UWAGA
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOBIERZYCE

W ramach realizacji projektu Koalicja na rzecz poprawy jakości powierza Gmin
ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WrOF) przedłużeniu ulegają terminy:
- na rejestrację potencjalnych Grantobiorców
do dnia 17-05-2020 r. do północy
- na złożenie wniosków zarejestrowanych potencjalnych Grantobiorców
do dnia 22-05-2020 r. do północy
Dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy, chcący wymieniać nieekologiczne kotły
i piece węglowe. Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych.
Przypominamy, że Liderem i operatorem projektu jest Centrum Technologii
Energetycznych działające w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość
w Świdnicy. Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie
uruchamianego projektu wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowalnych nowej
instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.
Najważniejsze założenia programu:
• Program polega na dofinansowaniu wymiany starych, wysokoemisyjnych
źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) na nowoczesne instalacje grzewcze
w budynkach jednorodzinnych.
• Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc
docieplone i uszczelnione).
• W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie
w eksploatacji pompy ciepła (również z fotowoltaiką), ale także instalacje
gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (pod
warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu
fotowoltaicznego).

• Nie jest dopuszczona wymiana na kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby
najnowocześniejsze).
• Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie uruchamianego
projektu wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych nowej instalacji
grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.
• Rejestracja – tylko elektronicznie!
https://eko-cieplo.com/panel-grantobiorcy/
• Dokonanie rejestracji elektronicznej umożliwi w dalszym etapie
skorzystanie z usługi wykonania audytu energetycznego – jego posiadanie
jest niezbędne do ubiegania się o grant.
• Mieszkańcy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w zakresie oceny
i racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem
indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdziecie Państwo na stronie
internetowej https://eko-cieplo.com/ oraz kontaktując się z pracownikiem
Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość pod nr telefonu 74 645 01 31, 570 790
055, 570 132 141.
Informacje dotyczące pozostałych programów znajdą Państwo korzystając ze stron
internetowych lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów:
•

•

Program Ograniczania Niskiej Emisji, informacje umieszczone są na stronie
internetowej http://gospodarkaniskoemisyjna.gminakobierzyce.pl/ lub kontaktując
się z pracownikiem urzędu pod nr telefonu 71 36 98 124.
Program Mój Prąd, informacje dostępne są na stronie internetowej
https://mojprad.gov.pl/. Informacji o programie Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w
ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Aby uzyskać informacje
należy wejść na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl wybrać województwo, w
którym się mieszka, przejść do zakładki kontakt. Funkcjonują również dedykowane skrzynki:
- wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl - informacja o złożonych wnioskach i uzupełnienia
dokumentów
- mojprad@nfosigw.gov.pl - informacja na temat programu (jak złożyć wniosek)

•

Program Czyste Powietrze, informacje dostępne są na stronie internetowej
https://portal.fos.wroc.pl/o-programie, w punkcie obsługi klienta we Wrocławiu ul.
Sztabowa 32 w godzinach 8-15.30 (Osoby niepełnosprawne są obsługiwane w
siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24) lub pod nr telefonu 603-669-670.

