
CZYSTE  POWIE TRZE 
DO 90% DOTACJI

FORMY DOFINANSOWANIA:

        1.  DOTACJA
        2.  DOTACJA + POŻYCZKA
        3.  POŻYCZKA

REALIZACJA PROGRAMU:  LATA 2018 –  2029

BUDŻE T:  103 MILIARDY ZŁ



WYKONYWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH
!!Koszt  w ykonania  audytu energet ycznego /  pr z ygotowania  dokumentacj i  
projektowej  stanowi  koszt  k wal i�kowalny tzn.  można uz ysk ać do�nansowanie
z wrotne na jego w ykonanie! !

Pr z ygotowanie  wniosku GRATIS!

NA CO DOFINANSOWANIE?
Nazwa elementu 
przedsięwzięcia

Maksymalny jednostkowy koszt
kwali�kowany na jeden budynek

Jednostka

audyt energetyczny budynku 
przed realizacją przedsięwzięcia

Szt. Do 1 000 zł

Do 1 000 zł

Do 150 zł

Do 700 zł

Do 2 000 zł

Do 10 000 zł

Do 20 000 zł

Do 30 000 zł

Do 45 000 zł

Do 8 000 zł

Do 30 000 zł

Szt.

m2
powierzchni

przegrody

m2
powierzchni

m2
powierzchni

zestaw

zestaw

zestaw

zestaw

zestaw

zestaw

dokumentacja projektowa moder-
nizacji instalacji wewnętrznych 
oraz wymiany źródła ciepła

docieplenie przegród budowla-
nych oraz uzasadnione prace 
towarzyszące

wymiana stolarki zewnętrznej 
w tym: okien, okien połaciowych, 
drzwi balkonowych, powierzchni 
przezroczystych nieotwieralnych

kotły na paliwo stałe (biomasa) 
wraz z systemem odprowadza-
nia spalin

wymiana drzwi zewnętrznych/bram 
garażowych

węzeł cieplny

pompy ciepła powietrzne

pompy ciepła odbierające ciepło 
z gruntu lub wody

kolektory słoneczne (tylko pożycz-
ka)

mikroinstalacja fotowoltaiczna 
(tylko pożyczka)



Do�nansowanie dla gospodarstw domowych które nie mogą skorzystać z ulgi termomo-
dernizacyjnej

Do�nansowanie dla gospodarstw domowych które mogą skorzystać z ulgi termomoder-
nizacyjnej

Grupa

1 2 3 4 5

Kwota
miesięcznego

dochodu / osoba
[zł]

PożyczkaDotacja
(procent kosztów
kwali�kowanych

przewidzianych do
wsparcia

dotacyjnego)

uzupełnienie
do wartości

dotacji

pozostałe koszty
kwali�kowane

I do 600
601-800

801-1000
1001-1200
1201-1400
1401-1600

powyżej1600

do 90%
do 80%
do 70%
do 60%
do 50%
do 40%
do 30%

do 10%
do 20%
do 30%
do 40%
do 50%
do 60%
do 70%

do 100%
do 100%
do 100%
do 100%
do 100%
do 100%
do 100%

III
IV
II
V
VI
VII

Grupa

1 2 3 4 5 6

Kwota
miesięcznego

dochodu / 
osoba

[zł]

Pożyczka Kwota rocznego 
dochodu 

wnioskodawcy
[zł] 

Dotacja
(procent kosztów
kwali�kowanych

przewidzianych do
wsparcia

dotacyjnego)

uzupełnienie
do wartości

dotacji

pozostałe koszty
kwali�kowane

I do 600
601-800

801-1000
1001-1200
1201-1400
1401-1600

powyżej1600

do 90%
do 80%
do 67%
do 55%
do 43%
do 30%
do 18%

do 10%
do 20%
do 33%
do 45%
do 57%
do 70%
do 82%

do 100%
do 100%
do 100%
do 100%
do 100%
do 100%
do 100% do 85 528

powyżej 125 528

od 85 529
do 125 528 

do 15% do 85% do 100%

do 0% do 100% do 100%

III
IV
II
V
VI

VII

Warunki do�nansowania
1.      Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 12M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 
2% rocznie;
2.    Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat; okres �nansowania jest liczony od daty 
pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
3.     Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. 
Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez 
Bene�cjenta opłacone – na jego rachunek bankowy;
4.      Wnioskowanie o udzielenie do�nansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania 
o udzielenie do�nansowania w formie pożyczki. Bene�cjent może ubiegać się wyłącznie o do�nansowanie 
w formie dotacji, wyłącznie o do�nansowanie w formie pożyczki lub do�nansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Nie dotyczy



Kontakt: czystepowietrze@doekogroup.pl
INFOLINIA: 12 446 42 97

JAK MOŻEMY PAŃST WU POMÓC?
DOEKO GROUP to �rma specjalizująca się w doradztwie technicznym i dotacyjnym, realizująca Projekty Odnawialnych Źródeł 
Energii na terenie całej Polski. Pomagamy Gminom oraz ich mieszkańcom uzyskać do�nansowanie oraz przejść przez cały 
skomplikowany proces pozyskania do�nansowania proces - od strony technicznej, administracyjnej oraz �nansowej.

Strona techniczna:
W ramach wniosku do Programu CZYSTE POWIETRZE istnieje możliwość kwali�kowalności (zwrotu w formie do�nansowania) 
kosztu wykonania audytu energetycznego dla inwestycji związanych z termomodernizacją gospodarstwa domowego. Audyt nie 
jest wymagany, ale pozwoli w realny sposób oszacować możliwości i koszty inwestycji, co na etapie realizacji inwestycji oszczędzi 
dodatkowych kosztów i kłopotów związanych z przecenieniem lub przewartościowaniem kosztów inwestycji.

Strona administracyjna:
W ramach współpracy oferujemy kompletne opracowanie wniosku o do�nansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załączni-
kami. Otrzymujecie Państwo gotowy wniosek, który wystarczy złożyć elektronicznie lub papierowo.

Strona �nansowa:
Na podstawie uzyskanych danych jesteśmy w stanie oszacować maksymalny poziom wsparcia (dotacji) o jaki możecie 
Państwo się ubiegać w ramach Programu. Dodatkowo przy realizowaniu inwestycji w formie DOTACJA + POŻYCZKA 
wyliczymy Państwa zdolność kredytową na potrzeby wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie pozyskania dofinansowania. Jeżeli macie Państwo 
jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu pod nr. tel.: 12 446 42 97 lub mailowo: 
biuro@doekogroup.pl
Dzięki DOEKO Group planowana inwestycja da maksymalny efekt ekologiczny i ekonomiczny.

Ile to kosztuje?

         1.  Opracowanie kompletnego wniosku 
o dotację + inspekcja techniczna w gospo-
darstwie + wykonanie audytu energetycz-
nego + badanie zdolności kredytowej dla 
pożyczki z NFOŚ – 1  000 zł  brutto 
(refundacja przez NFOŚ poniesionych 
kosztów, zgodnie z wysokością przyznane-
go do�nansowania).

         2 .  Opracowanie kompletnego wniosku 
o dotację + inspekcja techniczna w gospo-
darstwie + badanie zdolności kredytowej 
dla pożyczki z NFOŚ – 500 zł  brutto (bez 
refundacji  z NFOŚ).

Dzięki usługom naszej �rmy ponad 5 000 gospodarstw domowych w Polsce otrzymało do�nan-
sowanie na budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

Przez ostatnie 2 lata opracowaliśmy dokumentację techniczną dla ponad 15 tys. gospodarstw 
domowych.


