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Gmina Korzenna podjęła starania o pozyskanie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła w 

indywidualnych gospodarstwach domowych. W ramach przedmiotowego zadania 

wspierane będą inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń 

grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące paliwa 

gazowe, wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Dofinansowaniem mogą być 

również objęte prace termomodernizacyjne w zakresie i na zasadach określonych warunkami 

konkursu. 

 

1. Maksymalna kwota dofinansowania obliczana jest w n/w sposób:  

1) dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze udzielane do mocy wynikającej z 

oceny energetycznej na poziomie:  

a) 550,00 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w 

ocenie,  

b) 500,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) 

wyznaczonej w ocenie,  

c) 450,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) 

wyznaczonej w ocenie,  

d) 400,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w 

ocenie, przy czym maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:  

- nie więcej niż 8 000,00 zł/ kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,  

- nie więcej niż 10 000,00 zł/ kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla 

którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla więcej niż jednego lokalu;  

2) dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:   

- maksymalnie do 6 000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,  

- do wielokrotności 6 000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych 

w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/ m2 ogrzewanej 

powierzchni,  

3) dofinansowanie do termomodernizacji budynków w zakresie wynikającym z oceny 

energetycznej:  

- docieplenie ścian zewnętrznych – 150,00 zł brutto/m2,  

- docieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami – 150,00 zł 

brutto/m2,  

- docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą – 150,00 zł 

brutto/m2,  

- wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej – 400,00 zł 

brutto/m2.  

Maksymalna wielkość dofinansowania prac termomodernizacyjnych nie może 

przekroczyć 25 000,00 zł.  

 

Możliwości dofinansowania prac termomodernizacyjnych w budynkach:  

- Przyjęto założenia, iż możliwe będzie udzielenie dofinansowania na poprawę efektywności 

energetycznej budynków, w których planowana będzie wymiana źródła ciepła,  

- Przyjęto odstępstwa od wymogu spełnienia przez budynek określonych progów 

efektywności energetycznej,  

- Zakres prac termomodernizacyjnych będzie wynikał z przeprowadzonej oceny 

energetycznej. Minimalny zakres prac będzie obejmować zadania polegające na: wymianie 

stolarki okiennej, drzwiowej, dociepleniu stropu, dachu.  



Dofinansowanie będzie przeznaczone na zakup materiałów oraz prac budowlano 

montażowych związanych bezpośrednio z dociepleniem budynku. Nie stanowią kosztu 

kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na zmniejszenie zapotrzebowania na 

ciepło grzewcze,  

- Wykonane działania termomodernizacyjne powinny być dostosowane do obowiązujących 

norm i warunków technicznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  

- Wsparcie prac termomodernizacyjnych ograniczone będzie do odbiorców końcowych 

u których zidentyfikowane zostały problemy związane z ubóstwem energetycznym 

rozumianym, jako trudna sytuacja materialna,   

- Przez trudną sytuację materialną rozumie się sytuację gdy:  

• dla gospodarstwa jednoosobowego – dochód na osobę nie przekracza  

200 % najniższej emerytury określonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych   

• dla gospodarstwa wieloosobowe – dochód na osobę nie przekracza 125 % 

najniższej emerytury na osobę zgodnie z zapisami ww. ustawy  

 

Realizacja przez odbiorcę końcowego działań termomodernizacyjnych musu być zgodna z 

wymogami prawa budowlanego. 

 

 

UWAGA: Wsparcie w ramach projektu będzie uwarunkowane od oceny energetycznej 

budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła. Warunkiem jest: 

• Poddanie budynku (przed realizacją projektu) ocenie energetycznej.  

• Wykonanie modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym ww. 

oceny energetycznej – jeżeli tego rodzaju konieczność wynika z przeprowadzonej 

oceny energetycznej.  

Przyjęty zostanie minimalny standard efektywności energetycznej budynku, spełnienie 

którego oznacza brak konieczności przeprowadzenia modernizacji energetycznej 

budynku. 

 

W przypadku otrzymania dofinansowania właściciel nieruchomości, zobligowany będzie do 

likwidacji i utylizacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu 

ogrzewania. 

 

Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie w/w środków przez Gminę Korzenna.  

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Korzenna, pok. 36 

lub pod nr tel. (18) 440-66-49 oraz w Regulaminie konkursu:  

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie oraz złożenie kompletnie 

wypełnionej Deklaracji do Urzędu Gminy Korzenna (pokój 36) w terminie do dnia 21 

września br. do godz. 15.15. 

Projekt będzie współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego. Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie w/w 

środków przez Gminę Korzenna.   

Przed wypełnieniem deklaracji należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem konkursu 

dostępnym jako załącznik do niniejszej informacji oraz na stronie internetowej:  

http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-

regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-4-2--obnizenie-poziomu-niskiej-emisji---spr---

rpmp-04-04-02-iz-00-12-052-18 


