
Informacja 
do deklaracji o udzielenie dotacji celowej na zmianę sposobu ogrzewania budynku w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
1. Złożenie deklaracji  jest wyrażeniem zgody na przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego

finansowanego w całocci przez Woojewidztwo Maałopolskie 
2. Audyt energetyczny wykaże jakiej mocy piec będzie najbardziej efektywny w Państwa gospodarstwie

domowym 
3. Dofinansowanie niniejszej inwestycji wyniesie:

 550  zł/kWo  dla  zapotrzebowania  do  10  kWo  mocy  (łącznie)  wyznaczonej w ocenie 
 500  zł/kWo  dla  zapotrzebowania  powyżej  10  kWo  do  15  kWo  mocy  (łącznie) wyznaczonej w

ocenie 
 450  zł/kWo  dla  zapotrzebowania  powyżej  15  kWo  do  20  kWo  mocy  (łącznie) wyznaczonej w

ocenie 
 400 zł/kWo dla zapotrzebowania powyżej 20 kWo mocy wyznaczonej w ocenie 

Maaksymalna wielkocć dofinansowania będzie wynosiła: 
 nie więcej niż 8 000,00zł kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego  
 nie  więcej  niż 10 000,00zł kocioł  w  przypadku  budynku  wielorodzinnego,  dla ktirego jest

wprowadzane wspilne źridło ciepła dla więcej niż jednego lokalu; 
Wo   przypadku   koniecznocci   poniesienia   kosztiw   na   instalacje   wewnętrzną niezbędną do
prawidłowego    funkcjonowania    urządzenia    istnieje    możliwocć  zwiększenia  limitu  crodkiw
dofinansowania: 

 maksymalnie do 6 000zł w przypadku budynku jednorodzinnego 
 do  wielokrotnocci  6 000zł  zgodnej  z  liczbą  odrębnych  lokali  mieszkalnych  w  budynku

wielorodzinnym i nie więcej niż 80zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni 
Dofinansowanie do  termomodernizacji budynkiw  w  zakresie  wynikającym  z oceny energetycznej: 

–     docieplenie ccian zewnętrznych: 150 zł bruto/m2, 
–     docieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami: 150 zł bruto/m2,
–     docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą 150 zł bruto/m2, 
–     wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej 400 zł bruto/m2

Maaksymalna  wielkocć  dofinansowania  prac  termomodernizacyjnych  nie  może przekroczyć 25 000zł 
Wosparcie  prac  termomodernizacyjnych  ograniczone  będzie  do  odbiorciw końcowych u ktirych
zidentyfikowane  zostały  problemy związane  z  ubistwem energetycznym rozumianym,  jako  trudna
sytuacja materialna,  
Przez trudną sytuację materialną rozumie się sytuację gdy: 
• dla   gospodarstwa   jednoosobowego   –   dochid   na   osobę  nie   przekracza  200  %  najniższej
emerytury okreclonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17  grudnia  1998  r   o  emeryturach  i  rentach
z  Funduszu  Ubezpieczeń Społecznych
• dla gospodarstwa wieloosobowego – dochid na osobę nie przekracza 125 % najniższej emerytury na
osobę zgodnie z zapisami ww  ustawy

4. Dotacja przekazana będzie po zrealizowaniu inwestycji  na rachunek bankowy wskazany w umowie
dotacji zawartej między Gminą Mayclenice, a mieszkańcem na podstawie faktury lub rachunku 

5. Wo ramach niniejszego programu możliwa będzie wymiana starego nieefektywnego kotła węglowego
na nowy ekologiczny piec gazowy, na biomasę lub pompę ciepła 

6. Stare palenisko musi zostać całkowicie zlikwidowane, a piec zutylizowany 
7. Woeryfikacja  energochłonnocci  budynkiw będzie  następowała  w oparciu  o  przeprowadzone  oceny

energetyczne zgodnie  z  zakresem przyjętym przez  Instytucję  Zarządzającą RPO WoMa  Wo oparciu  o
wyniki audytu energetycznego mieszkańcy będą ostatecznie podejmowali decyzję o uczestnictwie w
projekcie (przede wszystkim  po uzyskaniu informacji o zakresie prac termomodernizacyjnych do jakich
będą zobowiązani) 

8. Budynki dla ktirych poprawa efektywnocci energetycznej jako warunek dostępowy do projektu nie
będzie spełniony będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne w okresie realizacji
projektu  Zobowiązanie mieszkańca w zawieranej umowie dotacji do spełnienia w/w wymogu będzie
warunkowało wymianę nieekologicznego źridła ogrzewania budynku 

9. Wonioski dostępne są na stronie internetowej  www myslenice pl, oraz na Sali Obsługi Klienta Urzędu
Maiasta  i  Gminy  Mayclenice  Wypełnione  wnioski  można  składać  w  Wydziale  Strategii  Rozwoju
Gospodarczego i Promocji pok. 18 w terminie od 27 września do 5 października 2018roku.

10. O kolejnocci umieszczenia na liccie decyduje data wpływu wniosku  

http://www.myslenice.pl/

