Dlaczego DOEKO Group?
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ponad 21 000 inspekcji energetycznych
Ponad 150 000 000 zł pozyskanych dotacji
Zrealizowane największe w Polsce projekty OZE
Ponad 10 000 osób z uzyskaną dotacją
Współpracujemy w Małopolsce ze 100 gminami
Realizujemy projekty inspekcji energetycznych oraz
aplikacyjnych dla Gmin z całej Polski
ü Jesteśmy partnerem ponad 200 samorządów z całego kraju

wniosków

Kim jesteśmy, co robimy ?
W DOEKO GROUP Sp. z o. o. zajmujemy się projektami związanymi ze
zwiększeniem wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii w sektorze
publicznym. Wspieramy Projekty mające na celu inwestycje w produkcję i
dystrybucję energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych. Naszym celem jest
szeroko rozumiany rozwój Gospodarki Niskoemisyjnej.
Firma DOEKO GROUP Sp. z o.o. składa się z doświadczonych
profesjonalistów specjalizujących się w doradztwie dotacyjnym
i technicznym z zakresu inwestycji w projekty Odnawialnych Źródeł Energii.
Obszarem działalności spółki jest kompleksowa obsługa Jednostek
Samorządu Terytorialnego (JST).

Przykładowe projekty
realizowane przez DOEKO Group
§

Wykonaliśmy weryfikację ponad 21 tysięcy domów
jednorodzinnych i budynków użyteczności publicznej.

§

Projekt Małopolski- 41 Gmin, wartość projektu 70 mln zł.,
ok 4 tys. instalacji OZE na gospodarstwach domowych.

§

Projekt Śląski- 6 Gmin, wartość projektu 100 mln zł,
ok 5 tys. instalacji OZE na gospodarstwach domowych

§

Wykonaliśmy ponad 1000 audytów energetycznych w ramach
programów związanych z termomodernizacją

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami
domów jednorodzinnych lub wydzielonych w nich lokali mieszkalnych.
Dotacje będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

103 mld zł.
do wykorzystania do 2029 roku na wymianę / zakup
i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację.

Program „Czyste Powietrze”
założenia
§

Realizacja programu w latach 2018-2029

§

Rozpoczęcie przedsięwzięcia: nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

§

Finansowanie przedsięwzięć zakończonych przed dniem złożenia wniosku, które nie zostały rozpoczęte
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

§

Okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie
później, niż do 30.06.2029 r.

§

Wnioskowana kwota dotacji musi być wyższa niż 3 tys. zł

Program „Czyste Powietrze”
Przewiduje dofinansowanie m.in. na:
§

wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż
nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

§

docieplenie przegród budynku,

§

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

§

instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji
fotowoltaicznej)

§

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Program „Czyste Powietrze”dofinansowanie

§ podstawowy poziom dofinasowania – nabór od 15.05.2020 r.
§ podwyższony poziom dofinansowania – zostanie uruchomiony

po wprowadzeniu koniecznych zmian legislacyjnych

Program „Czyste Powietrze”dofinansowanie
Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania:
§

dochód roczny Beneficjenta nie przekracza 100 tys. zł

§

formy dofinansowania:
§

dotacja

§

dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Program „Czyste Powietrze”dofinansowanie
Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania:
§

§

dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
§

1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym

§

1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

formy dofinansowania:
§

dotacja

§

pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów

§

dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Program „Czyste Powietrze”koszty kwalifikowane
Nazwa kosztu
Audyt energetyczny 2
Dokumentacja projektowa

Poziom podstawowy
Poziom podwyższony
Maksymalna
Maksymalna
Maksymalna kwota
Maksymalna kwota
intensywność
intensywność
dotacji
(zł)
dotacji (zł)
dofinansowania1
dofinansowania1
100%
1 000
100%
1 000
30%

600

60%

1 200

Ekspertyzy
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

30%

150

60%

300

50%

10 000

75%

15 000

Pompa ciepła powietrze/woda (klasa A+)

30%

9 000

60%

18 000

Pompa ciepła powietrze/woda (klasa A++)

45%

13 500

60%

18 000

Pompa ciepła powietrze/powietrze (klasa A+)

30%

3 000

60%

6 000

Gruntowa pompa ciepła (klasa A++)

45%

20 250

60%

27 000

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kotłownia gazowa (budynki dotychczas nie przyłączone do sieci)

45%

6 750

75%

11 250

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kocioł na węgiel3

30%

3 000

60%

6 000

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny 3

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 3,4
Ogrzewanie elektryczne

45%

9 000

60%

12 000

30%

3 000

60%

6 000

Instalacja c.o. oraz c.w.u.

