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Instrumenty wsparcia remontów
A. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

Dotacje  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane,  są  bezzwrotną  formą
wsparcia z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, polegającą na dofinansowaniu
lub  sfinansowaniu  prac  prowadzonych  przy  zabytku  indywidualnie  wpisanym  do  rejestru
zabytków..  Zasady  udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty
budowlane uregulowane zostały w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 roku ( Dz.U.  z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)

Dotacje  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy  zabytkach  mogą
obejmować wyłącznie nakłady konieczne na prace w zakresie określonym w art. 77 cytowanej wyżej
ustawy – tj. 

1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8. stabilizację  konstrukcyjną  części  składowych  zabytku  lub  ich  odtworzenie  w  zakresie

niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9. odnowienie  lub  uzupełnienie  tynków  i  okładzin  architektonicznych  albo  ich  całkowite

odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10.  odtworzenie  zniszczonej  przynależności  zabytku,  jeżeli  odtworzenie  to  nie  przekracza 50%

oryginalnej substancji tej przynależności;
11.  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi

i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12.  modernizację  instalacji  elektrycznej  w  zabytkach  drewnianych  lub  w  zabytkach,  które

posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13.  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14.  uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych

nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15.  działania  zmierzające  do  wyeksponowania  istniejących,  oryginalnych  elementów

zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16.  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót

przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;
17.  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie lub sfinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku są:

1. osoby fizyczne, 
2. jednostki samorządu terytorialnego lub 
3. inna jednostki organizacyjne, będące właścicielami bądź posiadaczami zabytku wpisanego
do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.
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Dotacje konserwatorskie mogą być udzielane przez:
1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w ramach środków Wojewody. 
3. Samorząd Województwa.
4. Samorząd Powiatu.
5. Samorząd Gminy.

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – na podstawie Programu Ochrona Zabytków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowanie  może być udzielone w wysokości  do  50%  ogółu  nakładów.  W uzasadnionych
przypadkach, gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, lub
gdy wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich,
restauratorskich  lub  robót  budowlanych,  a  także  w  sytuacji,  gdy  konieczne  jest  niezwłoczne
podjęcie  prac  lub  robót,  może  być  udzielona  dotacja  do 100  %  nakładów.  Minimalna  kwota
wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000,00 zł. W szczególnych przypadkach minister może
przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.

Podstawą udzielenia  dofinansowania jest  prawidłowo złożony  wniosek wraz z  załącznikiem.  Do
prawidłowego  złożenia  wniosku  obowiązkowe  jest  posiadanie  konta  w  Elektronicznym  Biurze
Obsługi  Interesanta  (EBOI),  dostępnym  pod  adresem  https://esp.mkidn.gov.pl/.  Szczegółowe
wskazówki na temat założenia konta oraz zasad korzystania z systemu EBOI zawarte są w osobnej
instrukcji opublikowanej na stronie internetowej ministerstwa. 
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Dofinansowanie może być udzielane na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków:
1) planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
2) przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia 
wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych 
w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków). 

!



O dofinansowanie  w ramach priorytetu  mogą ubiegać się  podmioty  prawa polskiego – osoby
fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem
lub  posiadaczem  zabytku  wpisanego  do  rejestru  albo  posiadające  taki  zabytek  w trwałym
zarządzie. 

Więcej informacji:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków (ul. Ksawerów
13, 02-656 Warszawa). Osoby do kontaktu: Katarzyna Kapitan-Judka – tel.: 22 212-11-13, Bartosz Dudek - 22 212-11-
19, Monika Skomorowska – tel.: 22 212-11-17, Małgorzata Chojnacka - 22 212-11-16, Ewa Zdolińska - 22 212-11-15.
http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-
2018/ochrona-zabytkow.php

2. Wojewódzki Konserwator Zabytków – na podstawie Regulaminu wewnętrznego w sprawie zasad
naboru wniosków i  przyznawania przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
dotacji  na prace konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty budowlane przy zabytkach ruchomych
i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Jeżeli zabytek wpisany do rejestru
zabytków  posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia
złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
Jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego  podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku,  dotacja może być również udzielona  do  wysokości  100  %  nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 
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W ramach środków finansowych pozostających w dyspozycji  Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  można  ubiegać się o dofinansowanie 
nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które:

1) przeprowadzone zostaną w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji;

2) przeprowadzone zostały w okresie trzech lat poprzedzających. Wniosek ten 
wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót 
określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

!

Wnioskodawca ubiegający się o kwotę wyższą niż 50% nakładów koniecznych 
zobowiązany jest dołączyć  informację na ten temat wraz z uzasadnieniem, w którym 
zostanie opisana wyjątkowa wartość historyczna, artystyczna lub naukowa zabytku 
albo też informację o konieczności przeprowadzenia złożonych pod względem 
technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz 
innych dokumentów potwierdzających konieczność niezwłocznego podjęcia prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

!



Łączna wysokość dotacji udzielonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
oraz inne podmioty,  w szczególności  urzędy,  instytucje i  organy państwowe lub samorządowe  nie  może
przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

O udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku może ubiegać się osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego
lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do
rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie.

Więcej informacji: Wielkopolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (ul. Gołębia 2, 61-854 Poznań tel.: 61 852 80 03), Wielkopolski
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  Delegatura w Kaliszu (ul. J. Tuwima 10, 62-800 Kalisz, tel.: 62 757 64 21, 62 767 23 21).

3. Miasto  Kalisz - na  podstawie  uchwały  Nr  XLVII/641/2014   Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia
22 maja  2014  r.  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków,
położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza.

Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych tj. z budżetu Kalisza i  innych  źródeł
publicznych na dofinansowanie prac lub robót przy zabytku, nie może przekraczać wysokości 100
% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Podstawą  udzielenia  dotacji  jest  prawidłowo  złożony  wniosek  na  obowiązującym  druku  wraz
z kompletem załączników.  Wnioski, o dotację składa się do Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie
do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja ma być udzielona.

