DOKUMENTACJA APLIKACYJNA – ZGŁOSZENIE (Wypełniają osoby zainteresowane doborem
urządzeń, zakresu termomodernizacji budynku oraz sporządzeniem kompletu dokumentów do wniosku o dotację.)

1. Adres e-mail:

2. Imię *

4. Numer telefonu *

3. Nazwisko *

5. Ulica i numer domu *

6. Miejscowość *

7. Wiek budynku
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

(*) - należy koniecznie wypełnić
Wymiana źródła ciepła

8. Jakimi urządzeniami jest Pan/Pani zainteresowany/-na?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gaz
Kocioł gazowy z zasobnikiem
Kocioł na ekogroszek

starszy niż 1950
1950-1970
1971-1990
1991-2000
2001-2010
2011-2018
budynek w budowie

Kocioł na pellet
Pompa ciepła do c.o. z wymiennikiem gruntowym
Powietrzna pompa ciepła do c.o.
Modernizacja instalacji grzewczej
Termomodernizacja budynku

9. Jakimi usprawnieniami jest Pan/Pani zainteresowany/-na?
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

Wymiana okien na nowoczesne okna 3-szybowe
Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji
Wymiana drzwi zewnętrznych
Ocieplenie stropodachu/dachu od wewnątrz

10.

W którym progu dochodowym się Państwo znajdujecie?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

1201-1400 zł/os./miesiąc

poniżej 600 zł/os./miesiąc

1401-1600 zł/os./miesiąc

601-800 zł/os./miesiąc

powyżej 1600 zł/os./miesiąc

801-1000 zł/os./miesiąc
1001-1200 zł/os./miesiąc

11. Komentarze:

Nie wszystkie odpowiedzi w ankiecie są obowiązkowe – wypełnimy co potrafimy.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerami: (+48) 58 380 75 75 lub 792 740 380 oraz na e-mail:
czystepowietrze@globaleco.pl. Dodatkowe informacje są na stronie internetowej: http://globaleco.pl/czystepowietrze
Adres: Fundacja GlobalECO, 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 budynek IVE/223
Fundacja GlobalECO nie realizuje naboru chętnych na rzecz WFOŚiGW, realizuje pomoc dla zainteresowanych osób.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Skrót informacji o programie „CZYSTE POWIETRZE” *według regulaminu na rok 2018
Na co można otrzymać dotację?
1.
Termomodernizację budynków mieszkalnych:
a. ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące,
b. wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej (w tym bram i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych),
c. instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
2.
Wymianę punktowych źródeł ciepła na:
a. przyłączenie do sieci ciepłowniczej,
b. kotły gazowe zasilane z sieci (klasa A),
c. pompy ciepła (klasa A+),
d. kotły na paliwo stałe 5tej klasy norma ECODESIGN (ekogroszek, pellet).
3.
Montaż instalacji towarzyszących OZE (wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu) na:
a. instalacje fotowoltaiczne
b. instalacje solarne do C.W.U.
Kto może otrzymać dotację? Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania:
istniejącymi nieruchomościami, nieruchomościami w trakcie budowy, nieruchomościami w planach budowy.
Rodzaje dotacji:
1. Dofinansowanie inwestycji,
2. Preferencyjny kredyt - na wkład własny, koszty niekwalifikowane i instalacje oparte o Odnawialne Źródła Energii (OZE).
Możliwa jest refundacja dla kosztów poniesionych 12 miesięcy wstecz (od 1.01.2018r.) – inwestycja musi być w trakcie realizacji.
Terminy:
Okres kwalifikowalności kosztów:
1.01.2018 do 30.06.2029r.
Czas na podpisanie umowy:
90 dni od daty złożenia wniosku
Czas na realizację inwestycji:
2 lata
Wypłata środków:
po 01.01.2019 r.
Informacje finansowe:
Dotacja uzależniona od poprawności złożonego wniosku (nabór w trybie ciągłym, nie konkurs!)
Wielkość dotacji od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych (*kryterium dochodowe – opisane poniżej)
Dodatkowo możliwy nisko oprocentowany kredyt na: wkład własny, koszty niekwalifikowane oraz instalacje oparte o Odnawialne
Źródła Energii (OZE).
Wartość kosztów kwalifikowanych od 7 tyś. do 53 tys. zł.
Wypłata dotacji następuje bezpośrednio na konto Wykonawcy.
Środki przeznaczone na program to 103 mld zł (63,3 mld zł - dotacje / 39,7 mld zł – preferencyjny kredyt).
Dotacja zwolniona jest z podatku dochodowego.
*Kryterium dochodowe – do wyliczenia dochodu obowiązują dane za rok poprzedni.
- Dochód na osobę <600 zł/miesiąc
– 90% dofinansowania
- Dochód na osobę 601-800 zł/miesiąc
– 80% dofinansowania
- Dochód na osobę 801-1000 zł/miesiąc
– 70% dofinansowania
- Dochód na osobę 1001-1200 zł/miesiąc
– 60% dofinansowania
- Dochód na osobę 1201-1400 zł/miesiąc
– 50% dofinansowania
- Dochód na osobę 1401-1600 zł/miesiąc
– 40% dofinansowania
- Dochód na osobę >1600 zł/miesiąc
– 30% dofinansowania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji do programu dotacji do termomodernizacji i
wymiany urządzeń grzewczych, prowadzonego przez Fundację GlobalECO. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Podstawa prawna:
pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

