Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza nabór wniosków
na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Krotoszyce począwszy od 17 czerwca do 3 lipca 2020r.
( decyduje data wpływu do Urzędu)
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą posiadające tytuł
prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym ma być realizowane
przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, którym członkowie korzystają z ciepła
wytworzonego ze wspólnej kotłowni ( dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).
Dotacja będzie udzielana w wysokości do 50 % udokumentowanych i poniesionych kosztów
brutto/netto*) na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 2.000 zł (słownie : dwa tysiące
złotych). *kwota netto dotyczy wnioskodawców, którym z tytułu realizacji dotowanej inwestycji
przysługuje odliczenie podatku VAT
W budżecie gminy na rok 2020 została zabezpieczona kwota 40.000 złotych. Złożone wnioski będą
rozpatrywane na bieżąco według kolejności ich wpływu do czasu wyczerpania środków.
Dotacja obejmuje wymianę nieekologicznego źródła ciepła, zasilanego paliwem stałym
proekologiczne:

na

1) kotły gazowe,
2) kotły na lekki olej opałowy,
3) piece zasilane prądem elektrycznym,
4) kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami, co najmniej jak dla kotłów 5
klasy (wg PN-EN 303-5:2012)
Warunkiem uzyskania dotacji:
jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła
w nieruchomości objętej dotacją, zasilanych paliwami stałymi za wyjątkiem: wykorzystania pieców
kaflowych jako akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym, pieców przedstawiających wysokie
walory estetyczne lub pieców objętych ochroną konserwatorską. W powyższych przypadkach
konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.
DOFINANSOWANIEM OBJĘTE BĘDĄ TYLKO TE ZADANIA DLA, KTÓRYCH ZAKUP DOKONANO PO
ZAWARCIU UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI.
Druk wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Krotoszyce oraz na stronie internetowej
Urzędu.
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami udzielania dotacji, wnioskiem o przyznanie dotacji oraz
wnioskiem o rozliczenie dotacji.
Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Krotoszyce pokój
nr 22 ( II piętro),a także pod numerem telefonu: 76-8878-421 wew. 22 w godzinach od 9:00 do 12:00
os. kont. Pani Marzena Cedzidło oraz na stronie www.krotoszyce.pl