Powyższy  termin    nie  ma  zastosowania  w  przypadku  ubiegania  się  o  dotację  na  prace
interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

O dotację ubiegać się może osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny
do  zabytku wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  trwałego  zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Dotacje,  na wniosek Prezydenta  Miasta Kalisza  przyznaje  Rada Miejska Kalisza.  Uchwała Rady
stanowi podstawę do zawarcia umowy z beneficjentem.  
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Z budżetu Miasta Kalisza mogą być udzielane dotacje celowe na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie 
Miasta Kalisza, dostępnych publicznie, posiadających istotne znaczenie 
historyczne, artystyczne lub kulturowe.

!

Prace, na których  przeprowadzenie udzielono dotacji, mogą być ponownie 
dofinansowane, jeżeli zaistnieje potrzeba ich przeprowadzenia, po upływie 10 lat od 
roku udzielenia dotacji.

!



Więcej informacji: Urząd Miejski w Kaliszu , Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, ( ul. T. Kościuszki 1 a, 62-800 Kalisz, pokój 315, tel. 62
50 49 700. Osoba do kontaktu: Anna Woźniak , pokój 318, tel 62 50 49 705.
Wzór wniosku o udzielenie dotacji do pobrania na stronie msip.kalisz.pl/msip/poradnik/ – kafel Lista spraw – Wydział Kultury i Sztuki,
Sportu i Turystyki - karta nr WKST 04(5) - Uzyskanie dotacji budżetowej na prace  konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

4. Samorząd Województwa Wielkopolskiego – na podstawie  uchwały  nr  XXIX/409/08 Sejmiku
Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  1  grudnia  2008  roku  w  sprawie  określenia  zasad
udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy
zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków,  położonych  lub  znajdujących  się  na  obszarze
województwa wielkopolskiego. 

Dotacja może zostać udzielona do 70% ogółu nakładów na prace lub roboty. W uzasadnionych
przypadkach, gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową lub
gdy wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich,
restauratorskich  lub  robót  budowlanych,  a  także  w  sytuacji,  gdy  konieczne  jest  niezwłoczne
podjęcie prac lub robót, może być udzielona dotacja do 100 % nakładów. 

Podstawą udzielenia dotacji jest prawidłowo złożony wniosek wraz z kompletem załączników (kopie
załączników należy potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z wpisaniem daty
potwierdzenia). Wnioski o dotację należy składać do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego
(termin  nie  dotyczy  sytuacji  ubiegania  się  o  dotację  na  prace  interwencyjne  wynikające
z zagrożenia zabytku).

Po  przyznaniu  dotacji  Województwo  Wielkopolskie  zawiera  umowę  z  beneficjentem,  który
zobowiązany jest  do wykonania  dotowanych prac w roku,  na który  przyznana została dotacja
celowa.

O  dotację  może  ubiegać  się  podmiot  posiadający  tytuł  prawny  do  zabytku  położonego  lub
znajdującego się na obszarze województwa wielkopolskiego. 

Więcej informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury (al. Niepodległości 34,
61–714 Poznań, sekretariat - piętro III, część A, pokój 333 tel.: 61 626 68 80). Osoby do kontaktu: Anna Kamińska-
Janowicz 61 626 68 85, Natalia Wasilewska 61 62 66 889.

KROK PO KROKU:
1) Sprawdź czy budynek jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków.
2) Zalecamy: skonsultuj swoje zamierzenia z konserwatorem zabytków.
3) W zależności od potrzeb zleć wykonanie projektu budowlanego z kosztorysem  lub/i  przygotuj
program prac konserwatorskich i kosztorys.
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Z budżetu Województwa Wielkopolskiego mogą być udzielane dotacje celowe na 
prace lub roboty przy obiekcie indywidualnie wpisanym do rejestru zabytków 
dostępnym publicznie, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub 
kulturowe.

!



4) Zgłoś się do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatury
w  Kaliszu,  ul.  Tuwima  10,  w  celu  zatwierdzenia  projektu  budowlanego  /  programu  prac
konserwatorskich i uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie prac.
5) Zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Wydział Budownictwa i Architektury w celu uzyskania
pozwolenia na budowę lub akceptacji zgłoszenia.
6) Złóż wniosek o dotację  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane do tego
podmiotu,  o  którego  wsparcie  się  ubiegasz  –  tj.  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,
Wielkopolskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  samorządu  Województwa
Wielkopolskiego czy  Miasta Kalisza -  na druku wskazanym przez ten podmiot udzielający dotacji
i w terminie przez niego określonym)
6a)  Jeśli  zamierzasz ubiegać  o  dotację  na refundację już  wykonanych prac i  robót  (dotyczy
wyłącznie   Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony
Zabytków)  -  po  dokonaniu  działań  określonych  w  pkt.  1-  5,  przeprowadź  prace  lub  roboty,
a następnie złóż wniosek  o dofinansowanie.

B. Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Podstawa prawna:  Uchwała  Nr  XLVI/628/2014 Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  23  kwietnia  2014  r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy budynków wielorodzinnych, w których dokonano
remontu co najmniej jednej ściany zewnętrznej lub dachu pokrywanego dachówką.

Zwolnienie to nie może być większe niż kwota wydatków związanych wyłącznie z remontem ścian
zewnętrznych lub dachu poniesionych przez podatnika i  udokumentowanych tj.  potwierdzonych
fakturami, rachunkami oraz protokołami zakończenia robót. 
Przysługuje  ono  podatnikowi  od  dnia  1  stycznia  roku  podatkowego  następującego  po  roku,
w którym zakończono remont ścian zewnętrznych lub dachu. 

Podatnik może uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości po upływie 5 lat od zakończenia
realizacji poprzedniego zwolnienia. 

Warunkiem skorzystania z prawa do zwolnienia jest złożenie do dnia 15 stycznia roku podatkowego,
w  którym  po  raz  pierwszy  przysługuje  prawo  do  zwolnienia  dokumentów  wskazanych
w przedmiotowej uchwale.
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Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres pięciu lat budynki 
wielorodzinne, w których dokonano remontu co najmniej jednej ściany 
zewnętrznej lub dachu pokrywanego dachówką. !

