Szanowni Mieszkańcy!
Zachęcamy do skorzystania
Programu „Czyste Powietrze”.

z

Priorytetowego

Program przewiduje dotację do wymiany starych
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na
nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe
normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac
termomodernizacyjnych budynku.

Dla budynków, w których wystąpiono o zgodę na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy po 31 grudnia
2013r. nie przysługuje dofinansowanie na ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
• Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
• Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Program obejmuje trzy grupy beneficjentów
• Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (30%)– osoby, których roczny dochód
nie przekracza 100 000 zł,
• Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (60%) – osoby, których przeciętny miesięczny
dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub
2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
• Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (90%) – osoby, których przeciętny miesięczny
dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub
1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
W przypadku prefinansowania przedsięwzięcia, tzn. wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki
Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania :
•

•

•

Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą
na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano,
że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe
środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów
rozliczeniowych.
Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy
w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż
14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.
Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów
rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
w ciągu:
• 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków
składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia),
• 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania
• 18 miesięcy dla dotacji z prefinansowaniem

Gminny punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy
w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15 w Ślesinie (pok.211), który jest czynny w pon., śr., czw. w godzinach od 07:30
do 15.30, we wtorki od 7:30 do 17:00 oraz w piątki od 7:30 do 14:00.

