Program priorytetowy EKODOM -dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji
i OZE realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe.
1. Cel programu
Ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez
oszczędność zużycia ciepła w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez
zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.
2. Podstawami prawnymi udzielenia dofinansowania są:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz.1232 z późn. zm.).
- Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
3. Okres wdrażania
Program realizowany będzie w latach 2016 – 2017.
4. Budżet
Budżet na realizację celu programu wynosi do 10.000.000,00 zł.
5. Beneficjenci
Beneficjentem programu są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem
mieszkalnym.
Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
a) prawo własności (w tym współwłasność),
b) użytkowanie wieczyste.
6. Rodzaje przedsięwzięć
1) Programem objęte są niżej wymienione przedsięwzięcia realizowane na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe:
a) zadania termomodernizacyjne:
- docieplenie przegród zewnętrznych, pod warunkiem uzyskania współczynnika przenikania
przegrody zgodnego z warunkami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz 1422 z późn. zm.)
obowiązującego od dnia 1.01.2017 r.;
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, pod warunkiem montażu stolarki spełniającej
wymagania ww. rozporządzenia;
- wymiana źródła ciepła pod warunkiem uzyskania efektu ekologicznego (z wykluczeniem
przedsięwzięć polegających na wymianie źródeł ciepła na paliwa płynne na źródła ciepła na
paliwa stałe), wraz z modernizacją instalacji;
b) montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych do o mocy równej 300 kW wraz z
instalacją;
c) montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.;
d) elektrownie wiatrowe do 40 kW.
1

2) Za potrzeby mieszkaniowe uznaje się realizację przedsięwzięcia w budynku mieszkalnym,
stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczonym i wykorzystywanym na cele
mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.
3) ogólne warunki techniczne:
a) materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz
spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm;
b) wykonawca musi posiadać ważny certyfikat instalatora wystawiony przez Prezesa
Urzędu Dozoru Technicznego dla odpowiedniego rodzaju odnawialnego źródła
energii.
Szczegółowe warunki techniczne oraz regulamin udzielania dofinansowania przyjęte zostaną
uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu.
7. Forma dofinansowania
1)
2)
3)

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki;
Pożyczka podlega umorzeniu w wysokości 30%;
Pozostałe warunki dofinansowania zgodnie z Zasadami udzielania pomocy finansowej
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu.

8. Terminy i sposób składania wniosków
1)
nabór wniosków dla beneficjentów końcowych prowadzony będzie w trybie ciągłym,
od dnia 15 września 2016 r. do wyczerpania budżetu programu, jednak nie później niż do
dnia 30 czerwca 2017 r. do godziny 15:00;
2)
Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru;
3)
ogłoszenie
o
rozpoczęciu
naboru
zamieszczone
będzie
na
stronie
www.wfosigw.torun.pl;
4)
wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki należy składać w siedzibie
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu mieszczącej
się przy ul. Fredry 8 w Toruniu;
5)
aktualny druk wniosku wraz z załącznikami zostanie zamieszczony na stronie
www.wfosigw.torun.pl;
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