
Zainwestujmy razem

w środowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wrocław, 18.01.2023 r.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

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



Informacje o programie: https://czystepowietrze.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/


Terminy naboru

2022.01.25 - program Czyste Powietrze wersja 3.0

2022.07.15 - program Czyste Powietrze +

2023.01.03 - program Czyste Powietrze NOWA WERSJA 2023



Program „Czyste Powietrze” najważniejsze zmiany od 03.01.2023 r.

1. Wprowadzenie zachęt finansowych do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji
budynku,

2. Urealnienie wysokości kosztów kwalifikowanych w stosunku do aktualnych cen materiałów
i urządzeń oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięcia,

3. Podwyższenie progów dochodowych uprawniających do otrzymania podstawowego,
podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania,

4. Przejście na kwoty netto kosztów kwalifikowanych i podniesienie intensywności
dofinansowania przedsięwzięcia w związku z planowanym finansowaniem Programu
ze środków europejskich,

5. Wprowadzenie możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie na warunkach
Programu obowiązujących od jego reformy wprowadzonej 15.05.2020 r. Jeżeli ktoś uzyskał
dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, może ubiegać się o dodatkowe środki
na termomodernizację.

6. Możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub
kotła na pellet) o emisyjności ≤ 20mg/m3 w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu,



Program „Czyste Powietrze” najważniejsze zmiany od 03.01.2023 r.

1. Od 1 lipca 2023 r. dofinansowanie dla kotłów na biomasę (kotłów zgazowujących

drewno oraz kotłów na pellet) będzie dotyczyło wyłącznie kotłów o emisyjności niższej

niż 20mg/m3 . Zmiana prowadzona zostaje już obecnie w celu zapewnienia okresu

przejściowego,

2. Umożliwienie udzielania kredytów bankowych i tym samym dotacji na częściową spłatę

kapitału kredytu, na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem w banku

wniosku o dofinansowanie.



Program Czyste Powietrze – zakres przedmiotowy



Zakres przedmiotowy
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Zakres przedmiotowy

Program Czyste powietrze



➢ rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data
wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed
datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, jak i przed oddaniem budynku do
użytkowania uznawane są za niekwalifikowane.

➢ zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu
księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie
wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację
zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż
6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Nie udziela się dofinansowania na
przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na
częściową spłatę kapitału kredytu bankowego oraz w formie dotacji z prefinansowaniem.

Okres kwalifikowania kosztów
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Program Czyste Powietrze -
wnioskodawcy



Maksymalny poziom dofinansowania dla całego przedsięwzięcia
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Podstawowy poziom 
dofinansowania

Podwyższony poziom 
dofinansowania

Najwyższy poziom 
dofinansowania

• brak wymiany źródła ciepła

• wentylacja mechaniczna

• termomodernizacja

• dokumentacja

10 000 zł
15 000 zł

z prefinansowaniem
25 000 zł

30 000 zł
z prefinansowaniem

40 000 zł





Program Czyste powietrze

Nazwa kosztu

Poziom podstawowy Poziom podwyższony Poziom najwyższy

Maksymalna intensywność 
dofinansowania (procent 
faktycznie poniesionych 

kosztów)

Maksymalna intensywność 
dofinansowania (procent 
faktycznie poniesionych 

kosztów)

Maksymalna intensywność 
dofinansowania (procent 
faktycznie poniesionych 

kosztów)

Ocieplenie przegród 
budowlanych

50% 75% 100%

Stolarka okienna 40% 70% 100%

Stolarka drzwiowa,                      
bramy garażowe

40% 70% 100%

Maksymalne dofinansowanie dla wybranej kategorii kosztów kwalifikowanych 

Koszty kwalifikowane netto
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Współczynniki przenikania ciepła
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Kalkulator grubości izolacji





Ścieżka składania wniosku 

Program Czyste Powietrze

INTERNET/URZĄD BANK

Rozpoczęcie 
przedsięwzięcia

do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Okres realizacji

• 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku - poziom 
podstawowy i podwyższony 

• 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku - poziom najwyższy
• 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku - prefinansowanie

18 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Rozliczenie wniosku/
wypłata dotacji

• 3 częściach - poziom podstawowy i podwyższy
• 5 części – poziom najwyższy

rozliczenie całości po zakończeniu 
przedsięwzięcia

Korekta wniosku
jest możliwa (jednokrotna)
10 dni roboczych na dokonanie korekty

nie jest możliwa,
ponowne złożenie wniosku
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www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Dziękujemy za uwagęDziękuję za uwagę

rpapior@fos.wroc.pl
www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

mailto:mkedzior@fos.wroc.pl
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