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Informujemy, iż w dniu 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie
zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor" Poprawa efektywności energetycznej termomodernizacja
budynków jednorodzinnych.
Program ten stanowi reakcję na
coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją
budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Rada Nadzorcza
wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty 10 000 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego
Funduszu na dofinansowanie zadań określonych Programem w roku 2016.
Jak wspomniałam powyżej Program skierowany jest do osób fizycznych, stąd moja
prośba o rozpropagowanie powyższej informacji wśród Państwa Mieszkańców.
Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez
docieplenie przegród budowlanych. Dofinansowanie udzielane jest w formie
preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.
•
•
•
•

wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%,
oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku,
minimalna kwota pożyczki - 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki-100 000,00 zł,
pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni
docieplanej poniżej 600 m2: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów,
stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów
piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych.
O terminie ogłoszenia naboru wniosków, który uzależniony jest od zakończenia prac
testowych związanych z uruchomieniem interaktywnych formularzy służących do
składania wniosków, poinformujemy Państwa za pośrednictwem naszej strony
internetowej.
Planowany termin naboru - pierwsza połowa sierpnia 2016 r.
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Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna
modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca w szczególności:
- wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok
przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna,
a także wyliczenie:
-

ograniczenia emisji C O 2 (Mg/rok),
ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok),
ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok).

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.
Prosimy aby czas oczekiwania na ogłoszenie naboru wykorzystać na przygotowanie
ww. opracowania.
Poniżej podajemy listy audytorów uprawnionych do przeprowadzenia audytu/oceny:
• Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
• Polska Izba Inżynierów Budownictwa
• Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
• Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA
Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest złożenie kompletnego wniosku z wszystkimi
załącznikami.
Zgodnie z przyjętymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie procedurami, każdy wnioskodawca pragnący złożyć wniosek
0 udzielenie wsparcia finansowego musi się zarejestrować w Portalu Beneficjenta
znajdującym się na stronie internetowej Funduszu, uzyskując własny login i hasło,
a następnie złożyć elektroniczną wersję wniosku. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że
kwestia rejestracji i wypełnienia wniosku może nastręczać pewne trudności, zwracamy
się z uprzejmą prośbą do Państwa o pomoc dla swoich mieszkańców w rejestracji oraz
wypełnieniu formularza wniosku, który również należy złożyć w wersji papierowej na
Dzienniku Podawczym Funduszu.
Informujemy również, iż w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia
doradczego
dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie
efektywności
energetycznej oraz OZE" realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
1 Gospodarki Wodnej (Partner Wiodący) we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami
Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020, mogą Państwo dodatkowo bezpłatnie korzystać ze wsparcia Doradców
Energetycznych, którzy na Państwa zaproszenie mogą w siedzibie Urzędu lub innym
wyznaczonym przez Państwa miejscu udzielać informacji na temat nowego,
realizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie Programu skierowanego dla osób
fizycznych.

Jednocześnie przypominamy jednostkom samorządu terytorialnego, że Program
„Jawor" wpisuje się w działania Zarządu Województwa Małopolskiego, który ogłosił
nabór
Kart
Projektów subregionalnych w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w 4 Osi Priorytetowej
Regionalna polityka energetyczna, Poddziałanie 4.4.2 oraz 4.4.3 Obniżenie poziomu
niskiej emisji.
Dofinansowanie w ramach ww. poddziałań przeznaczone jest na wymianę źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła na biomasę i paliwa gazowe
oraz rozwój sieci ciepłowniczych, a także na nowoczesne kotły węglowe.
0 dofinansowanie mogą aplikować jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
1 stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządów posiadające osobowość prawną
oraz podmioty odpowiedzialne za rozwój sieci ciepłowniczych.
Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach środków europejskich będzie
docieplenie budynku. W tym zakresie można skorzystać z oferty Funduszu w ramach
Programu „Jawor".
Wszelkich informacji w zakresie Programu „Jawor" udzielają:
1.
2.
3.
4.
5.

Marcin Madej - tel. 785 855 941
Izabela Radziszewska - tel. 785 855 947
Renata Czerw - tel. 785 851 769
Joanna Dominiak-Paradowska - tel. 785 855 920
Doradcy Energetyczni:
• Janusz Sułowski - tel. 785 855 603
• Mariusz Sałęga - tel. 785 855 930
• Paweł Korczak - tel. 785 855 524
• Justyna Jesionek - tel. 785 855 937
• Katarzyna Bryzek - tel. 785 855 938