Zwolnieniem nie są objęte budynki, w których wykonano remont 
z pominięciem obowiązujących procedur wynikających z przepisów prawa  
budowlanego, a więc stanowiących samowolę budowlaną. 

!



Więcej informacji: Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Finansowy (ul. T. Kościuszki 1a, pokój 209 tel.: 62 765 43 10). Osoby
do kontaktu: Sylwia Marszał, Katarzyna Sobczak tel.: 62 765 43 10.

KROK PO KROKU
1) Zalecamy: skonsultuj swoje zamierzenia z konserwatorem zabytków.
2) Przygotuj program i kosztorys prac.
3) Zgłoś się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu w celu
zatwierdzenia programu prac konserwatorskich i uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie prac.
4) Zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub akceptacji
zgłoszenia.
5) Przeprowadź remont zgodnie z zaakceptowanym projektem.
6) Przygotuj dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie remontu tj. faktury, rachunki, protokoły
zakończenia robót.
7) Złóż wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości (do dnia 15 stycznia).

C. Inwestycje proekologiczne

Podstawa prawna:  Uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej  Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
proekologicznych  realizowanych  przez  podmioty  niezaliczane  do  sektora  finansów
publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi  ze zmianami  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017r., poz. 342 ze zm.) . 

Dotyczy  inwestycji  proekologicznych,  polegających  na  zmianie  ogrzewania  z  węglowego  na
ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)
lub  wykonanie  przyłącza  nieruchomości  do  miejskiej  sieci  sanitarnej  z  równoczesną  likwidacją
szamba. 

Wysokość dotacji ze środków budżetu Kalisza dla podmiotu lub jednostki na wykonanie inwestycji
proekologicznej wynosi 80 % kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż:
• 5 000,00 zł liczonych na każde trwale zlikwidowane źródło – piec opalany paliwem stałym,
przy  inwestycji  polegającej  na  zmianie  ogrzewania  z  węglowego na  ekologiczne  (elektryczne,
gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła), 
• 2 000,00 zł przy inwestycji polegającej na wykonaniu przyłącza nieruchomości do miejskiej
sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.

W przypadku likwidacji źródeł opalania paliwami stałymi wysokość kosztów inwestycji określana jest
wyłącznie przez zakup kotła centralnego ogrzewania i urządzeń grzewczych. 

Liczba przydzielonych dotacji  jest limitowana wysokością środków zabezpieczonych w budżecie
Miasta Kalisza. Wypłata dotacji  następuje w drodze refundacji  poniesionych kosztów inwestycji.
Przyznanie dotacji następuje po kontroli przeprowadzonej przez komisję powołaną zarządzeniem
Prezydenta  Miasta  Kalisza  oceniającej  poprawność  wykonania  zadania  oraz  likwidację  źródeł
emisji opalanych paliwem stałym. 
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Ubiegającym się o dotację może być podmiot lub jednostka, która:
1) posiada tytuł prawny do nieruchomości (lokalu), w którym dokonano inwestycji;
2)  poniosła  w  danym  roku  budżetowym  lub  w  roku  poprzednim,  udokumentowane  dowodami
księgowymi koszty związane z przeprowadzeniem inwestycji.

Ubiegający się o dotację jest zobowiązany do trwałej likwidacji wszystkich źródeł emisji opalanych
paliwem  stałym,  w  tym  również  kominków,  i  zainstalowania  na  stałe  ekologicznych  urządzeń
grzewczych, posiadających stosowny atest dopuszczający je do użytkowania. 

 

Do wniosku należy  dołączyć:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (lokalu),
-  zgodę  właściciela  lub  zarządcy  budynku  na  zmianę  systemu  ogrzewania  z  węglowego  na
ekologiczne,
- oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku o dokonaniu rozbiórki  źródeł emisji  opalanych
paliwem stałym,
-  dowody  księgowe  (faktury,  rachunki)  potwierdzające  koszty  poniesione  w  danym  roku
budżetowym lub w roku poprzednim na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne
(wyłącznie zakup kotła c.o. i urządzeń grzewczych),
- aktualną umowę odpowiednio z dostawcą: gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej z miejskiego
systemu ciepłowniczego.

Przyznanie dotacji następuje po kontroli przeprowadzonej przez komisję powołaną zarządzeniem
Prezydenta Miasta Kalisza oceniającej poprawność wykonania zadania oraz likwidację źródeł emisji
opalanych paliwem stałym. Na podstawie protokołu z posiedzenia komisji  zawierającego ocenę
dotyczącą weryfikacji wniosków, decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Kalisza
w formie zarządzenia. 

W przypadku zaprzestania używania proekologicznego systemu ogrzewania z przyczyn zależnych
od wnioskodawcy w ciągu 5 lat od udzielenia dotacji, przyznana tytułem dotacji kwota podlega
zwrotowi. 

Więcej informacji: Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (Główny Rynek
20, pokój 35, tel.: 62 765 44 07). Osoby do kontaktu: Magdalena Spławska tel.: 62 765 44 09, msplawska@um.kalisz.pl,
Katarzyna Smolarek tel.: 62 765 44 09 ksmolarek@um.kalisz.pl). 
Wzór wniosku o udzielenie dotacji do pobrania na stronie msip.kalisz.pl/msip/poradnik/ – kafel Lista spraw – Wydział Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej - karta nr WSRK-03(6) – Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na
ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).

KROK PO KROKU:
1) Przeprowadź niezbędne konsultacje i uzgodnienia (m. in. z dostawcą docelowego źródła energii).
2) Przygotuj program i kosztorys prac.
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Podstawą udzielenia dotacji jest prawidłowo złożony wniosek wraz 
z kompletem załączników w terminie do dnia 30 października danego roku  
budżetowego, nie wcześniej jednak niż przed zakończeniem inwestycji.
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3)  Zgłoś  się  do  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków  w  Poznaniu  Delegatura  w  Kaliszu,
ponieważ  może  być  konieczność zatwierdzenia programu  prac  konserwatorskich  i  uzyskania
pozwolenia na przeprowadzenie prac.
4) Zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub akceptacji
zgłoszenia.
5) Przeprowadź remont zgodnie z zaakceptowanym projektem.
6) Przygotuj dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie remontu tj. faktury, rachunki, protokoły
zakończenia robót.
7) Złóż wniosek o dotację (do dnia 30 października).

