PROGRAM PRIORYTETOWY
PROJEKT
Tytuł programu:

Poprawa efektywności energetycznej
Część 4) „Ryś” – termomodernizacja budynków jednorodzinnych
1.

Cel programu

Zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii
w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.
2.

Wskaźniki osiągnięcia celu

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.
- zmniejszenie zużycia energii końcowej:
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 300 000 GJ/rok, w tym:
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 70 000 GJ/rok,
2) dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 230 000 GJ/rok;
- zmniejszenie emisji CO2:
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 25 000 Mg/rok, w tym:
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 6 000 Mg/rok,
2) dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 19 000 Mg/rok;
- ograniczenie emisji pyłu PM10:
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 48 Mg/rok, w tym:
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – co najmniej 12 Mg/rok,
2) dla zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 36 Mg/rok.
3.

Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do 300 000 tys. zł., w tym:
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 75 000 tys. zł.,
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 225 000 tys. zł.
4.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym:
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r,
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.
5.

Terminy i sposób składania wniosków

1) Nabór wniosków o kredyt wraz z dotacją prowadzony jest przez bank w trybie ciągłym.
Wnioski składane są w banku, który zawarł umowę o współpracy z NFOŚiGW.

2) Banki zostaną wyłonione zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do programu
„Procedura wyboru banków”.
3) Wykaz banków, które zawarły umowę o udostępnienie środków z NFOŚiGW,
publikowany będzie na stronie internetowej NFOŚiGW.
6.

Koszty kwalifikowane

1) Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2015 do 31.12.2023 r., w którym to okresie
poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.
2) Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”,
z zastrzeżeniem, że kwalifikowalny jest jedynie niżej wymieniony zakres:
a) koszt oceny energetycznej budynku przed realizacją przedsięwzięcia, przeprowadzonej
zgodnie z załącznikiem „Wymagania techniczne”;
b) koszt oceny energetycznej budynku po realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzonej
zgodnie z załącznikiem „Wymagania techniczne”;
c) koszt przygotowania dokumentacji projektowej docieplenia dachu / stropodachu,
wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz modernizacji instalacji c.o. i
c.w.u. z analizą doradczo-projektową wymiany źródła ciepła i możliwości zastosowania
OZE;
d) koszt zakupu i montażu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania prac, do
wysokości określonej przez maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany:
Element

Grupa I. Prace termomodernizacyjne1)
Ocieplenie ścian zewnętrznych
Ocieplenie dachu / stropodachu
Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad
nieogrzewana piwnicą
Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy
garażowej

Jednostka

Maksymalny
jednostkowy
koszt
kwalifikowany

m2
ocieplenia2)

150 zł
100 zł
100 zł

m2
powierzchni
stolarki2)

600 zł

Grupa II. Instalacje wewnętrzne
Montaż wentylacji mechanicznej nawiewnozestaw
15 000 zł
wywiewnej z odzyskiem ciepła
Grupa III. Wymiana źródła ciepła3), zastosowanie odnawialnych źródeł energii
Montaż kotła kondensacyjnego lub węzła cieplnego
zestaw
10 000 zł
wraz z wyposażeniem
Montaż kotła na biomasę wraz z wyposażeniem
10 000 zł
Montaż pompy ciepła typu solanka/woda,
40 000 zł
woda/woda lub bezpośrednie odparowanie w
gruncie/woda wraz z wyposażeniem
Montaż pompy ciepła typu powietrze/woda wraz z
15 000 zł
wyposażeniem
Montaż kolektorów słonecznych wraz z
5 000 zł
wyposażeniem
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1) maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany zawiera także koszt usunięcia i utylizacji starego
ocieplenia i demontażu zastępowanych okien;
2) wymiary liczone są zgodnie z załącznikiem „Wymagania techniczne”
3) maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany zawiera także koszt demontażu zastępowanego źródła
ciepła;

