
Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach  

Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków 

o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze 

 

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z 

podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach 

jednorodzinnych, w szczególności: 

1. demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań 

określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w 

sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690) 

2. instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do 

Programu priorytetowego: kotły  na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły 

olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu 

lub wody,  wraz z przyłączami 

3. zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne 

spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, 

dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki 

4. wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt 

1. do pkt 4. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki 

zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej). 

Dofinansowanie będzie udzielane w formie: 

1. Dotacji, 

2. Pożyczki, 

3. Dotacji i pożyczki. 

Grupa 

Kwota miesięcznego 

dochodu / osoba 

[zł] 

Dotacja 

(procent kosztów 

kwalifikowanych 

przewidzianych do 

wsparcia dotacyjnego) 

Pożyczka 

uzupełnienie do 

wartości dotacji 

pozostałe koszty 

kwalifikowane 

1 2 3 4 5 

I do 600 do 90% do 10% do 100% 

II 601 - 800 do 80% do 20% do 100% 

III 801 - 1000 do 70% do 30% do 100% 

IV 1001 - 1200 do 60% do 40% do 100% 

V 1201 - 1400 do 50% do 50% do 100% 

VI 1401 - 1600 do 40% do 60% do 100% 

VII powyżej 1600 do 30% do 70% do 100% 

 

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie, w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. 

 

Koordynator programu: Pani Magdalena Chłopek, nr  tel.: 17 853 63 61 wew. 222 lub 333 

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/programy/programy-wspolne/czyste-

powietrze/788-ogloszenie-o-naborze 
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