Program „Czyste Powietrze” w nowej,
uproszczonej odsłonie
15 maja ruszyła nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, w której dokonano znaczącego
uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie
domów. W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie
formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i
wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.
Obecna zmiana jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz
dotychczasowego wdrażania Programu, a jej celem jest przyspieszenie tempa jego realizacji.
Najważniejsze zmiany w programie „Czyste Powietrze”:
1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji
Uproszczenie zasad przyznawania dotacji w programie „Czyste Powietrze” będzie polegać na
odejściu od weryfikacji wysokości dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Za
wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania w programie oraz
udzielania pożyczek będą odpowiadać teraz gminy.
2. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego
Luka w sieci dystrybucji programu „Czyste Powietrze” została uzupełniona przez włączenie w jego
realizację jednostek samorządu terytorialnego. To one znają potrzeby na swoim obszarze i wiedzą,
jakie problemy mają ich mieszkańcy. To gmina posiada też wiedzę, kto może skorzystać i z jakiej
formy pomocy.
W ramach nowej odsłony programu „Czyste Powietrze” wprowadzono nowe zadania dla gmin:
■

wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania,
• pomoc wnioskodawcom w złożeniu wniosku,
• możliwość udzielania pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania,
• możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków
Dzięki uproszczeniu wniosku i zmniejszeniu liczby dokumentów do oceny termin rozpatrywania
wniosku o dofinansowanie został skrócony z 90 do 30 dni.
4. Uproszczenie wniosku o dotację
Nowa wersja wniosku przygotowana została w oparciu o zastrzeżenia zgłaszane do jego poprzedniej
wersji. Uproszczony został wniosek aplikującego o środki finansowe, przez co potencjalny
beneficjent poświęci mniej czasu na jego wypełnienie. Zrezygnowano z konieczności podawania we
wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy na
etapie jego wypełniania. Zrezygnowano także z konieczności zbierania dokumentów dot. wysokości

dochodów, a zamiast dołączania dokumentów wystarczy złożenie oświadczeń.
5. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl
Na rządowym portalu gov.pl przygotowano podstronę dedykowaną programowi. W pierwszej fazie
wnioskodawcy znajdą tam linki do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a
następnie – na przełomie maja i czerwca– planuje się ogólnopolską odsłonę e-wniosków na gov.pl.
7. Integracja z programem „Mój Prąd”
Ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” jest także integracja z programem „Mój Prąd” przez
możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności
składania dwóch osobnych wniosków.
9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła
W nowej wersji programu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na termomodernizację w
przypadku osób, które mają już wymienione źródło ciepła na nisko/zeroemisyjne (do 10 tys. zł, a w
przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację
zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej).
10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych
Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br.
Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.
(źródło: czystepowietrze.gov.pl)

