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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 2017 - 2018 

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w 

miejscu realizowanego zadania, które są właścicielami lub 

użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej na 

terenie województwa łódzkiego, dla potrzeb której 

planowana będzie  termomodernizacja lub modernizacja 

źródła ciepła  
 

CEL PROGRAMU 

 

Wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na 

wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, 

modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii na terenie województwa łódzkiego 

FORMA DOFINANSOWANIA 
Dotacja przeznaczona na częściową spłatę 

kapitału kredytu, która realizowana jest za 

pośrednictwem banku na podstawie 

zawartej przez Fundusz umowy o 

współpracy 

http://www.zainwestujwekologie.pl/
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Intensywność dofinansowania 

• Dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania, natomiast dla zadań wykonywanych  

w budynkach znajdujących się w trakcie budowy nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych zadania 

 

• Kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane (np. dokumentacja, inspektor 

nadzoru, obsługa geodezyjna, roboty towarzyszące) 

 

• Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na realizację 

termomodernizacji budynków nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 zł, w tym maksymalna kwota dotacji 

przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła w ramach dotacji nie może przekroczyć 20.000,00 zł, a dla 

ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł odnawialnych do pozyskiwania energii elektrycznej nie może 

przekroczyć 10.000,00 zł. 

 

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 2017 - 2018 

http://www.zainwestujwekologie.pl/
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• sporządzenie audytu energetycznego budynku; 

• zakup materiałów izolacyjnych, fabrycznie nowej stolarki okiennej, drzwiowej oraz koszty robót budowlano-montażowych 

związanych z termomodernizacją budynku; 

• Koszty kwalifikowane dotyczące prac dociepleniowych nie mogą przekroczyć: 

• docieplenie ścian – 150,00 zł/m2 wykonanego docieplenia; 

• docieplenie stropodachu/dachu - 120,00 zł/m2 wykonanego docieplenia; 

• wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz garażowych– 600,00 zł/m2 dokonanej wymiany; 
 

Koszty Kwalifikowane 



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI 

ul. Dubois118, 93-465 Łódź  

tel. 42 663 41 00, fax 42 663 41 01 

fundusz@wfosigw.lodz.pl 

• Zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła, oraz wykonanie  

lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.; 

 

• Koszty kwalifikowane wskazane powyżej nie mogą przekroczyć: 

• dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamionowej; 

• dla kotłowni opalanych biomasą – 1.000,00 zł/kW mocy znamionowej; 

• dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła: 

• z powietrznym wymiennikiem ciepła - 2.500,00 zł/kW mocy znamionowej; 

• pozostałe - 2.000,00 zł/kW mocy znamionowej; 

Koszty Kwalifikowane 
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• odwierty, w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe; 

• podłączenie do miejskiej sieci cieplnej lub gazowej wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u.; 

• wykonanie instalacji gazowej na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu, z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia 

ww. sieci; 

Koszty Kwalifikowane 
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• wykonanie instalacji kolektorów słonecznych – jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2.500,00 zł za 1m2 

powierzchni czynnej absorbera energii słonecznej; 

• koszty budowy lub modernizacji węzła cieplnego w zakresie c.o. i c.w.u. (dopuszcza się wykonanie węzła cieplnego jedynie na 

potrzeby c.w.u.) oraz koszty wykonania lub modernizacji przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej, (w tym również w celu 

odłączenia budynku od węzła grupowego);  

• zakup i montaż instalacji rekuperatorów; 

• zakup i montaż, fabrycznie nowych, ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł do pozyskiwania energii odnawialnej, przy czym 

do wyliczenia dofinansowania z tego tytułu Fundusz przyjmuje koszty nie wyższe niż 4.500,00 zł/kWe mocy źródła. 

Koszty Kwalifikowane 
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Termin przyjmowania wniosków do rozpatrzenia w danym roku: 
 30 września do siedziby Banku 
 31 października do siedziby Funduszu 

Podpisanie umowy kredytowej z bankiem następuje w terminie  
do 3 miesięcy od daty decyzji  o przyznaniu dofinansowania,  
ale nie później niż do 31 grudnia danego roku. 

Ogólne zasady udzielania dofinansowania 
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KROK PO KROKU  
OD ZŁOŻENIA WNIOSKU  
DO WYPŁATY DOFINANSOWANIA 
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udzielenie Wnioskodawcom pełnej informacji  
w zakresie zapisów Regulaminu i Programu 

sprawdzenie zdolności kredytowej 
Wnioskodawcy 

wydanie formularza wniosku o udzielenie 
dotacji 

przyjęcie wniosku o udzielenie dotacji wraz  
z wymaganymi załącznikami 
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sprawdzenie  kompletności i prawidłowości wypełnienia 
wniosków o udzielenie dotacji oraz kierowanie do 
Wnioskodawców, w imieniu Funduszu, wezwań do 
usunięcia ewentualnych  braków stwierdzonych przez 
Bank w złożonych wnioskach o udzielenie dotacji oraz 
złożenia wyjaśnień i przedłożenia dodatkowych 
dokumentów i informacji 

