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NFOŚIGW WKRÓTCE
OGŁOSI NABÓR
W PROGRAMIE
„MOJE CIEPŁO”
P

rogram „Moje Ciepło” to inicjatywa Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki której wkrótce będzie
można uzyskać dotację w związku z instalacją pompy ciepła w nowo budowanym domu.
Program „Moje Ciepło” ma wspierać
rozwój zarówno ogrzewnictwa indywidualnego, jak i energetyki prosumenckiej
w obszarze pomp ciepła w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych.
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Działanie to ma przyczynić się do:
• ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów
jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa
kopalne,
• wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii, jak również propagowaniu
odnawialnych źródeł energii.
KTO MOŻE OTRZYMAĆ
DOFINANSOWANIE?
Odbiorcami programu „Moje Ciepło”
będą osoby fizyczne, ale tylko właściciele lub współwłaściciele nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych
(wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej), w których
dopuszcza się:
• wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych,
• albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu użytkowego o powierzchni
całkowitej (nieprzekraczającej jednak
20% jego powierzchni).
Przez nowy budynek mieszkalny
w programie „Moje Ciepło” rozumie się
taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW)
nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku
o wydanie pozwolenia na użytkowanie
domu. Możliwość otrzymania dotacji na
pompę ciepła będą mieli także właścicie-
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JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ?

le nowych domów jednorodzinnych, dla
których wnioski o zakończenie budowy
lub pozwolenie na użytkowanie zostały złożone, jeżeli nie nastąpiło to przed
1 stycznia 2021 roku.
JAKIE URZĄDZENIA BĘDĄ OBJĘTE
DOFINANSOWANIEM?
Dofinansowanie z programu „Moje
Ciepło” będzie dotyczyć powietrznych,
wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych:
• do ogrzewania domu,
• do ogrzewania domu oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej.
ILE WYNIESIE DOFINANSOWANIE
NA POMPY CIEPŁA?
Wsparcie będzie udzielane w formie
bezzwrotnej dotacji stanowiącej do 30%
kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Wielkość dotacji nie będzie uzależniona
od dochodów beneficjentów. Na zakup
i montaż wybranej pompy ciepła będą oni
mogli otrzymać dofinansowanie zależne
od jej rodzaju:
• w przypadku powietrznej pompy ciepła wyniesie maksymalnie 7.000 zł,
• w przypadku gruntowej pompy ciepła
to maksymalnie 21.000 zł.
Po n a d t o w p ro g r a m i e zo s t a n i e
uwzględniona Karta Dużej Rodziny, która
podwyższy poziom dotacji z 30 do 45%
wysokość kosztów kwalifikowanych.

Warunkiem otrzymania dotacji na
pompę ciepła z programu „Moje Ciepło”
jest podwyższony standard energetyczny
budynku. Przyjęto, że wartość wskaźnika
rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej może
wynosić maksymalnie:
• 63 kWh/m 2 w ciągu roku dla wniosków składanych w 2022 r.
• 55 kWh/m 2 rocznie dla wniosków
składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.
Oznacza to, że dofinansowanie będzie
przyznawane wyłącznie właścicielom
nowych budynków, charakteryzujących
się wysoką energooszczędnością. Osoby planujące zakup i montaż w swoim
nowym domu jednorodzinnym pompy ciepła przy wsparciu finansowym z
NFOŚiGW powinny pamiętać o bardzo
istotnej zasadzie: najpierw inwestycja,
potem refundacja.
W programie „Moje Ciepło” będzie
można zrefundować koszty kwalifikowane poniesione od 01.01.2021 roku do
31.12.2026 roku. Przy czym w okresie
kwalifikowalności kosztów wymagane
jest:
• rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia
pierwszej faktury lub równoważnego
dokumentu księgowego),
• oraz zakończenie inwestycji, przez
co rozumie się zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
a także udokumentowanie opłacenia
całości faktur (lub równoważnych
dokumentów księgowych za zakup/
montaż/transport urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie).
Ubiegając się o dofinansowanie należy pamiętać, że:
• pompa ciepła ma być nowa (wyprodukowana w ciągu maksymalnie
24 miesięcy przed montażem),
• beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji pompy ciepła (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co
najmniej 5 lat od dnia wpływu dotacji
z programu „Moje Ciepło” na jego rachunek bankowy,
• dofinansowanie będzie udzielane na
przedsięwzięcie zakończone przed
dniem złożenia wniosku o dofinanso-

wanie tylko w formie refundacji po zakupie i montażu nowej pompy ciepła,
• w przypadku współwłasności budynku jednorodzinnego, konieczna
będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku oraz oświadczenie o
braku podwójnego finansowania,
• dofinansowanie z programu „Moje
Ciepło” nie będzie udzielane na koszty przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane z publicznych środków
budżetu Unii Europejskiej,
• z programu „Moje Ciepło” nie będzie
można skorzystać, jeżeli w budynku
będzie znajdowało się źródło ciepła
na paliwo stałe. Dofinansowanie nie
będzie także możliwe w przypadku,
gdy w budynku znajduje się kominek,
który pełni funkcję ogrzewania, natomiast jeśli jest używany wyłącznie do
celów rekreacyjnych, to dotacja nie
zostanie wykluczona.
KIEDY RUSZY NABÓR WNIOSKÓW?
Nabór wniosków w programie „Moje
Ciepło” zostanie ogłoszony najprawdopodobniej w II kwartale 2022 r. Będzie
się odbywał w trybie ciągłym, do wyczerpania dedykowanej puli środków, a okres
wdrażania programu „Moje Ciepło” realizowany będzie w latach 2021-2027, przy
czym:
• podpisywanie umów będzie do
31.12.2026 roku,
• środki wydatkowane będą do
31.12.2027 roku.
Program „Moje Ciepło” ma wspierać
budownictwo jednorodzinne, w którym
stosuje się rozwiązania energooszczędne, czyli budynki lepiej ocieplone, z lepiej
zaizolowanymi przegrodami i z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.
Należy podkreślić, że dom z pompą ciepła oznacza szereg długofalowych korzyści, w tym związanych z bezpieczeństwem, niskimi kosztami eksploatacji
oraz ochroną środowiska naturalnego.
JUSTYNA KAPITAN
Dział Rolnictwa Ekologicznego
i Ochrony Środowiska
Źródło:
www.nfośigw.pl
ZA TREŚCI ZAWARTE W PUBLIKACJI
DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW
WFOŚIGW W KATOWICACH
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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