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Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” – procedura składania 
wniosku o dofinansowanie

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











Formularz wniosku o dofinansowanie







Jeżeli formularz rejestracyjny będzie poprawnie uzupełniony, pojawi się informacja o zakończeniu rejestracji.
Zanim zatwierdzisz wniosek rejestracyjny zweryfikuj poprawność wprowadzonych danych:



Aby przejść do dalszego etapu należy przepisać kod z obrazka (1) i Zatwierdzić wniosek o rejestrację (2)



Po zakończeniu procesu rejestracji, na podany adres e-mail zostanie mail z linkiem aktywacyjnym.
Uwaga! Jeśli nie otrzymasz wiadomości przez dłuższy czas, zweryfikuj koniecznie czy nie znajduje się 

ona w folderze spamu zanim skontaktujesz się w tej sprawie z funduszem.



Rejestracja konta



Zaloguj się i pobierz formularz wniosku wraz z załącznikami.

Aby zalogować się na portalu należy użyć adresu e-mail jako loginu oraz hasła podanego podczas 
procesu rejestracji.

Jeśli nie pamiętasz hasła użyj opcji dostępnej pod panelem logowania “Zapomniałem hasła”
i postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi w procesie przypomnienia.



Wiadomości – Skrzynka odbiorcza



Formularz wniosku o dofinansowanie



II. Serwis gov.pl
Czyli jak założyć 
profil zaufany
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CZYM JEST PROFIL ZAUFANY?



Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz korzystać z wielu e-usług:



JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY?



PIERWSZY SPOSÓB: przez Internet



Złóż wniosek o dofinansowanie
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Dalsza ścieżka logowania 
może wyglądać inaczej w 
przypadku różnych banków.

Za każdym razem 
wprowadzamy swój 
identyfikator i hasło tak 
jakbyśmy logowali się w 
celu dostępu do swojego 
rachunku



Złóż wniosek o dofinansowanie
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Złóż wniosek o dofinansowanie
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Po zalogowaniu widzimy swoje dane 
oraz najczęściej wybierane usługi



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

środowisko”.



Złóż wniosek o dofinansowanie: skorzystaj z Programu „Czyste 
Powietrze”







O kredycie „Czyste Powietrze”
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www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Dziękujemy za uwagę