przeprowadzenie wstępnej kontroli 
realizacji zadania – zgodnie z zapisami 
Programu Priorytetowego oraz umowy o 
współpracy z bankami 
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podejmowanie wstępnej decyzji o przyznaniu kredytu, 
warunkiem której będzie przyznanie przez Fundusz 
dotacji 

przekazywanie Funduszowi oryginałów kompletnych 
wniosków o przyznanie dotacji, co do których wydano 
warunkowe decyzje kredytowe wraz z Kartą 
przekazania wniosku, stanowiącą Załącznik nr 1 do 
Umowy o współpracy  
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wpłynięcie wniosku wraz z kompletem załączników 
do siedziby Funduszu 

ocena merytoryczna wniosku (pod warunkiem 
pozytywnej oceny formalnej)  

decyzja Funduszu o przyznaniu dofinansowania 
bądź odmowie przyznania dofinansowania 

przekazywanie  Bankowi  informacji  o  podjętych  
decyzjach,  o  których  mowa powyżej w terminie 
do 10 dni od ich podjęcia  
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BENEFICJENCI PROGRAMU  
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Program priorytetowy dla wpólnot mieszkaniowych- dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację 

zadań dotyczących poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych latach 2017 - 2018 

Wspólnoty mieszkaniowe planujące wykonanie 

termomodernizacji w wielorodzinnych budynkach 

mieszkalnych na terenie województwa łódzkiego. 

Przez budynek mieszkalny wielorodzinny należy rozumieć 

budynek wolno stojący, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na 

cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni 

całkowitej.  
 

CEL PROGRAMU 

 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez 

dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu 

termomodernizacji budynków wielorodzinnych, modernizacji 

źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 

na terenie województwa łódzkiego, zwanych dalej Zadaniami 

FORMA DOFINANSOWANIA 
Dotacja przeznaczona na częściową spłatę 

kapitału kredytu, która realizowana jest za 

pośrednictwem banku na podstawie 

zawartej przez Fundusz umowy o 

współpracy 

http://www.zainwestujwekologie.pl/
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Intensywność dofinansowania 

 

• Dotacja nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych zadania 

 

• Kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane (np. dokumentacja, inspektor 

nadzoru, obsługa geodezyjna, roboty towarzyszące) 

 

Program priorytetowy dla wpólnot mieszkaniowych- dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację 

zadań dotyczących poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych latach 2017 - 2018 
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• sporządzenie audytu energetycznego budynku; 

• zakup materiałów izolacyjnych, fabrycznie nowej stolarki okiennej, drzwiowej oraz koszty robót budowlano-montażowych 

związanych z termomodernizacją budynku; 

• Koszty kwalifikowane dotyczące prac dociepleniowych nie mogą przekroczyć: 

• docieplenie ścian – 120,00 zł/m2 wykonanego docieplenia; 

• docieplenie stropodachu/dachu - 100,00 zł/m2 wykonanego docieplenia; 

• wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz garażowych spełniających standardy techniczne opisane w pkt. 10.11 – 

600,00 zł/m2 dokonanej wymiany; 
 

Koszty Kwalifikowane 
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Zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła, oraz wykonanie  

lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.; 

• Koszty kwalifikowane wskazane powyżej nie mogą przekroczyć: 

• dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamionowej; 

• dla kotłowni opalanych biomasą – 1.000,00 zł/kW mocy znamionowej; 

• dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła: 

• z powietrznym wymiennikiem ciepła - 2.500,00 zł/kW mocy znamionowej; 

• pozostałe - 2.000,00 zł/kW mocy znamionowej; 

• odwierty, w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe; 

• podłączenie do miejskiej sieci cieplnej lub gazowej wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u.; 

• wykonanie instalacji gazowej na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu, z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia 

ww. sieci; 

Koszty Kwalifikowane 
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• wykonanie instalacji kolektorów słonecznych – jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2.500,00 zł za 1m2 

powierzchni czynnej absorbera energii słonecznej; 

• koszty budowy lub modernizacji węzła cieplnego w zakresie c.o. i c.w.u. (dopuszcza się wykonanie węzła cieplnego jedynie na 

potrzeby c.w.u.) oraz koszty wykonania lub modernizacji przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej, (w tym również w celu 

odłączenia budynku od węzła grupowego);  

• zakup i montaż instalacji rekuperatorów; 

• zakup i montaż, fabrycznie nowych, ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł do pozyskiwania energii odnawialnej, przy czym 

do wyliczenia dofinansowania z tego tytułu Fundusz przyjmuje koszty nie wyższe niż 4.500,00 zł/kWe mocy źródła. 

Koszty Kwalifikowane 
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ZAPRASZAMY DO  

 NOWEJ, EKOLOGICZNEJ  SIEDZIBY  

WFOŚIGW  W  ŁODZI  PRZY  UL. DUBOIS 118 

www.zainwestujwekologie.pl 
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