczące termomodernizacji lub modernizacji źródła ciepła.

Intensywność dofinansowania:
Dotacja w ramach Programu wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych zadania.

Dodatkowo:
• W przypadku wymiany źródła ciepła przy jednoczesnej likwidacji kotła opalanego węglem oraz
jego pochodnymi m. in. ekogroszkiem, Beneficjent może otrzymać dodatkową dotację w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych jego wymiany;
• W przypadku wymiany źródła ciepła na urządzenia grzewcze (pompy ciepła, kotły na biomasę)
Beneficjent może otrzymać dodatkową dotację w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych ich
wymiany.
Maksymalna kwota dotacji 30 000,00 zł, przy czym maksymalna kwota dotacji przeznaczona na modernizację/
budowę źródła ciepła w ramach dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych
oraz innych źródeł odnawialnych do pozyskiwania energii elektrycznej kwoty 10 000,00 zł.

URUCHOMIENIE KREDYTU
OSIĄGNIĘCIE I POTWIERDZENIE
EFEKTU RZECZOWEGO I EKOLOGICZNEGO
URUCHOMIENIE DOFINANSOWANIA POPRZEZ SPŁATĘ
CZĘŚCI KREDYTU przez WFOŚiGW w Łodzi

WAŻNE
• W budynkach znajdujących się w trakcie budowy warunkiem niezbędnym
do uzyskania dofinansowania jest oddanie budynku do użytkowania w terminie
nie później niż do 10 października 2019 roku.
• Program nie przewiduje możliwości dofinansowania Zadań, współfinansowanych
ze środków publicznych innych niż środki pochodzące z WFOŚiGW w Łodzi.
• Dofinansowania nie jest udzielane na zadania zakończone, tj. przed wpływem
Wniosku do siedziby Funduszu.