D. Premie termomodernizacyjne i remontowe

Premie termomodernizacyjne i  remontowe – są formami wsparcia finansowego dla podmiotów
realizujących przedsięwzięcia  termomodernizacyjne,  remontowe.  Premia jest  przyznawana przez
Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. 

Premia termomodernizacyjna
System  finansowej  pomocy  na  cele  termomodernizacji  budynków  obejmuje  przedsięwzięcia
termomodernizacyjne w następujących obiektach:

− budynki  mieszkalne  wielorodzinne  i  jednorodzinne  niezależnie  od  ich  formy  własności,  a  więc
budynki prywatne, spółdzielcze, wspólnot mieszkaniowych, zakładowe, miejskie i inne, 

− budynki zbiorowego zamieszkania o charakterze socjalnym, takie jak dom opieki, dom studencki,
internat, hotel robotniczy, dom rencisty itp., 

− budynki służące do wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
jak np. szkoły, budynki biurowe gmin itp, 

− lokalne  źródła  ciepła  (osiedlowe  kotłownie  i  ciepłownie)  lub  węzły  cieplne  i  lokalne  sieci
ciepłownicze o mocy do 11,6 MW.

Formą pomocy,  którą inwestor może otrzymać,  jest premia termomodernizacyjna,  która stanowi
20% wykorzystanego kredytu, przy spełnieniu dwóch dodatkowych warunków: 

− nie może wynosić więcej niż 16% kosztów całkowitych przedsięwzięcia, 

− nie  może  wynosić  więcej  niż  przewidywana  wartość  2-letnich  oszczędności  ustalonych  na
podstawie audytu energetycznego.

Dysponując audytem energetycznym budynku,  inwestor  składa wniosek o  przyznanie  premii  do
Banku  Gospodarstwa  Krajowego  za  pośrednictwem  banku  kredytującego.  Należy  do  niego
dołączyć następujące dokumenty:
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Podstawą do uzyskania dofinansowania na zasadach przewidzianych 
w ustawie jest audyt energetyczny (dokument zawierający analizę  
techniczno - ekonomiczną określający zakres robót budowlanych 
w ramach modernizacji). 
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1. Wniosek o premię termomodernizacyjną.
2. Audyt energetyczny.
3. Projekt budowlany dla planowanego przedsięwzięcia (wymóg uzależniony od banku).

Można ubiegać się o premię termomodernizacyjną pod warunkiem, że w wyniku termomodernizacji
osiągnięte  zostanie  znaczące  zmniejszenie  rocznego  zapotrzebowania  na  energię,
a w szczególności: 

− w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy – co najmniej o 10%, 

− w budynkach, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – co
najmniej o 15%, 

− w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%, 

− w lokalnych źródłach ciepła i  lokalnej sieci ciepłowniczej – zmniejszenie rocznych strat energii
pierwotnej co najmniej o 25%, a przy ich zastąpieniu przez przyłącze do scentralizowanego źródła
ciepła (sieci miejskiej) - zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynku co najmniej
o 20% w stosunku rocznym.

Premia remontowa
Pomoc  w  formie  premii  remontowej  dotyczy  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych,  których
użytkowanie  rozpoczęło  się  przed  dniem 14  sierpnia  1961  roku  i  dotyczy  przedsięwzięć,  których
przedmiotem jest: 

− ogólny remont budynku ( bez remontu lokali), 

− wymiana okien i remont balkonów nawet, gdy służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu, 

− przebudowa budynku w wyniku, którego następuje jego ulepszenie, 

− wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia wymagane w budynkach obecnie oddawanych
do użytkowania zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi. 

Premia  remontowa  może  być  przyznana  inwestorowi  będącemu  osobą  fizyczną,  wspólnotą
mieszkaniową,  spółdzielnią  mieszkaniową lub  towarzystwem budownictwa  społecznego.  Premia
-jako pomoc na spłatę części  kredytu  -  stanowi 20 % wykorzystanej  kwoty  kredytu,  nie  więcej
jednak  niż  15%  kosztów  przedsięwzięcia,  a  przyznawana  jest  jeżeli  są  spełnione  następujące
warunki: 
1. Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego (stosunek kosztu remontu przypadający na 1m2

powierzchni użytkowej do ceny 1m2 ustalanej do celów obliczenia premii gwarancyjnej) mieści się
w granicach od 0,15 do 0,70.
2. W wyniku realizacji  remontu nastąpi  zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię na
potrzeby ogrzewania i ciepłej wody co najmniej o 10%, a jeżeli wskaźnik kosztu jest powyżej 0,3 to
co  najmniej  25%.  To  zmniejszenie  zapotrzebowania  energii  nie  jest  wymagane,  gdy  budynek
spełnia  wymagania  w  zakresie  oszczędności  energii  określone  w  aktualnych  przepisach
techniczno-budowlanych (Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ).
3. Nie  można uzyskać premii  remontowej  jeżeli  na przedsięwzięcie zaciągnięto inny  kredyt,  do
którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa lub na które uzyskano
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Zgodnie,  z ww. datą określającą budynki,  dla których można uzyskać premię remontową (1961r.),
ustawa dotyczy budynków wybudowanych w okresie około 15 lat po II wojnie, jak i starszych, a nie
dotyczy budynków budowanych później np. wszystkich budynków wielkopłytowych.
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Więcej informacji: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Poznaniu (ul. Składowa 5, 61-888 Poznań tel.: 61 885 31
14/21).

