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PROGRAM Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA
PN: „TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”

Podstawy prawne udzielania dofinansowania
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku nr 25, poz. 150 z późn. zm.);
Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

Cel programu
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach użyteczności publicznej będących dobrem kultury narodowej, które wpisane są do rejestru zabytków bądź są objęte ochroną konserwatora zabytków.

Uczestnicy programu
Osoby prawne mające prawo do dysponowania nieruchomością ubiegające się 
o dofinansowanie inwestycji realizowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków bądź objętych ochroną konserwatora zabytków.

W ramach programu dofinansowaniu podlegają:
inwestycje na terenie województwa mazowieckiego;
inwestycje realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których wnioskodawcy posiadają prawo do dysponowania;
	inwestycje polegające na wykonaniu co najmniej jednej z niżej wymienionych prac:

	dociepleniu ścian zewnętrznych, 

dociepleniu stropodachu, 
dociepleniu dachu, 
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
	inwestycje przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj. posiadające wymagane prawem, pozwolenia, decyzje i opinie w szczególności: pozwolenie na budowę, decyzję/opinię konserwatora zabytków;
	do programu nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zakończone. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez beneficjentów, powstałych po dniu podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o przyznaniu dofinansowania; 
	w konstrukcji finansowej wniosku należy uwzględnić jedynie koszty zadania poniesione lub do poniesienia w roku ogłoszenia konkursu;
	inwestycje realizowane w roku ogłoszenia programu;
	inwestycje, dla których wartości współczynników przenikania ciepła U poszczególnych przegród budowlanych po zakończeniu termomodernizacji nie będą wyższe od wartości maksymalnej określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (wraz z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
	inwestycje, dla których wybór dostawców/wykonawców został/zostanie dokonany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.


Termin naboru wniosków
Terminy składania wniosków – zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez Fundusz. Rozpatrywanie wniosków będzie odbywać się wg kolejności złożenia kompletnego wniosku. 
O terminowości decyduje data wpłynięcia dokumentacji do WFOŚiGW w Warszawie 
(tzn. do Biura Funduszu lub Wydziałów Zamiejscowych).

Alokacja środków
Alokacja środków: 700.000 zł

Forma zgłoszenia
Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz
z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl.

Forma dofinansowania
Dofinansowanie zadań odbywać się będzie w formie dotacji do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 120.000,00 zł dla jednego Wnioskodawcy
Jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć:
	400,00 zł / m2 docieplenia ścian zewnętrznych,
	150,00 zł / m2 docieplenia stropodachu poprzez wdmuchanie wełny mineralnej itp.,
	600,00 zł / m2 docieplenia dachu poprzez ułożenie płyt styropianowych lub wełną mineralną itp.,
	1 200,00 zł / m2 wymiany stolarki okiennej,
	2 400,00 zł / m2 wymiany drzwi zewnętrznych.


Pozostałe koszty realizacji zadania stanowić będą środki własne uczestnika programu. Dopuszcza się współfinansowanie przedsięwzięcia wyłącznie ze środków Funduszu w formie pożyczki. Pożyczka udzielana będzie na podstawie obowiązujących „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. Pożyczka nie będzie podlegała umorzeniu. Dofinansowanie udzielone łącznie w formie dotacji i pożyczki nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowanych.

Wypłata dotacji nastąpi po złożeniu przez beneficjenta dokumentów zgodnie 
z „Instrukcją uruchomienia dofinansowania”. Wypłata dotacji nastąpi bez konieczności udokumentowania zaangażowania środków własnych.

W przypadku udzielenia dofinansowania na realizację zadania również w formie pożyczki, w pierwszej kolejności następuje uruchomienie dotacji. Wypłata pożyczki nastąpi po złożeniu przez beneficjenta dokumentów zgodnie z „Instrukcją uruchomienia dofinansowania”. Wypłata pożyczki nastąpi bez konieczności udokumentowania zaangażowania środków własnych.
Jako koszt całkowity rozumie się sumę kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane
przygotowanie i oczyszczenie podłoża pod ocieplenie, drenaż (osuszanie) przy ociepleniu fundamentów;
zakup materiału ociepleniowego i wykonanie ocieplenia wraz z warstwą elewacyjną (tynk mineralny, akrylowy, silikatowy, silikonowy itp.);
koszty związane z użyciem sprzętu, który jest niezbędny do wykonania prac termomodernizacyjnych np. rusztowania, żuraw;
roboty związane z niezbędną dla ocieplenia modernizacją konstrukcji dachu i stropodachu (bez wymiany pokrycia dachowego, wymiany elementów konstrukcyjnych, przeróbek konstrukcji dachu i stropodachu);
	demontaż starych okien, zakup nowych okien i ich montaż;
	demontaż i montaż parapetów okiennych, z wykluczeniem montażu i zakupu parapetów ozdobnych np. klinkierowych, kamiennych itp.;
	demontaż starych, zakup i montaż nowych drzwi zewnętrznych;
opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji 
(w tym audyt energetyczny);
podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

Koszty niekwalifikowane
demontaż i montaż obróbek blacharskich (w tym tabliczki umieszczone na budynku);
wykonanie elewacji ozdobnej innej niż mineralna, akrylowa, silikatowa, silikonowa  
np. klinkier, elewacja z różnego rodzaju kamienia;
	wykonanie pokrycia dachowego;
roboty budowlano – naprawcze np. kominów, dachu, stropodachu itp.;
demontaż i montaż krat i instalacji odgromowej; 
roboty wykończeniowe pomieszczeń np. podwieszany sufit przy ocieplaniu stropów itp.;
opaska wokół budynków przy ocieplaniu fundamentów obiektu;
	wywóz gruzu i innych odpadów budowlanych;
	nadzór inwestorski.

Uwagi końcowe
miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest oszczędność energii cieplnej;
	Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem potrzeb ochrony gatunków prawnie chronionych. Wszelkie prace ograniczające dostęp danego gatunku do miejsc jego regularnego występowania i rozrodu należy traktować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień. Wszelkich informacji w tym zakresie udzielają przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska;
w przypadku zaistnienia pomocy publicznej udzielonej ze środków Funduszu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa zastosowanie będą miały przepisy Traktatu Funkcjonowania Unii Europejskiej  - art. 107 i 108.

