




Pogórze Izerskie, na obszarze którego działa LGD Partnerstwo Izerskie, to ma-
lownicze miejsce z mnóstwem walorów turystycznych i przyrodniczych. Na 
tym terenie znajdziemy parki krajobrazowe, rezerwaty oraz liczne pomniki 
przyrody. Dużym zasobem tego terenu są lasy, które zajmują ok. 30% po-
wierzchni. Na terenie 18 gmin należących do Partnerstwa Izerskiego znajdują 
się także liczne zamki i pałace.

Z powodu zlokalizowania u styku granic Polski, Czech i Niemiec elektrowni 
i elektrociepłowni opalanych węglem brunatnym, a także bardzo dużą licz-
bę gospodarstw domowych, które nadal opalne są paliwami złej jakości, ob-
szar ten cechuje znaczny poziom zanieczyszczenia powietrza. Emitują one 
do atmosfery niebezpieczne substancje w wysokich stężeniach i są głównym 
powodem smogu. Zjawiska związane z zanieczyszczeniem środowiska nieko-
rzystnie oddziałują nie tylko na nasze otoczenie, ale przede wszystkim powo-
dują pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców.

Aby poprawić stan środowiska oraz zachować posiadane zasoby przyrodnicze 
niezbędne jest promowanie postaw i rozwiązań proekologicznych. Konieczne 
jest także wparcie finansowe. Rosnąca świadomość ekologiczna sprawia, że 
mieszkańcy oczekują realnych działań zmniejszających problem zanieczysz-
czenia powietrza, a także wsparcia związanego z wprowadzaniem prośrodo-
wiskowych projektów. 

Na rynku istnieje coraz więcej programów pomocowych i dotacji na wspar-
cie inwestycji, które będą ograniczały wykorzystanie zasobów naturalnych, a 
także zużycie energii i emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Obecnie 
mieszkańcy Pogórza Izerskiego mogą skorzystać z preferencyjnych kredytów, 
pożyczek oraz dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych, pomy ciepła, wy-
mianę kotłów węglowych, termomodernizację budynków czy budowę studni 
głębinowych. Dofinansowanie do wymiany tzw. „kopciuchów” oraz termo-
modernizacji domu oferuje m.in. program Czyste Powietrze.
W dalszej części broszury znajdą Państwo „dobre praktyki” oraz konkretne 
informacje, o tym gdzie, i na jakie działania proekologiczne można uzyskać 
wsparcie finansowe. 

Pamiętajmy, że jeśli nie będziemy kształtować postaw i nawyków prośrodo-
wiskowych, to w niedalekiej przyszłości doprowadzimy do degradacji środo-
wiska i klęski ekologicznej regionu.

Wprowadzenie



Dobre praktyki z zakresu efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE

Modernizacja energetyczna budynków:

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach oraz 
na gruntach. Korzyści: niższe rachunki za energię, ochro-
na środowiska, rozproszenie energetyki, łatwość wybo-
ru, montażu eksploatacji i konserwacji instalacji.

Instalacja pomp ciepła. Korzyści: dom bez komina, 
niskie koszty eksploatacji, niezależność od wzrostu cen 
energii, możliwość zdalnego sterownia przez internet, 
wysoka wydajność.

Termoizolacja budynków. Korzyści: spadek kosztów 
ogrzewania, wyższy komfort cieplny, zmniejszenie emisji 
CO2, zwiększenie trwałości elewacji, poprawa mikrokli-
matu pomieszczeń.

Modernizacja oświetlenia wewnątrz 
i na zewnątrz budynków. 
Poprzez zastosowanie źródła oświetlenia LED można 
zmniejszyć moc zainstalowanych źródeł światła do 50%. 
Korzyści: obniżenie rachunków za energię elektryczną i 
obniżenie emisji CO2.

Budowa studni głębionych.  
Korzyści: brak emisji CO2, mniejsze rachunki za ogrze-
wanie poprzez możliwość dogrzewania mieszkań i wody 
oraz możliwość schładzania mieszkań w porze letniej.



Ekologiczny transport. 

Korzystanie z samochodów elektrycznych. Korzyści: 
pomimo droższego zakupu tańsza eksploatacja, niższe 

ceny przeglądów, mniejsza emisja CO2A) 

Korzystanie z rowerów tradycyjnych i elektrycznych, 
hulajnog. Korzyści: mniejsza emisja CO2, promowanie 

zdrowego stylu życia.

Zastosowanie kolektorów słonecznych 
do ogrzewania wody i mieszkań. 

Korzyści: niższy koszt wytworzenia ciepła, zmniejszenie 
potrzeb cieplnych budynku i ograniczenie pracy głównego 

źródła ciepła.

Wykorzystanie energii geotermalnej 
(pompy ciepła gruntowe). 

Korzyści: mniejsze rachunki za ogrzewanie, brak emisji 
CO2, niezależna od warunków pogodowych oraz od cen 

energii elektrycznej.

Uprawa roślin energetycznych. 
Korzyści: zagospodarowanie gleb słabej jakości, zanie-
czyszczonych metalami ciężkimi i nieużytków poprzemy-
słowych, uzyskanie plonów biomasy o dobrych parame-

trach do produkcji energii.

Dobre praktyki z zakresu efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE



DOTACJE PROEKOLOGICZNE 
DLA OSÓB FIZYCZNYCH 
(INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH)

1. Program Czyste Powietrze - dopłaty do wymia-
ny starych pieców i docieplenia domów jednorodzin-
nych.

2. Program Moja Woda – wykorzystywanie zgro-
madzonych wód opadowych oraz roztopowych przez 
rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych 
przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

3. Program Mój Prąd - dofinansowanie mikroinsta-
lacji fotowoltaicznych.

4. Ulga termomodernizacyjna -  mogą z niej sko-
rzystać wszyscy właściciele i współwłaściciele domu.

5. Premia termomodernizacyjna - instrument 
udostępniany przez BGK, którego celem jest refunda-
cja kosztów poniesionych na termomodernizację. 