KROK PO KROKU:
1) Wykonaj audyt energetyczny / remontowy.
2) Wybierz bank kredytujący – warto zwrócić uwagę na wartość stopy procentowej oraz konieczne
procedury do przeprowadzenia.
3)  Decyzja  BGK  –  w  terminie  30  dni  od  otrzymania  dokumentów  (wniosek  o  premię,  audyt
energetyczny, projekt budowlany).
4)  Otrzymanie  pozytywnej  decyzji  o  przyznaniu  przez  BGK premii  (kredyt  jest  uruchamiany pod
warunkiem przyznania premii remontowej).
5) Zgłoś się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu w celu
zatwierdzenia programu prac konserwatorskich i uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie prac.
6) Zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub akceptacji
zgłoszenia.
7) Przeprowadź remont.
8)  Uzyskaj  oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego,  że prace zostały wykonane zgodnie
z projektem budowlanym i audytem energetycznym.
9)  Przekazanie  premii  do  banku  kredytującego – po zaakceptowaniu  przez  BGK oświadczenia
inspektora nadzoru budowlanego BGK przekazuje premię bankowi kredytującemu.

E. Kredyty proekologiczne

Kredyty proekologiczne – Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przygotował ofertę kredytową Kredyt
EKO  Inwestycje.  Jest  to  instrument  finansowania  inwestycji  w  nowe  technologie  i  urządzenia
obniżające  zużycie  energii,  a  także  projektów  z  obszaru  Efektywności  Energetycznej,  Energii
Odnawialnej oraz Termomodernizacji budynków.

Koszty  kwalifikowane  to  m.  in.  przygotowanie  dokumentacji  technicznej,  nabycie  i  instalacja
urządzeń,  materiałów,  technologii,  prace  budowlano-montażowe,  przeprowadzenie  weryfikacji
inwestycji).  Dopłata   jest  finansowana  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji: Bank Ochrony Środowiska Oddział w Kaliszu (ul. Górnośląska 10, 62-800 Kalisz, tel.: 62 767 70 50).
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Premię termomodernizacyjną oraz premię remontową w formie umorzenia 
części kredytu, inwestor otrzymuje po zakończeniu inwestycji - spłaca 
wobec tego kwotę uzyskanego kredytu pomniejszoną o wielkość premii.
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Formą pomocy, którą inwestor może otrzymać, jest dopłata do kredytu, 
która może wynieść do 15% kosztów kwalifikowanych. !



KROK PO KROKU:
1) Przygotuj program i kosztorys prac.
2)  Przeprowadź  niezbędne  konsultacje  /  uzgodnienia,  m.  in.   z  gestorami  sieci,  zarządcami
nieruchomości.
3)  Zgłoś  się  do  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków  w  Poznaniu  Delegatura  w  Kaliszu,
ponieważ  może  być  konieczność zatwierdzenia programu  prac  konserwatorskich  i  uzyskania
pozwolenia na przeprowadzenie prac.
4) Zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub akceptacji
zgłoszenia.
5) Przeprowadź audyt energetyczny / ocenę energetyczną.
6) Złożenie wniosku o kredyt i dotację.

F. Inicjatywa Jessica 2

Bank  Gospodarstwa  Krajowego  (BGK)  w  Warszawie,  działający  jako  podmiot  wdrażający
instrument finansowy dla działań 3.2 i 9.2 wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego
na  lata  2014-2020  (wrpo  2014+),  udziela  wsparcia  finansowego  w  formie  preferencyjnych
pożyczek  na  realizację  przedsięwzięć  z  zakresu  efektywności  energetycznej  i  rewitalizacji
obszarów problemowych w Wielkopolsce. 

Poddz ia łan ie  3 .2 .2 :  Kompleksowa  modern izac ja  energetyczna  budynków
użytecznośc i  publ iczne j  i  w ie lorodz innych  budynków  mieszka lnych  –  inst rumenty
f inansowe  

BGK udziela wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć
z zakresu efektywności energetycznej w Wielkopolsce, w tym:

• pożyczki  na  przedsięwzięcia  zwiększające  efektywność  energetyczną  w  budownictwie
mieszkaniowym;

• pożyczka  na  przedsięwzięcia  zwiększające  efektywność  energetyczną  w  budynkach
użyteczności publicznej. 

Nabór wniosków o dofinansowanie ma charakter otwarty i ciągły. Wnioski przyjmowane będą co
najmniej do wyczerpania ww. kwot.

Łączna  kwota  wsparcia  przeznaczona  na  realizację  projektów  z zakresu  efektywności
energetycznej w budownictwie mieszkaniowym wynosi ok. 173,2 mln zł, w tym:

• ok.  86,6  mln  zł  pożyczki  na  przedsięwzięcia  zwiększające  efektywność  energetyczną
w budownictwie mieszkaniowym;

• ok.  86,6  mln  zł  pożyczka  na  przedsięwzięcia  zwiększające  efektywność  energetyczną
w budynkach użyteczności publicznej. 

 O pożyczkę mogą ubiegać się:
• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
• jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy,
• samorządowe jednostki organizacyjne,
• organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
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• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
• Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
• podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
• podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu Dyrektywy 2012/27/UE.

Finansowaniu  w  formie  pożyczki  podlega  kompleksowa  modernizacja  energetyczna  budynków
związana, m.in. z:

• ociepleniem budynku,
• wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
• przebudową  systemów  grzewczych  (wraz  z  wymianą  i  podłączeniem  do  źródła  ciepła),

systemów wentylacji i klimatyzacji,
• instalacją  OZE  w  modernizowanych  energetycznie  budynkach,  w  tym  z  zastosowaniem

kogeneracji,
• instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
• wymianą oświetlenia na energooszczędne,
• systemami monitorowania i zarządzania energią,
• finansowaniem  opracowanych  audytów  energetycznych,  jako  kluczowych  elementów

projektu.

 

Ponadto  przed  rozpoczęciem  Projektu  konieczne  jest jest  przeprowadzenie  inwentaryzację
przyrodniczą  (w formie opinii  ornitologicznej  i/lub chiropterologicznej)  w zakresie  występowania
ptaków  gatunków  chronionych  i/lub  nietoperzy,  w  celu  uniknięcia  nieumyślnego  zniszczenia
schronień tych zwierząt podczas prac budowlanych. 

