
Koszty kwalifikowane podlegające dotacji w ramach 
Programu Ograniczania Niskiej Emisji

1.

Kocioł gazowy/kotłownia gazowa. 
Dofinansowaniu podlega przyłącze gazowe i instalacja, wykonanie przyłącza gazowego i instalacji od
przyłącza  do  kotła,  w  tym  koszt  opłaty  przyłączeniowej,  zakup  oraz  montaż  kotła  gazowego  z
osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza
i odprowadzenia  spalin,  zbiornikiem  akumulacyjnym/buforowym,  zbiornikiem  cwu  z  osprzętem,
zbiornikiem na gaz.

2.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej.
Dofinansowaniu podlega zakup oraz montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w
skład  instalacji  centralnego  ogrzewania,  wykonanie  równoważenia  hydraulicznego  instalacji
grzewczej.

3.

Ogrzewanie elektryczne.
Dofinansowaniu  podlega  zakup  oraz  montaż  urządzenia  grzewczego  elektrycznego  (innego  niż
pompa ciepła), materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika cwu z osprzętem.

4.
Pompa ciepła powietrze/woda. 
Dofinansowaniu  podlega  zakup  oraz  montaż  pompy  ciepła  z osprzętem,  zbiornikiem
akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

5.
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze. 
Dofinansowaniu  podlega  zakup  oraz  montaż  pompy  ciepła  z  osprzętem  zbiornikiem
akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

6.
Gruntowa pompa ciepła. 
Dofinansowaniu  podlega  zakup oraz  montaż  pompy ciepła  grunt/woda,  woda/woda  z  osprzętem,
zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

7.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem. 
Dofinansowaniu  podlega  zakup  oraz  montaż  węzła  cieplnego  z programatorem  temperatury,
zbiornikiem  akumulacyjnym/buforowym,  zbiornikiem  cwu  z osprzętem,  wraz  z  wykonaniem
przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego (w tym opłata przyłączeniowa).

8.

Kocioł olejowy.
Dofinansowaniu podlega zakup oraz montaż kotła olejowego z osprzętem, sterowaniem, armaturą
zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem
akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, zbiornikiem na olej. W ramach kosztów
kwalifikowanych osprzętu do kotła olejowego ujęta jest m.in. instalacja prowadząca od zbiornika na
olej do kotła.

9.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. 
Dofinansowaniu podlega zakup oraz montaż materiałów instalacyjnych składających się na system
wentylacji  mechanicznej  z  odzyskiem  ciepła  (wentylacja  z  centralą  wentylacyjną,  rekuperatory
ścienne).

10. Koszty demontażu istniejących źródeł grzewczych na paliwo stałe.  

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu. Jeżeli wynika to
z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia
i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.


