


Spotkanie informacyjne  
dla osób zainteresowanych 

pozyskaniem dofinansowania  
do wymiany pieców węglowych. 

Brzeszcze, 30 listopada 2016 



 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020  

 

PODDZIAŁANIE 4.4.2  
Obniżenie poziomu niskiej emisji –SPR 
PODDZIAŁANIE 4.4.3 
Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)-SPR 



Dotacje przeznaczone są  
dla właścicieli domów  
jednorodzinnych i wielorodzinnych, 
którzy chcą zlikwidować stary  
piec węglowy. 

Wniosek o dofinansowanie  
składa Gmina, która pozyskuje  
pulę środków do rozdysponowania 
wśród mieszkańców. 



Etap 1 – karta projektu 
(wstępna weryfikacja projektu) 
karty Gminy Brzeszcze zatwierdzone 
uchwałami Zarządu Województwa 
Małopolskiego nr 1748/2016 oraz  
nr 1749/2016  w dn. 24.11.2016 roku 
 

Etap 2 – nabór wniosków 
nabór wniosków dla Gmin: 10.02.2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
   Planowany termin realizacji 
   programu w Gminie Brzeszcze: 
   2017-2018 
 
   Limity dofinansowania dla Gminy 
   Brzeszcze zatwierdzone w ramach 
   kart projektów: 
   poddziałanie 4.4.2 (gaz) – 240.000 zł 
    poddziałanie 4.4.3 (węgiel)– 800.000 zł 

 



 
 
Warunki otrzymania dofinansowania: 
 
1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  
jako warunek dostępowy  
    
Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) mają przyczynić się 
do osiągnięcia celów w zakresie zmniejszenia emisji CO2, 
zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł 
odnawialnych, zmniejszenia zużycia energii finalnej, jak 
również określają konkretne działania, które władze lokalne i 
ewentualnie sektory prywatne podejmą, aby osiągnąć te cele 
do 2020 roku. (www.wfos.krakow.pl ) 
 
Uchwała nr  XXIV/183/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach  z dnia 24 maja 2016 r.  w sprawie 
aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze 
(zmiana uchwały nr   XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2015 r.) 

http://www.wfos.krakow.pl/


 
 
Warunki otrzymania dofinansowania: 
 
2. Ograniczenia w możliwym do 
zastosowania urządzeniu grzewczym: 
 

-  redukcja emisji CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do 
istniejących instalacji, 
- wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów związanych 
z energią –czyli zastosowane urządzenia do ogrzewania 
powinny spełniać wymogi dotyczące poziomu efektywności 
energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń, określone w 
środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 
21 października 2009 r.  

         www.powietrze.malopolska.pl/kotly  
 
 



 
 
Warunki otrzymania dofinansowania: 
 
3. Poprawa efektywności energetycznej 
budynku, jako warunek dostępowy 
 
Przyjęty został minimalny standard efektywności 
energetycznej budynku, spełnienie którego oznacza brak 
konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej 
budynku. Wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż: 
- 150 kWh/(m2x rok) dla domów jednorodzinnych lub  
- 135 kWh/(m2x rok) dla domów wielorodzinnych  
(EPH+W-nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej)  
 
 



 

   Etapy realizacji projektu: 
 

Krok 1 -> Przygotowanie przez gminę listy 
zainteresowanych mieszkańców (ankiety)  
Krok 2 -> Przekazanie listy audytorowi 
Krok 3 -> Przeprowadzenie ocen 
energetycznych zgłoszonych budynków  
Krok 4 -> Podjęcie decyzji przez mieszkańca o 
akceptacji lub jej braku dla wyników oceny 
energetycznej (brak konsekwencji finansowych) 
Krok 5 -> Umowa pomiędzy gminą i mieszkańcem 
 



Etapy realizacji projektu: 
 

Krok 6 -> Wymiana kotła, instalacji wewnętrznej 
(dofinansowanie);  termomodernizacja (w okresie 
realizacji projektu, brak dofinansowania) 
Krok 7 -> Przekazanie faktury do gminy (kocioł, 
instalacja) 
Krok 8 -> Potwierdzenie i weryfikacja przez gminę 
prawidłowości poniesienia wydatków przez 
mieszkańca 
Krok 9 -> Rozliczenie wydatków mieszkańca (do 
wysokości przyjętych limitów) 



 
 
Limity dofinansowania: 
 
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie 
wynosiło: 
- 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do 
wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia 
oceny energetycznej budynku i : 
 
- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku 
jednorodzinnego  
 
- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł  w przypadku budynku 
wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne 
źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu; 
 

 
 



 
 
Limity dofinansowania: 
 
Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, 
jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania: 
 
- maksymalnie do 6 tys. zł (4.4.2- gaz) i maksymalnie  
do 1 tys. zł (4.4.3 - węgiel) w przypadku budynku 
jednorodzinnego  
 
- do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali 
mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż  
80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni 
 
 
 

 
 



 
 
Limity dofinansowania: 
 
Moc pieca oraz zakres niezbędnych prac instalatorskich 
określi audytor na podstawie oceny energetycznej budynku. 
 
Przykładowe wyliczenie wysokości dofinansowania. 
1. Audytor ustalił, że nowy kocioł ma mieć moc 19 kW.  
19 kW x 350 zł = 6.650 zł 
Dotacja wyniesie 6.650 złotych. 
 
2. Audytor ustalił, że nowy kocioł ma mieć moc 24 kW.  
24 kW x 350 zł = 8.400 zł 
Dotacja wyniesie 8.000 złotych, ponieważ taka jest 
maksymalna wysokość kwota pomocy ustalona w 
dokumentach programowych. 

 
 