Inwestor ubiegający się o pożyczkę zobowiązany jest do zapewnienia Wkładu własnego (różnicy
pomiędzy  kwotą  kosztów  kwalifikowalnych  a  kwotą  pożyczki  JESSICA  2)  oraz  środków  na
sfinansowanie całości kosztów niekwalifikowalnych. 

Pożyczki  udzielane  będą  przez  BGK  w  oparciu  o  Zasady  Naboru  Projektów  określone
w dokumentacji, dostępnej na stronie www.bgk.pl/jessica2/termomodernizacja.

Przy przygotowaniu inwestycji warto zapoznać się z Poradnikiem dla inwestora przygotowanego:
https://www.bgk.pl/files/public/uploads/graphics/Jessica_WLKP_Poradnik_dla_inwestora_gleboki
ej_modernizacji_budynkow.pdf
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Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest wykazanie poprawy efektywności 
energetycznej o minimum 25% na podstawie przeprowadzonego 
i zweryfikowanego przez BGK audytu energetycznego. Preferowane są  
przedsięwzięcia, w których poprawa efektywności energetycznej osiąga 
poziom 60%.

!

Minimalna wysokość jednostkowej pożyczki to 100.000,00 zł, a maksymalna   
10.000.000,00 zł. !

http://www.bgk.pl/jessica2/termomodernizacja


Poddz ia łan ie  9 .2 .3 :  Rewi ta l i zacja  miast  i  ich  dz ie ln ic ,  te renów  wie jsk ich,
poprzemysłowych i  powojskowych – inst rumenty  f inansowe.

BGK udziela wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć
z zakresu  rewitalizacji  na  obszarach  problemowych  w województwie  wielkopolskim.  Nabór
wniosków  ma  charakter  otwarty  i  ciągły.  Łączna  kwota  wsparcia  przeznaczona  na  realizację
projektów z zakresu rewitalizacji wynosi ok. 112,6 mln zł. Wnioski przyjmowane będą co najmniej do
wyczerpania ww. kwoty. 

O pożyczkę mogą ubiegać się:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
• jednostki  organizacyjne  jednostek  samorządu  terytorialnego  posiadające  osobowość

prawną,
• podmioty  działające  na  zlecenie  jednostek  samorządu  terytorialnego  wybrane  zgodnie

z Prawem Zamówień Publicznych,
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
• szkoły wyższe,
• jednostki naukowe,
• osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
• instytucje kultury,
• organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
• kościoły  i  związki  wyznaniowe  oraz  osoby  prawne  kościołów  i  innych  związków

wyznaniowych,
• instytucje otoczenia biznesu,
• administracja rządowa,
• partnerzy społeczni i gospodarczy,
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
• przedsiębiorcy
• podmioty ekonomii społecznej,
• podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Finansowaniu w formie pożyczki podlegać mogą: 
• projekty  dotyczące  rewitalizacji  zdegradowanych  fizycznie,  społecznie  i  gospodarczo

obszarów  miast,  dzielnic  miast  oraz  terenów  wiejskich,  terenów  powojskowych
i poprzemysłowych  wymagających  odnowy,  czy  restrukturyzacji,  ze  szczególnym
uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych;

• przebudowa  lub  adaptacja  budynków,  obiektów  na  terenach  zdegradowanych  w  celu
przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych,
kulturalnych lub rekreacyjnych;

• działania  inwestycyjne  podporządkowane  rozwiązywaniu  zdiagnozowanych  problemów
społecznych,  w  tym  rewitalizacja  tkanki  mieszkaniowej  w  zakresie  części  wspólnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

• budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie
i ich połączeń z siecią dróg publicznych (o ile przyczyni się to do fizycznej,  gospodarczej
i społecznej  rewitalizacji  i  regeneracji  obszarów  miejskich  lub  miejskich  obszarów
funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji);

• wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej.
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Wraz  z  Wnioskiem  Inwestor  składa  Studium  wykonalności  Projektu  (biznes  plan),  które  jest
niezbędne do oceny Wniosku. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dostępne są na
stronie internetowej BGK.

Uzyskanie  pożyczki  i  wysokość  pożyczki  uzależnione  jest  od spełnienia  warunków wynikających
z WRPO 2014+, a także kryteriów dopuszczalności pomocy publicznej (jeśli wymagać będzie tego
specyfika przedsięwzięcia) oraz oceny w zakresie bieżącej, prognozowanej sytuacji  finansowej –
oceny  zdolności  kredytowej,  wraz  z  analizą  wykonalności  i  trwałości  finansowej.
Uwaga!  Inwestor  ubiegający  się  o  pożyczkę  zobowiązany  jest  wykazać  wpływ  projektu  na
ograniczenie lub wyeliminowanie zdiagnozowanych, na danym obszarze, problemów społecznych.

Inwestor ubiegający się o pożyczkę zobowiązany jest do zapewnienia Wkładu własnego (różnicy
pomiędzy  kwotą  kosztów  kwalifikowalnych  a  kwotą  pożyczki  JESSICA  2)  oraz  środków  na
sfinansowanie całości kosztów niekwalifikowalnych.

Oprocentowanie  pożyczek  ustalane  jest  na  podstawie  stopy  referencyjnej  NBP  i  może  zostać
obniżone o tzw. wskaźnik społeczny, który wynosić może od 0 do 80%. Oprocentowanie pożyczki nie
może być niższe niż 0,25%.

Maksymalny  udział  pożyczki  nie  może  przekroczyć  85% kosztów kwalifikowalnych  projektu,  przy
czym w zależności od formy pomocy publicznej, specyfiki projektu i statusu Inwestora możliwy udział
pożyczki  może  być  niższy  (w  przypadku  pożyczek  z  pomocą  regionalną  max.  70%  kosztów
kwalifikowalnych) 

Pożyczki  udzielane  będą  przez  BGK  w  oparciu  o  Zasady  Naboru  Projektów  określone
w dokumentacji, dostępnej na stronie www.bgk.pl/jessica2/rewitalizacja. 

