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POZYSKAMY DLA CIEBIE DOTACJĘ

Przeprowadzimy Cię za rękę przez cały ten proces
Przygotujemy wniosek o udzielenie dotacji, a później wnioski o jej wypłatę
Możemy rozłożyć realizację inwestycji na części - np. dwa wnioski o płatność
Wytłumaczymy jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT

Złożenie wniosku o dofinansowanie jest pierwszą i najprostszą czynnością.
Problemy zaczynają się później: Jak zrealizować inwestycję, by łatwo ją rozliczyć 
i otrzymać pieniądze? Jakie dokumenty trzeba gromadzić?

SPRAWDŹ, CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ

bycie właścicielem / współwłaścicielem budynku mieszkalnego
jednorodzinnego sprzed 2014 r. (nie można uzyskać dotacji na nowy dom)
dochód jednego z właścicieli za poprzedni rok poniżej 100 tys. zł  (sprawdź
pozycję 71 w PIT-37 lub sumę pozycji 36+38 w PIT-40A)
brak działalności gospodarczej pod adresem albo przeznaczenie do 30%
łącznej powierzchni użytkowej budynku na działalność gospodarczą

Podstawowymi warunkami są:

Można pozyskać do 69 000 zł, a wkład własny odliczyć za
pomocą ulgi termomodernizacyjnej w PIT, do 53 000 zł.
Podstawą dofinansowania jest wymiana nieefektywnego
pieca na paliwo stałe, na ekologiczne źródło ciepła.
Dofinansować można również faktury już zapłacone,
nawet do pół roku przed złożeniem wniosku!

Program  Czyste Powietrze umożliwia dofinansowanie
termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

POZYSKAJ Z NAMI DOTACJĘ 
NA TERMOMODERNIZACJĘ 
TWOJEGO DOMU!



NA CO MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

                                                        
Pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

Dotacja do 45% - 90% kosztów, maksymalnie 13 500 - 27 000 zł

 

Kotłownia gazowa lub kocioł gazowy kondensacyjny

Dotacja do 30% - 90% kosztów, maksymalnie 6 750 - 13 500 zł

 

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

Dotacja do 45% - 90% kosztów, maksymalnie 9 000 - 18 000 zł

 

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Dotacja do 30% - 90% kosztów, maksymalnie 4 500 - 13 500 zł 

 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna od 2 do 10 kW

Dotacja do 50% - 90% kosztów, maksymalnie 5 000 - 9 000 zł

 

Ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, podłogi

Dotacja do 30% - 90% kosztów, maksymalnie 45 - 135 zł za m2

 

Wymiana stolarki okiennej

Dotacja do 30% - 90% kosztów, maksymalnie 210 - 630 zł za m2

 

Wymiana stolarki drzwiowej w tym wbudowanej bramy garażowej

Dotacja do 30% - 90% kosztów, maksymalnie 600 - 1 800 zł za m2

Przedstawione powyżej maksymalne % i kwoty dotacji zależą
od poziomu dochodów na osobę w gospodarstwie domowym.
Progi wynoszą: do 900 zł / 901 - 1564 zł / powyżej 1564 zł na osobę.


