
PROGRAM PRIORYTETOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH – DOTACJE NA CZĘŚCIOWE SPŁATY KAPITAŁU KREDYTÓW BANKOWYCH 
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOTYCZĄCYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ 

CIEPŁA ORAZ WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH 2018 - 2019 

BUDŻET 

12 mln PLN 

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA 

Dotacja w ramach Programu wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych zadania z poniższym zastrzeżeniami: 
✓ W przypadku wymiany źródła ciepła przy jednoczesnej likwidacji kotła opalanego węglem oraz jego pochodnymi m. in. ekogroszkiem, 

Beneficjent może otrzymać dodatkową dotację w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych jego wymiany 
✓ W przypadku wymiany źródła ciepła na urządzenia grzewcze, oparte o odnawialne paliwo, takie jak pomy ciepła czy kotły na biomasę 

Beneficjent może otrzymać dodatkową dotację w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych ich wymiany 
✓ Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na termomodernizację budynków w ramach 

Programu nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 zł, przy czym maksymalna kwota dotacji przeznaczona na modernizację/budowę 
źródła ciepła w ramach dotacji nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł odnawialnych 
do pozyskiwania energii elektrycznej kwoty 10.000,00 zł. 

BENEFICJENCI 

Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością – budynkiem mieszkalnym (własność lub wieczyste użytkowanie)  

TYPY PROJEKTÓW 

Dofinansowanie może zostać udzielone na zadania z zakresu: 
✓ Termomodernizacji budynków 
✓ Wymiany źródła ciepła 
✓ Instalację odnawialnych źródeł energii 

INFORMACJE DODATKOWE 

✓ Prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym – własność bądź wieczyste użytkowanie 
✓ Dotacja nie jest udzielana na pojedyncze lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
✓ Dotacja nie jest udzielana na Zadania realizowane w budynkach mieszkalnych / budynkach mieszkalnych w budowie, w których 

jest/będzie prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są/będą pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 
50% powierzchni użytkowej tego budynku. 

✓ W budynkach znajdujących się w trakcie budowy dopuszcza się finansowanie nowego źródła ciepła opartego o odnawialne źródła 
energii, sytemu wentylacji z odzyskiem ciepła oraz źródeł odnawialnych służących do produkcji energii elektrycznej iż oddanie budynku 
do użytkowania nastąpi nie później niż w terminie do 10 października 2019 roku 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Wnioski należy składać w terminie do 30.09.2018 r. (lub do wyczerpania środków) 
w placówce banku współpracującego z WFOŚiGW w Łodzi w ramach Programu 

 



 

 

 

DORADCY ENERGETYCZNI W WFOŚiGW W ŁODZI 

Anna Sicińska (42) 663 41 44 

Michał Ochota (42) 663 41 41 

Grzegorz Leszczyk (42) 663 41 43 

Magdalena Jankowska-Kostrzewa (42) 663 41 42 

doradztwo@wfosigw.lodz.pl  

Formularze i Lista Banków są dostępne na stronie: 

www.zainwestujwekologie.pl 
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