Więcej informacji: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Poznaniu (ul. Składowa 5, 61-888 Poznań tel.: 61 885

31  00)  e-mail:  poznan@bgk.pl,  Bank  Gospodarstwa Krajowego,  Departament  Programów  Europejskich (Al.

Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa tel.: 22 522 94 10, e-mail: jessica2@bgk.pl) 

KROK PO KROKU:
1) Przygotuj program, kosztorys prac oraz studium wykonalności.
2)  Przeprowadź  niezbędne  konsultacje  /  uzgodnienia,  m.  in.   z  gestorami  sieci,  zarządcami
nieruchomości.
3)  Zgłoś  się  do  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków  w  Poznaniu  Delegatura  w  Kaliszu,
ponieważ  może  być  konieczność zatwierdzenia programu  prac  konserwatorskich  i  uzyskania
pozwolenia na przeprowadzenie prac.
4) Zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub akceptacji
zgłoszenia.
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Wsparciem mogą być objęte Projekty wymienione w Gminnym Programie 
Rewitalizacji. !

Minimalna wysokość jednostkowej pożyczki to 500.000,00 zł, a maksymalna   
20.000.000,00 zł, !

mailto:jessica2@bgk.pl
mailto:poznan@bgk.pl
http://www.bgk.pl/jessica2/rewitalizacja


5) Wystąp o zaświadczenie o lokalizacji inwestycji na obszarze objętym Programem Rewitalizacji /
objęciu inwestycji Programem Rewitalizacji.
6) Złożenie wniosku o pożyczkę.

G. Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjnego (WRPO) 2014+ 

W  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  2014+  można  ubiegać  się
o środki na Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
w ramach Działania 9.2. WRPO 2014+.

Poddz ia łan ie  9 .2 . 1  Rewita l izac ja  miast  i  ich  dz ie ln ic ,  te renów  wie jsk ich ,
poprzemysłowych i  powojskowych

W ramach poddziałania mogą być dofinansowane projekty obejmujące:
1. Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub remonty: budynków, obiektów i przestrzeni wraz
z przyległym otoczeniem znajdujących się na obszarach rewitalizacji (w tym m. in., domy dziecka,
ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży,
instytucje kultury, domy kultury, centra aktywności obywatelskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz
obiekty służące wsparciu osób wykluczonych) w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji
społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, w tym np.:
a) remont lub przebudowę elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń, 
b) remont, przebudowę, modernizację instalacji: np. grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-
kanalizacyjnych w budynkach, 
c)  zagospodarowanie  przyległego terenu:  np.  budowę,  remont,  przebudowę małej  architektury,
ogrodzeń (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego).
2. Wsparcie inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów
na potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.
3.  Poprawę  funkcjonalności  ruchu  kołowego,  ruchu  pieszego  i  rewitalizowanego  terenu  (tylko
w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego) w tym:
a) budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym
terenie (jedynie jako element szerszego projektu rewitalizacyjnego i wówczas gdy przyczyni się do
fizycznej,  gospodarczej  i  społecznej  rewitalizacji  i  regeneracji  obszarów  miejskich  lub  miejskich
obszarów funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji). 
b) budowę,  remonty lub przebudowę chodników i przejść dla pieszych oraz wszelkiej infrastruktury
pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. ścieżki rowerowe), wraz
z zakupem niezbędnego wyposażenia  (tylko w przypadku,  kiedy  są  częścią  większego projektu
rewitalizacyjnego). 
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W ramach poddziałań 9.2.1. oraz 9.2.2. wsparciu mogą podlegać 
przedsięwzięcia wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji dotyczące 
zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, 
dzielnic miast oraz terenów powojskowych i poprzemysłowych 
wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych.

!



4. Poprawa funkcjonalności przestrzeni  publicznych  rewitalizowanego terenu w tym wyburzanie
budynków i uporządkowanie przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego
projektu rewitalizacyjnego).
5. Renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych (tylko w przypadku, kiedy
jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

Beneficjentami  mogą  być  następujące  podmioty,  których  projekt  został  ujęty  w  Programie
Rewitalizacji: 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
• jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
• podmioty  działające  na  zlecenie  jednostek  samorządu  terytorialnego  wybrane  zgodnie

z Prawem Zamówień Publicznych.
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
• szkoły wyższe.
• jednostki naukowe.
• osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe.
• instytucje kultury.
• organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.
• kościoły  i  związki  wyznaniowe  oraz  osoby  prawne  kościołów  i  innych  związków

wyznaniowych. 
• instytucje otoczenia biznesu.
• administracja rządowa.
• partnerzy społeczni i gospodarczy.
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
• przedsiębiorcy.
• podmioty ekonomii społecznej.
• podmioty działające w oparciu o umowę o  partnerstwie publiczno - prywatnym.

Poddz ia łan ie  9 .2 .2 .  Rewita l i zacja  miast  i  ich  dz ie ln ic ,  te renów  wie jsk ich,
poprzemysłowych i  powojskowych w ramach Z IT  d la  rozwoju  AKO

W ramach działania realizowane będą inwestycje polegające na: 
• rewitalizacji  miast  i  ich  dzielnic,  terenów wiejskich,  poprzemysłowych  i  powojskowych  poprzez
przebudowę/ adaptację/ remont budynków/ obiektów zdegradowanych, przestrzeni użyteczności
publicznej wraz z całym otoczeniem, 
• renowację  wspólnych  części  wielorodzinnych  budynków  (tylko  w  przypadku,  kiedy  są  częścią
większego projektu rewitalizacyjnego), 
• poprawę  funkcjonalności  ruchu  pieszego,  kołowego,  estetyki  przestrzeni  publicznej
rewitalizowanego  obszaru  (tylko  w  przypadku,  kiedy  są  częścią  większego  projektu
rewitalizacyjnego). 