3) Koszty przekraczające limity określone w pkt 2) d) stanowią koszt niekwalifikowany.
4) Wymagania dla materiałów i urządzeń stanowiących koszty kwalifikowane zostaną
określone w załączniku „Wymagania techniczne”.
5) Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest
on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej
możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części,
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT, który można
odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet jeżeli nie został faktycznie
odzyskany przez beneficjenta. Oznacza to, że w przypadkach, gdy beneficjent może odliczyć
podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest kosztem
kwalifikowanym.
7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania
Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z „Zasadami udzielania dofinansowania ze
środków NFOŚiGW”.
7.1

Formy dofinansowania

1) środki udostępnione bankom z przeznaczeniem na udzielenie kredytów bankowych.
2) środki udostępnione bankom z przeznaczeniem na dotacje;
7.2 Intensywność dofinansowania
1) dofinansowanie w formie dotacji do kosztów kwalifikowanych wykonania usług:
a) oceny energetycznej budynku przed realizacją przedsięwzięcia: dotacja do 500 zł;
b) oceny energetycznej budynku po realizacji przedsięwzięcia: dotacja do 500 zł;
c) dokumentacji projektowej docieplenia dachu / stropodachu – dotacja do 1 000 zł, nie
więcej niż 80% kosztów;
d) dokumentacji projektowej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła –
dotacja do 1 000 zł, nie więcej niż 80% kosztów;
e) dokumentacja projektowa modernizacji instalacji co i cwu z analizą doradczoprojektową wymiany źródła ciepła i możliwości zastosowania OZE - dotacja do 1 000
zł, nie więcej niż 80% kosztów;
2) dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów
kwalifikowanych na zakup i montaż materiałów i urządzeń określonych zgodnie z ust. 6
pkt. 2) d), w tym w formie dotacji:
a) 10% dofinansowania, w przypadku połączenia dwóch elementów z Grupy I,
b) 20% dofinansowania, w przypadku połączenia trzech elementów z Grupy I,
c) 30% dofinansowania, w przypadku połączenia czterech elementów z Grupy I,
d) 20% dofinansowania, w przypadku realizacji elementu z Grupy II.
7.3

Warunki dofinansowania

1) warunki udostępniania środków przez NFOŚiGW poszczególnym
z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych wraz z dotacją:
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bankom

a) wnioskowana kwota środków na kredyty wraz z dotacją nie może być niższa od
5 000 tys. zł i wyższa od 40 000 tys. zł;
b) kredyt wraz z dotacją na realizację przedsięwzięcia udzielany jest przez bank ze
środków udostępnionych przez NFOŚiGW;
c) udostępnienie środków bankowi nastąpi na podstawie umowy zawartej z NFOŚiGW;
d) środki udostępniane będą na wniosek banku, w terminach i na warunkach określonych
w umowie udostępnienia środków;
e) bank ustanawia zabezpieczenie udzielonego kredytu wraz z dotacją; bank gwarantuje
zwrot udostępnionych środków na rzecz NFOŚiGW w przypadkach określonych
w umowie udostępnienia środków;
f) kapitał i odsetki z tytułu oprocentowania kredytu spłacane są zgodnie z warunkami
umowy udostępnienia środków;
g) kontrolę prawidłowości realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania środków
z udzielonego kredytu wraz dotacją, w ramach swoich działań przeprowadza bank;
h) bank zapewnia zgodność pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizuje
inne obowiązki podmiotu udzielającego pomocy publicznej;
2) warunki udzielania dofinansowania przez banki beneficjentom:
a) oprocentowanie stałe kredytu bankowego 1% w skali roku
b) wynagrodzenie banku z tytułu realizacji umowy kredytu wraz z dotacją pobierane jest
od beneficjenta w okresie kredytowania, w wysokości nie przekraczającej …% kwoty
wypłaconego kredytu w pierwszym roku kredytowania i …% rocznie aktualnego stanu
zadłużenia w każdym kolejnym rozpoczętym okresie rocznym kredytowania; od kwoty
dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW bank nie pobiera żadnych opłat
i prowizji;
c) okres finansowania: kredyt może być udzielony na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres
finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy kredytu do daty
planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
d) okres karencji: przy udzielaniu kredytu może być stosowana karencja w spłacie rat
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu, do daty spłaty
pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia
realizacji przedsięwzięcia;
e) maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia
umowy kredytu;
f) wymagana jest gwarancja producentów materiałów i głównych urządzeń użytych do
realizacji przedsięwzięcia na okres nie krótszy niż 5 lat od daty zrealizowania
przedsięwzięcia.
g) dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem złożenia
wniosku o kredyt wraz z dotacją;
h) beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publiczno–prawnych
związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności uiszczania należnego
podatku dochodowego;
i) na jeden budynek mieszkalny może być udzielone więcej niż jedno dofinansowanie w
ramach programu.
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7.4 Beneficjenci
Osoby fizyczne i inne podmioty posiadające prawo własności (w tym współwłasności) budynku
mieszkalnego jednorodzinnego dopuszczonego do użytkowania.
W przypadku gdy prawo do własności przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, kredyt
wraz z dotacją przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia
zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolnostojący albo
samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na
cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.
7.5 Rodzaje przedsięwzięć
1) Przedsięwzięcia polegające na wykonaniu następujących prac remontowych w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym, spełniających wymagane standardy techniczne:
Nazwa elementu

