Zapora antysmogowa
- walka z niską emisją w Gminie Godów

Co podlega
wymianie?

Brak wsparcia dla kotłów, których
obowiązek wymiany upływa w
roku 2021

Stare źródło ciepła
kotły węglowe klasy 3 oraz
kotły bezklasowe z tabliczką
znamionową - wiek kotła
poniżej 10 lat* (produkcja od
2007 r.)

*wiek kotła liczony jest od dnia
wejścia w życie uchwały
antysmogowej

Na co dotacja?
Nowe efektywne
ekologicznie źródło ciepła
na potrzeby c.o i c.w.u:
kocioł na gaz ziemny lub
kocioł na biomasę (pellet) lub

Warunki
techniczne

powietrzną pompę ciepła
(tylko i wyłącznie dla
budynków oddanych do
użytku po 2002 roku)

Budynek spełnia minimalny
standard efektywności
energetycznej tj.:
w budynku wykonano, w
okresie do 10 lat przed rokiem
złożenia wniosku, prace
termomodernizacyjne czyli
posiada kompletnie
wymienioną/zmodernizowaną
stolarkę okienną i drzwiową
oraz:
- docieplony strop lub
- docieploną podłogę na
gruncie lub
- docieplony fundament lub
- posiada docieplony
dach/stropodach
albo
budynek posiada pierwszy
wpis do dziennika budowy
dokonany po roku 2009

Refundacja

100% wydatków
kwalifikowalnych netto
(bez VAT), jednak nie więcej niż:
10 000,00 zł dla kotła na gaz
ziemny
10 000,00 zł dla kotła na
biomasę (pellet)
15 000,00 zł dla powietrznej
pompy ciepła

ZASADY REALIZACJI
PROJEKTU
Top Traits of the Greats

Projekt będzie realizowany pod
warunkiem otrzymania dofinansowania
z RPO WSL 2014-2020 - planowany
termin rozstrzygnięcia naboru grudzień 2021.

Brak wsparcia dla budynków, które stanowią
miejsce faktycznego wykonywania działalności
gospodarczej lub rolniczej.
Obiekt może stanowić jedynie miejsce rejestracji
działalności gospodarczej lub rolniczej.

Zakaz podwójnego finansowania - brak
możliwości łączenia grantu z jakimkolwiek
innym publicznym źródłem dofinansowania
(nie dotyczy dofinansowania otrzymanego na
inny zakres np. termomodernizację obiektu).

Realizacja zadania od podpisania umowy do
31.10.2022 r.
Infographics are visual representations
of data, making complex info easier to
share and digest. When making your
own, simply organize your images,
charts, and text. Finally, cite your
sources.

KRYTERIA
OCENY

Top Traits of the Greats
FORMALNE -prawidłowo i terminowo złożony
wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami
i załącznikami.
Pamiętaj!
Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do budynku,
Wnioskodawca musi dołączyć oświadczenie o braku
wykluczenia z otrzymania dofinansowania,
Wnioskodawca dołącza upoważnienie udzielone przez
współwłaścicieli do ich reprezentowania
(jeżeli dotyczy),
Wnioskodawca dołącza oświadczenie o posiadaniu Karty
Dużej Rodziny (jeśli dotyczy),

TECHNICZNE - budynek spełnia wymogi minimalnego
standard efektywności energetycznej.
W przypadku, gdy budynek nie spełnia minimalnego standardu
efektywności energetycznej Uczestnik Projektu może oświadczyć we
wniosku, że do dnia podpisania umowy powierzenia grantu zostaną
wykonane niezbędne prace na własny koszt.

MERYTORYCZNO PUNKTOWE:
wybrana technologia:
- 15 pkt - kocioł na gaz ziemny
- 10 pkt - kocioł na biomasę (pellet)
- 20 pkt - powietrzna pompa ciepła
gotowości do uczestnictwa w projekcie
- 5 pkt - budynek spełnia w 100% łącznie wszystkie wymogi standardu
niskoemisyjnego
społeczne
- 5 pkt - właściciel budynku posiada Kartę Dużej Rodziny

ROZSTRZYGAJĄCE
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, decydująca będzie
wielkość powierzchni użytkowej budynku podana we wniosku. Wyżej oceniony
zostanie wniosek dotyczący budynku o większej powierzchni użytkowej.

procedura
Czynności Urzędu Gminy

Czynności uczestnika

05-06.2021r.

Złożenie wniosku

06.2021r.

Ogłoszenie list
06-12.2021r.

Weryfikacja
projektu przez
Urząd
Marszałkowski
2022 r.

Podpisanie
umowy z
Urzędem
Marszałkowskim
2022 r.

Podpisanie
umowy o
powierzenie
grantu
do 31.10.2022r.

Realizacja

Dokumenty do
rozliczenia

wniosek o płatność
faktura
potwierdzenie zapłaty
protokół demontażu kotła
certyfikaty
protokół odbioru robót
gwarancja
zdjęcia nowego kotła

2022r. - patrz umowa

Rozliczenie

Wypłata!

