Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji dla realizacji zadań w ramach Programu
priorytetowego WFOŚiGW w Zielonej Górze pn.
„Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”
1. Beneficjenci Programu: osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą w lokalu
mieszkalnym, kościelne osoby prawne oraz związki wyznaniowe.
2. Przedmiot wsparcia: przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego
polegające na likwidacji źródeł tzw. "niskiej emisji", tj. lokalnych kotłowni węglowych i domowych
pieców grzewczych opalanych paliwami stałymi oraz ich wymianie na nowoczesne źródeł ciepła.
Dotacja udzielana jest wyłącznie dla budynków i lokali mieszkalnych.
3. Cel Programu: poprawa jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego. Zmniejszenie
lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku procesów spalania
paliw stałych poprzez modernizacje systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych.
4. Budżet Programu na rok 2018: 1.000.000,00 PLN.
5. W ramach Programu wnioskodawca może uzyskać dotację: do 40% kosztów kwalifikowanych,
nie więcej niż:
do 5.000,00 zł dla domu jednorodzinnego,
do 3.000,00 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym.
Środki przyznane na realizację Programu muszą być wykorzystane w 2018 r.
6. Koszty kwalifikowane:
koszt demontażu i utylizacji istniejącego (starego) źródła ciepła,
zakup i montaż pieca/kotła gazowego,
wykonanie przyłącza do sieci gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową,
zakup i montaż kotła na paliwa stałe lub biomasę o parametrach, co najmniej jak dla kotłów 5
klasy wg PN-EN 303-5:2012,
wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu)
w budynku,
podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej,
wykonanie ogrzewania elektrycznego,
zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli
fotowoltaicznych) służących wsparciu nowego źródła ciepła,
podatek od towarów i usług (VAT) może być kosztem kwalifikowanym w przypadku braku
możliwości jego odzyskania,
koszty przygotowawcze oraz prace projektowe do 10% wartości zadania.
Warunki dodatkowe uzyskania dofinansowania:
okres ponoszenia wydatków: od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r.,
zadanie zgłoszone do dofinansowania może być zakończone przed dniem złożenia wniosku
o udzielenie dofinansowania,
dofinansowaniem mogą być objęte budynki i lokale mieszkalne z wyłączeniem budynków
przeznaczonych do okresowego wypoczynku,
za kwalifikowane uznaje się tylko koszty udokumentowane fakturami lub dokumentami
równoważnymi,
za kwalifikowane uznaje się tylko koszty dotyczące inwestycji w budynkach, które przed

rozpoczęciem realizacji zadania nie posiadały źródła ogrzewania zasilanego gazem,
niedozwolone jest zrefundowanie danego wydatku dwa razy ze środków publicznych –
krajowych lub wspólnotowych.
7. Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami
według wzoru określonego dla Programu. Na etapie składania wniosku koszty zadania mogą
mieć charakter szacunkowy lub/i mogą wynikać z zawartych umów z wykonawcami/dostawcami,
złożonych zamówień lub być udokumentowane fakturami, rachunkami wystawionymi na
Wnioskodawcę.
8. Nabór wniosków odbywa się od dnia ogłoszenia naboru na stronie WFOŚiGW w Zielonej Górze
do dnia 31.05.2018 r. Wnioski złożone po 31.05.2018 r. nie będą rozpatrywane.
9. O przyjęciu do dofinansowania w ramach Programu decydować będzie kolejność złożonych
poprawnych i kompletnych wniosków określonych w ust. 7 Programu.
10. Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie w formie refundacji poniesionych wydatków lub
zapłaty za dokumenty księgowe.
11. Przed dokonaniem wypłaty kwoty dofinansowania, a także przez okres 3 lat od zakończenia
zadania wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli na terenie
swojej nieruchomości w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem.
12. Dofinansowanie ze środków Funduszu następuje z uwzględnieniem zasad określonych w
przepisach
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
13. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Programu znajdują zastosowanie
Ogólne zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Zasady udzielania Tryb i zasady udzielania dotacji oraz
Kryteria wyboru przedsięwzięć do dofinansowania obowiązujące na dzień składania wniosku o
dofinansowanie.