Wymagany standard dla
dofinansowywanych
przedsięwzięć

Standard minimalny, przy
którym nie jest wymagane
podjęcie prac
modernizacyjnych

Grupa I. Prace termomodernizacyjne
Ocieplenie ścian
zewnętrznych
Ocieplenie dachu /
stropodachu
Ocieplenie podłogi na
gruncie / stropu nad
nieogrzewaną piwnicą
Wymiana okien, drzwi
zewnętrznych, bramy
garażowej

U ≤ 0.20 [W/(m2 • K)]

U ≤ 0.30 [W/(m2 • K)]

U ≤ 0.15 [W/(m2 • K)]

U ≤ 0.30 [W/(m2 • K)]

U ≤ 0.30 [W/(m2 • K)]

strop nad nieogrzewaną
piwnicą:
U ≤ 0.60 [W/(m2 • K)]

(dopuszcza się zmniejszenie
wymagań w przypadku braku
możliwości technicznych)
 okna z nawiewnikami:
U ≤ 0,90 [W/(m2 • K)]

okna - jednoramowe z
zestawami dwuszybowymi

 drzwi zewnętrzne i/lub drzwi
garażowe:
U ≤ 1,3 [W/(m2 • K)]
Grupa II. Instalacje wewnętrzne
Montaż wentylacji
mechanicznej nawiewnowywiewnej z odzyskiem
ciepła

 sprawność odzysku ciepła:
η ≥ 85%
 współczynnik nakładu
energii elektrycznej:
≤ 0,50 Wh/m3
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sprawna wentylacja
grawitacyjna z
nawiewnikami w oknach

 izolacja odkrytych
przewodów c.o. i c.w.u.
 termostaty (o ile
dopuszczają to możliwości
techniczne)
Grupa III. Wymiana źródła ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii
Instalacje c.o. i c.w.u.

