Informacja o trzecim elemencie zachęt dla gmin – tzw. bonusie dla
najbardziej aktywnych gmin
Budżet działania


NFOŚiGW planuje wydatkować do 16 mln zł rocznie.

Zasady rankingu najbardziej aktywnych gmin w zakresie liczby składanych wniosków








Wskaźniki aktywności: liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy (tj. budynków
mieszkalnych jednorodzinnych/lokali w budynkach jednorodzinnych położonych na terenie
gminy, które objęte będą modernizacją w ramach programu „Czyste Powietrze”) w okresie
roku, podzielona przez liczbę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w danej gminie (dane
pozyskane będą przez NFOŚiGW).
Ranking będzie uporządkowany od najwyższej do najniższej wartości wskaźnika osiągniętego
w poszczególnych gminach. Planuje się, że mniej więcej jedna trzecia gmin, o najwyższym
wskaźniku otrzyma możliwość skorzystania z dodatkowych bonusów finansowych.
Najaktywniejszym gminom będą przekazywane bonusowe środki pod warunkiem
przedstawienia – przez te gminy – do rozliczenia kosztów kwalifikowalnych związanych z
prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego, które wcześniej nie były sfinansowane
przez wfośigw w ramach podpisanego porozumienia.
W rankingu uwzględnia się wszystkie wnioski o dofinansowanie złożone dla budynków
jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w tych budynkach z terenu gminy, która zawarła
porozumienie w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze” z wfośigw, niezależnie od
kanału składania wniosku o dofinansowanie (tj. nie ma znaczenia czy wniosek jest złożony w
gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym, czy bezpośrednio w wojewódzkim funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, elektronicznie, czy też w banku). Działalność
promująca program przez gminę ma bezpośrednie przełożenie na wzrost liczby wniosków
składanych w ramach programu, niezależnie od rodzaju kanału złożenia wniosku.

Pierwszy ranking



Pierwszy ranking obejmie okres od 1.04.2021 do 31.03.2022 r.
Będzie dotyczył wszystkich gmin z zawartym porozumieniem, niezależnie od daty jego
zawarcia.

Bonus przyznawany na podstawie rankingu









Przy założeniu, że bonus będzie skierowany do ok. jednej trzeciej gmin w Polsce, będzie on
średnio wynosił ok. 20 tys. zł dla jednej gminy i będzie przyznawany raz do roku.
Bonus może być wypłacony pod warunkiem przedstawienia do rozliczenia kosztów
kwalifikowalnych związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego, które
wcześniej nie były sfinansowane przez wfośigw w ramach zawartego porozumienia z gminą.
Przekazanie środków w ramach tego instrumentu finansowego będzie odbywało się na
podstawie odrębnych porozumień lub aneksów zawieranych przez gminy z wfośigw, po
ustaleniach wynikających z danych zawartych w rankingu.
Udostępnienie środków przez NFOŚiGW dla wfośigw na ten cel przewidziane jest po ustaleniu
potrzeb wynikających z liczby gmin na terenie danego województwa, które zakwalifikują się do
tego dodatkowego bonusu.
Wfośigw będą wypłacały środki w ramach bonusu do końca następnego kwartału po
zakończeniu okresu, za który ranking jest sporządzany.

Katalog kosztów kwalifikowanych związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego
znajduje się Załącznik numer 4 do Porozumienia - Wymagania i koszty kwalifikowane w ramach zadań
punktu konsultacyjno-informacyjnego