30%

4 500

60%

9 000

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

30%

5 000

60%

10 000

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%
30%

5 000
45 zł/m2

50%

Ocieplenie przegród budowlanych

60%

5 000
90 zł/m2

Stolarka okienna

30%

210 zł/m2

60%

420 zł/m2

Stolarka drzwiowa

30%

600 zł/m2

60%

1 200 zł/m2

Kocioł zgazowujący drewno

3

1

Procent faktycznie poniesionych kosztów

2

Koszt jest kwalifikowany, pod warunkiem, że zakres prac wynikających z audytu obejmuje docieplenie przegród budowalnych

3

Zakup i montaż kotła na paliwo stałe możliwy jest tylko, gdy budynek nie jest podłączony do sieci dystrybucji gazu

4

Wchodzi w życie od 1 lipca 2021

Program „Czyste Powietrze”maksymalny poziom dotacji
Maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od zakresu
przedsięwzięcia
Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

25 000 zł + 5 000 zł na fotowoltaikę

32 000 zł + 5 000 zł na fotowoltaikę

Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła

Wymiana źródła ciepła

Dodatkowo: instalacja c.o. i c.w.u.,
wentylacja mechaniczna,
termomodernizacja, dokumentacja
20 000 zł + 5 000 zł na fotowoltaikę
Wymiana źródła ciepła na źródło inne niż
pompa ciepła
Dodatkowo: instalacja c.o. i c.w.u.,
wentylacja mechaniczna,
termomodernizacja, dokumentacja
10 000 zł
Brak wymiany źródła ciepła
Wentylacja mechaniczna,
termomodernizacja, dokumentacja

Dodatkowo: instalacja c.o. i c.w.u.,
wentylacja mechaniczna,
termomodernizacja, dokumentacja

15 000 zł
Brak wymiany źródła ciepła
Wentylacja mechaniczna,
termomodernizacja, dokumentacja

Audyt Energetyczny budynku
AUDYT ENERGETYCZNY:
§

Oszacowanie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku

§

Kompleksowe określenie wszystkich niezbędnych elementów inwestycji

§

Określenie szacunkowych kosztów termomodernizacji

§

Wskazanie potencjału termomodernizacyjnego- efektu ekologicznego

Termomodernizacja budynku
71% energii w gospodarstwie domowym
zużywa ogrzewanie
Wymieniając stary kocioł, zaoszczędzisz
30% paliwa
Ocieplenie ścian i dachu spowoduje
zmniejszenie zużycia ciepła o 15-25%
Na wymianie okien zaoszczędzisz 10-15%
ciepła

do

dach

wentylacja

17%

do

ściany
do

którędy
ucieka
ciepło
z
domu?

35%

podłoga na gruncie
do

Automatyka pogodowa oraz urządzenia
regulacyjne powodują 5-15%
oszczędności
Modernizacja instalacji c.o. zaoszczędzi
10-15% zużycia ciepła

40%

okna/drzwi
do

10%

Dzięki ociepleniu domu:

15%

• poprawisz sobie komfort mieszkania
• mniej zapłacisz za ogrzewanie i ciepłą wodę
• podniesiesz wartość swego budynku
• będziesz ekologiczny

Gazowe kotły centralnego ogrzewania

Gazowe kotły centralnego ogrzewania
Budowa
Kotły gazowe dzielą się też na tradycyjne (konwencjonalne) i kondensacyjne. Te
pierwsze są mniej wydajne, ponieważ nie wykorzystują całej energii zawartej w
spalanym paliwie. Chodzi o parę wodną, która jest produktem spalania gazu. W
urządzeniach tradycyjnych trafia ona do komina.
W kotłach kondensacyjnych ulega natomiast skropleniu, dzięki czemu można
odzyskać zawartą w niej energię cieplną (stąd często spotykana w ich przypadku
sprawność powyżej 100%). Modele kondensacyjne są nieco droższe od
tradycyjnych, ponadto wymagają zapewnienia odpływu kondensatu
wypływającego z kotła. W zamian otrzymujemy jednak urządzenie, które ma
sprawność przeciętnie o 15% wyższą od kotła konwencjonalnego i zużywa mniej
gazu.