/brak dofinansowania/

Montaż kotła
kondensacyjnego wraz z
wyposażeniem
Montaż węzła cieplnego
wraz z wyposażeniem

nominalna sprawność:

Montaż kotła na biomasę
wraz z wyposażeniem

 klasa 5
 nominalna sprawność:
η ≥ 85%

η ≥ 102%
nominalna sprawność:
η ≥ 98%

Montaż pompy ciepła wraz z  powietrze/woda: COP ≥ 3,1
wyposażeniem
 solanka/woda: COP ≥ 4,3
 woda/woda: COP ≥ 5,1
 bezpośrednie odparowanie w
gruncie/woda: COP ≥ 4,3
Montaż kolektorów
słonecznych wraz z
wyposażeniem
2) w celu skorzystania z dofinansowania elementów z Grupy II należy osiągnąć standard
minimalny dla wszystkich elementów z Grupy I oraz wymagany standard dla co najmniej
dwóch elementów z Grupy I. W celu skorzystania z dofinansowania elementów z Grupy III
należy osiągnąć standard minimalny dla wszystkich elementów z Grupy I i II;
3) przez wymagany standard należy rozumieć wymaganie, które trzeba spełnić, w przypadku
podjęcia prac remontowych w ramach danego elementu dofinansowywanych z programu
priorytetowego;
4) przez standard minimalny należy rozumieć minimalne wymaganie dla danego elementu, dla
którego nie jest konieczna modernizacja, w celu podjęcia prac remontowych
dofinansowywanych z programu priorytetowego dla elementów z następnej grupy;
8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć
KRYTERIA DOSTĘPU
Kryteria oceny wniosków o udostępnienie środków składanych przez banki.
Lp.
1.

NAZWA KRYTERIUM
TAK NIE
Wniosek jest złożony w terminie określonym w programie
priorytetowym

2.

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej
formie

3.

Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono
wszystkie wymagane pola formularza wniosku
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4.

Bank (grupa banków) składający wniosek dysponuje placówkami
bankowymi w każdym województwie do przyjmowania i obsługi
wniosków od beneficjentów, o których mowa w ust. 7.4

5.

W roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego
złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy
z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy

6.

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na
rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów

7.

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na
rzecz NFOŚiGW

8.

Cel i rodzaj przedsięwzięć jest zgodny z programem priorytetowym

9.

10.

9.

Forma, intensywność i warunki wnioskowanego dofinansowania są
zgodne ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania,
zawartymi w programie priorytetowym
Bank zadeklarował, że przy wyborze przedsięwzięć do
dofinansowania uwzględni warunki określone w programie
priorytetowym, w szczególności zapewni, że:
 zostaną uwzględnione wskaźniki efektywności kosztowej
rozumiane jako maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane
określone w programie;
 realizacja przedsięwzięcia nie będzie zakończona przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie;
 okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania będą
zgodne z programem priorytetowym.

Postanowienia dodatkowe

1. NFOŚiGW udostępni bankowi, w terminach określonych w umowie, środki na udzielanie
przez bank kredytów wraz z dotacją przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć,
o których mowa w ust.7.5.
2. Wnioski o kredyt wraz z dotacją rozpatrywane są przez bank, w trybie ciągłym, według
kolejności wpływu, zgodnie z warunkami określonymi w umowie udostępnienia środków.
3. Z wnioskiem o kredyt wraz z dotacją składane są:
a) projekt budowlany (o ile wymagany zgodnie z Prawem Budowlanym), sporządzony
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalności;
b) ocena energetyczna budynku przed realizacją przedsięwzięcia wykonana przez
konsultanta, zgodnie z procedurą określoną w załączniku „Wymagania techniczne”;
c) dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym;
d) kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru
wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez
właściwy organ lub oświadczenie wnioskodawcy, że do realizacji przedsięwzięcia nie
jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania
robót budowlanych;
e) dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy
dofinansowanie stanowi pomoc publiczną
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f) inne dokumenty wymagane przez bank lub NFOŚiGW.
Warunkiem wypłaty środków kredytu wraz z dotacją będzie przedłożenie przez
beneficjenta umowy z wybranym wykonawcą, zawierającej m.in.:
a) zobowiązanie do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i zaleceniami producentów urządzeń,
b) potwierdzenie przez wykonawcę spełnienia wszystkich wymagań programu
priorytetowego,
c) odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty zrealizowania
przedsięwzięcia;
5. Kredyt wraz z dotacją, z zastrzeżeniem pkt. 7, wypłacany jest przez bank ze środków, które
udostępnił NFOŚiGW, na podstawie wystąpienia banku potwierdzającego przedstawienie
faktur lub imiennych zewnętrznych dokumentów księgowych dotyczących kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia.
4.

6. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia beneficjent składa w banku dokumenty potwierdzające
osiągnięcie efektu rzeczowego:
a) dokumenty potwierdzające końcowy odbiór przedsięwzięcia
b) ocena energetyczna budynku po realizacji przedsięwzięcia wykonana przez konsultanta,
zgodnie z procedurą określoną w załączniku „Wymagania techniczne”;
c) charakterystyka energetyczna budynku wykonana przez osobę wskazaną w załączniku
„Wymagania techniczne”;
d) prawomocne pozwolenie na użytkowanie lub przyjęte przez właściwy organ
zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem beneficjenta, że organ
ten nie zgłosił sprzeciwu (o ile wymagane zgodnie z Prawem Budowlanym).
7. 20% wnioskowanej dotacji wypłacona zostanie przez bank ze środków, które udostępnił
NFOŚiGW, na podstawie wystąpienia banku potwierdzającego zrealizowanie
przedsięwzięcia oraz osiągnięcia efektu ekologicznego, który zostanie uzyskany po
osiągnięciu efektu rzeczowego.
8. Efekty rzeczowe i ekologiczne, osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięć, są
ewidencjonowane przez NFOŚiGW, na podstawie informacji przekazywanych przez banki.
9. NFOŚiGW może dokonać kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty
zewnętrzne.
10. Realizacja przedsięwzięć odbywa się na podstawie wytycznych NFOŚiGW określonych w
załączniku „Wymagania techniczne”, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej
www.nfosigw.gov.pl nie później niż wraz z ogłoszeniem naboru banków.
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Załącznik do programu
Procedura wyboru banków.
Procedura wyboru banków w ramach realizacji programu priorytetowego „Poprawa
efektywności energetycznej. Część 4) „Ryś” – termomodernizacja budynków
jednorodzinnych”
1) Wnioski banków o udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielenie kredytu
bankowego łącznie z dotacją na formularzu określonym przez NFOŚiGW przyjmowane
będą w terminie naboru, publikowanym na stronie internetowej NFOŚiGW.
2) Dopuszcza się składanie wniosków przez grupy banków (np.: konsorcja, zrzeszenia).
3) W przypadku, gdy suma wnioskowanych kwot przekroczy wysokość środków
przeznaczonych na nabór, NFOŚiGW dokona podziału dostępnych środków
proporcjonalnie w oparciu o udział kwotowy wniosków.
4) Umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielenie kredytu bankowego łącznie
z dotacją zawierane są z bankami, spełniającymi warunki określone w programie.
5) Wymagane jest wykorzystanie przyznanych środków na udzielenie kredytów bankowych
wraz z dotacją nie później niż do ……………... Kwota niewykorzystana zostanie
pozostawiona do dyspozycji NFOŚiGW.
6) W przypadku nierozdysponowania środków przeznaczonych na nabór, NFOŚiGW może:
a) powtarzać procedurę naboru aż do całkowitego wyczerpania tych środków,
lub
b) na wniosek banku, z którym ma zawartą umowę, zwiększyć kwotę środków na kredyty
wraz z dotacją, o nie więcej niż limit ostatnio przyznany, bez ogłaszania dodatkowego
naboru wniosków, z zachowaniem wynagrodzenia banku przewidzianego brzmieniem
programu, na podstawie którego została zawarta umowa udostępnienia środków.
Podstawą do zwiększenia kwoty środków jest wykorzystanie przez bank (zawarcie umów
z beneficjentami) co najmniej 80% ostatniej przyznanej kwoty środków na udzielanie
kredytów wraz z dotacją.
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