6. Finansowanie retencji na wsi - Programu 
„Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skut-
ków zagrożeń środowiska” to finansowanie zadań 
gmin w zakresie retencji korytowej.

7. Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. 
Środki zostaną przeznaczone m.in. na realizację inwe-
stycji w, przedsiębiorczość, infrastrukturę, ochronę 
środowiska, energetykę.



Program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. 

Wsparcie finansowe można otrzymać na:
• wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła,
• instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i roboci-

zny).

Można otrzymać wsparcie na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze 
nierozpoczęte. Projekt trzeba skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Kto może skorzystać z dopłaty?
Osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania: 
- osoby będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z 
wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym do 100 000 zł.

Osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania: 
- osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodręb-
nioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na członka gospodarstwa nie przekracza:

a) 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gosp., roczny przychód z tytułu prowadze-
nia działalności za rok, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie 
przekroczył 30-krotności kwoty min. wynagrodzenia za pracę.

Wniosek można złożyć przez Internet (przez profil zaufany) w Urzędzie (wniosek 
należy pobrać z Portalu Beneficjenta na www właściwego WFOŚiGW) lub w banku 
(Alior Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska). 6.07.2021 r.)

Informacje o programie: czystepowietrze@nfosigw.gov.pl
Oddział w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 31/32, tel. (75) 75 32 829

Program „Czyste Powietrze”



Program priorytetowy „Moja Woda”

Ma na celu ochronę zasobów wodnych i minimalizację suszy. Pole-
ga na wykorzystywaniu zgromadzonych wód opadowych i roztopo-
wych przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych przez rozwój 
przydomowej zieleni i zbiorników wodnych.

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji,  
wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę 
do 5000 zł.

Beneficjenci to osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaści-
cielami nieruchomości, na której znajduje się jednorodzinny budy-
nek mieszkalny. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieru-
chomości, na których planuje się budowę lub na których rozpoczęto 
budowę budynku.

Koszty kwalifikowane:
zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

- do zebrania wód z dachów, chodników, podjazdów (łapacze, 
wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody 
opadowe bez orynnowania);

- do retencjonowania wód w zbiornikach (zbiorniki podziemne, 
nadziemne, „oczka wodne”),

- do retencjonowania wód w gruncie (studnie chłonne, drenaż, 
ogrody deszczowe);

- do retencjonowania wód na dachach - zielone dachy;

- do wykorzystania retencjonowanych wód (pompy, filtry, prze-
wody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody i inne).

Informacje o programie: www.nfosigw.gov.pl/moja-woda



Program „Mój Prąd”
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fo-
towoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na 
potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istnieją-
cej instalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mi-
kroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia do 3 000 zł na jedno 
przedsięwzięcie.

Beneficjenci: osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, 
które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, 
zakładem energetycznym).

Informacje o programie: 
www.mojprad.gov.pl, infolinia (22) 45-90-800.

Ulga termomodernizacyjna
Z ulgi mogą skorzystać właściciele/współwłaściciele jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych, którzy dokonują przebudowy o charakterze termomodernizacyjnym.

Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. W ramach ulgi termomoder-
nizacyjnej można przez trzy lata odliczyć od dochodu 53.000 
zł (osoby pozostające w związku małżeńskim mogą skorzystać  
z ulgi do kwoty 106.000 zł). 

Jakie przedsięwzięcia obejmuje ulga?
zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

Montaż instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, pompy ciepła, demon-
taż źródła ciepła na paliwo stałe. 

Odliczeniem objęte są jedynie istniejące już budynki. Dowodem poniesionych wy-
datków jest faktura VAT.

Informacje o programie: 
www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/



Premia termomodernizacyjna
To instrument udostępniany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, którego celem 
jest refundacja kosztów poniesionych na termomodernizację budynków. Obej-
muje on modernizację systemu grzewczego i wentylacyjnego, ocieplenie prze-
gród zewnętrznych, likwidację mostków termicznych, wymianę okien lub drzwi 
oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Beneficjenci: osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych), spół-
dzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, JST, wspólnoty mieszkaniowe, 
TBS.

Z premii korzystać można jedynie w przypadku zaciągnięcia kredytu na zrealizo-
wanie inwestycji (udzielają go: BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Ochrony Śro-
dowiska S.A., Bank Pocztowy S.A. PKO Bank Polski S.A., Krakowski Bank Spółdziel-
czy). Ulga nie jest dostępna dla inwestora, który finansuje inwestycję z własnych 
środków. 

Informacje o programie: www.bgk.pl

Celem programu „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków za-
grożeń środowiska” - finansowanie retencji na wsi” jest podniesienie poziomu 
ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finanso-
wanie zadań związanych z retencją na wsi.

Rodzaje przedsięwzięć: zadania w zakresie retencji koryto-
wej lub przykorytowej na obszarach wiejskich (z wyłączeniem 
miast powyżej 5 tys. mieszkańców). Dofinansowanie udziela-
ne jest w formie dotacji i wynosi do 70 % kosztów kwalifiko-
wanych.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania w zakresie 
retencji na obszarach wiejskich.

Informacje o programie: 
www.nfosigw.gov.pl

Retencja na obszarach wiejskich



Informacje o możliwościach dofinansowania 
można uzyskać także w następujących urzędach: 