Gazowe kotły centralnego ogrzewania
Rodzaje
Ze względu na sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), kotły gazowe dzieli się na trzy
grupy:
• jednofunkcyjne - podgrzewają wodę zgromadzoną w 100-200-litrowym zbiorniku. Oznacza to
konieczność wygospodarowania miejsca na zasobnik - w praktyce potrzebna jest do tego wydzielona
kotłownia. Dzięki tzw. pętli cyrkulacyjnej, czyli możliwości podłączenia kilku kranów, ciepła woda będzie
przez cały czas krążyć w obiegu. Takie urządzenia dobrze sprawdzają się w większych domach, gdzie
c.w.u. pobiera się w wielu oddalonych od kotła punktach;
• dwufunkcyjne - są połączeniem kotła ogrzewającego dom z przepływowym podgrzewaczem ciepłej
wody. Nie mają zasobnika (zajmują więc mniej miejsca), a c.w.u. podgrzewają na bieżąco, tylko w razie
potrzeby. Są polecane przede wszystkim do budynków, w których wszystkie punkty poboru wody
znajdują się blisko kotła;
• dwufunkcyjne z zasobnikiem - wyposażone w niewielki zbiornik (np. 50 l), są połączeniem dwóch
powyższych typów. Kocioł zaczyna podgrzewać c.w.u. przepływowo dopiero wtedy, gdy skończy się ta z
zasobnika. Można do niego podłączyć pętlę cyrkulacyjną.

Gazowe kotły centralnego ogrzewania
Moc
Choć producenci chętnie eksponują ten parametr, wybierając kocioł pod tym kątem nie należy tracić
głowy. Moc urządzenia grzewczego powinna bowiem odpowiadać faktycznemu zapotrzebowaniu na
ciepło.
Parametr ten jest określony w projekcie domu. W przypadku modernizacji budynku nie obędzie się
natomiast bez skorzystania z pomocy fachowego instalatora.
W domach jednorodzinnych montuje się zazwyczaj kotły o mocy 15-24 kW (w przypadku urządzeń
jednofunkcyjnych) oraz 17- 27 kW (modele dwufunkcyjne).
Uwaga! Dobieranie mocy kotła na zapas może skutkować tym, że nie będzie on w stanie pracować w
sposób ciągły i nastąpi jego szybsze zużycie w okresach przejściowych (wiosna, jesień).

DOEKO GROUP- Audyt Energetycznykoszt kwalifikowany
§

Przygotowanie całkowitej ewidencji budynku

§

Kompleksowe określenie wszystkich niezbędnych elementów inwestycji

§

Dokładne oszacowanie kosztów termomodernizacji

§

Wskazanie potencjału termomodernizacyjnego- efektu ekologicznego

§

Napisanie wniosku

§

Stała pomoc w konsultacji z WFOŚiGW

§

Infolinia
Koszt to 1 300 zł brutto.

DOEKO GROUP- Inspekcja+ Wniosek
koszt niekwalifikowany
§

Przyjazd do mieszkańca

§

Obmiary domu

§

Dobór zadań do wykonania

§

Napisanie wniosku

§

Stała pomoc w konsultacji z WFOŚiGW

§

Infolinia

§

Koszt to 800 zł brutto

DOEKO GROUP- Wniosek
koszt niekwalifikowany
§

Napisanie wniosku

§

Stała pomoc w konsultacji z WFOŚiGW

§

Infolinia
§

Koszt to 300 zł brutto

Wsparcie techniczne - infolinia
Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do
kontaktu:

Tel: 12 446 42 97
Email: biuro@doekogroup.pl
*Wykorzystano materiały ze strony https://www.budujemydom.pl