Wnioskodawcy w swoich projektach zobowiązani będą uwzględniać przedsięwzięcia wynikające
z Gminnego Programu Rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów
miast,  dzielnic  miast  oraz  terenów  wiejskich,  terenów  powojskowych  i  poprzemysłowych
wymagających  odnowy,  czy  restrukturyzacji,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  rozwiązywania
problemów społecznych (działania rewitalizacyjne dotyczyć będą m.in. adaptacji, przebudowy,
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remontów budynków, dróg, chodników, poprawy funkcjonowania ruchu kołowego i pieszego, miejsc
postojowych,  terenów/miejsc zielonych,  małej  architektury,  tworzenia  warunków dla  działalności
podmiotów  realizujących  zadania  społeczne,  edukacyjne,  zapobiegających  wzrostowi
przestępczości  i  patologiom  społecznym,  zapobiegania  lub  łagodzenia  zjawisk   wykluczenia
społecznego, tworzenie miejsc odpoczynku, zabaw, spotkań).

Beneficjentami  mogą  być  następujące  podmioty,  których  projekt  został  ujęty  w  Programie
Rewitalizacji: 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
• podmioty  działające  na  zlecenie  jednostek  samorządu  terytorialnego  wybrane  zgodnie

z Prawem Zamówień Publicznych, 
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 
• administracja rządowa, 
• partnerzy społeczni i gospodarczy, 
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
• przedsiębiorcy, 
• porozumienia w/w podmiotów, 
• podmioty ekonomii społecznej.

Więcej  informacji:  Lokalny  Punkt  Informacyjny  Funduszy  Europejskich  w  Kaliszu Eurocentrum  Innowacji
i Przedsiębiorczości ul. Zacisze 2 (dawna Bolesława Rumińskiego), parter, pokój nr 9 62-800 Kalisz, tel. 62 595 69 47,
62 766 40 22; Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Polityki Regionalnej,
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 63 00 ).

KROK PO KROKU:
1) Przygotuj program i kosztorysu prac.
2)  Przeprowadź  niezbędne  konsultacje  /  uzgodnienia,  m.  in.   z  gestorami  sieci,  zarządcami
nieruchomości.
3)  Zgłoś  się  do  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków  w  Poznaniu  Delegatura  w  Kaliszu,
ponieważ  może  być  konieczność zatwierdzenia programu  prac  konserwatorskich  i  uzyskania
pozwolenia na przeprowadzenie prac.
4) Zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub akceptacji
zgłoszenia.
5) Złożenie wniosku o dofinansowanie.
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Nabory wniosków dotyczące projektów z poddziałań 9.2.1. oraz 9.2.2. 
planowane są na grudzień 2017 r. !



H. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  udziela  finansowania  na  cele
związane z ochroną przyrody w formie:

− udzielenia dotacji;

− umorzenia części kwoty pożyczki.
Udzielenie dofinansowania następuje w dniu zawarcia umowy cywilnoprawnej.

W ramach realizowanych przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody związane są m.in. wszelkie
modernizacje  budynków w zakresie  efektywności  energetycznej  –  termomodernizacje,  wymiany
szkodliwych źródeł ciepła itp. 

Pożyczki
Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat, liczony od daty pierwszej planowanej
wypłaty transzy pożyczki do daty spłaty ostatniej raty (w uzasadnionych przypadkach okres może
zostać wydłużony, nie może być jednak dłuższy niż 25 lat). 

Oprocentowanie pożyczki może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie nie może być niższe niż 1%.
Oprocentowanie zmienne oparte jest na stawce WIBOR 3M, przy czym ustalając oprocentowanie,
stawka WIBOR 3M może być korygowana w zakresie od minus 100 punktów bazowych do plus 500
punktów bazowych.

Pożyczka może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty, jednak nie więcej
niż 1 milion złotych. 

Dotacje
Zasady dotyczące przyznawania dotacji są określone w regulaminach poszczególnych naborów.
Wnioski  o  udzielenie  dofinansowania  składane  są  przez  wnioskodawcę  na  obowiązującym
w Narodowym Funduszu formularzu i w wymaganej formie. Nabór wniosków odbywa się w trybie
konkursowym lub w trybie ciągłym. 
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Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat 
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie 
dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. !

Możliwe jest udzielenie na to samo przedsięwzięcie pożyczki oraz dotacji. 
W takim przypadku suma udzielonego dofinansowania w formie pożyczki  
oraz dotacji nie może przekroczyć 100% wartości kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia.

!

Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ogłosił nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie 
efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.
Szczegóły:  http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-
ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-
energetycznej-w-sektorzekonkurs/art,1,poddzialanie-1-3-2-iii-
nabor.html

!



Więcej informacji:  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (ul. Konstruktorska 3 A, 02-672
Warszawa tel.: 22 45 90 100), www.nfosigw.gov.pl

KROK PO KROKU:
1) Przygotuj programu i kosztorysu prac.
2)  Przeprowadź  niezbędne  konsultacje  /  uzgodnienia,  m.  in.   z  gestorami  sieci,  zarządcami
nieruchomości.
3)  Zgłoś  się  do  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków  w  Poznaniu  Delegatura  w  Kaliszu,
ponieważ  może  być  konieczność zatwierdzenia programu  prac  konserwatorskich  i  uzyskania
pozwolenia na przeprowadzenie prac.
4) Zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub akceptacji
zgłoszenia.
5) Złóż wniosek o dofinansowanie.

I.  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej
w Poznaniu

Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Poznaniu  udziela  pomocy
finansowej na cele związane z ochroną przyrody w formie:

− oprocentowanych pożyczek,

− dotacji, w tym:

− dopłat do oprocentowania kredytów bankowych

− dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych,

− nagród  za  działalność  na  rzecz  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej,  niezwiązaną
z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej,

− przekazania środków państwowych jednostkom budżetowym. 
Fundusz  udziela  pomocy  finansowej  na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej  zawartej
z beneficjentem,  po rozpatrzeniu  złożonego przez  niego wniosku.  Przyjmowanie  i  rozpatrywanie
wniosków odbywa się na podstawie regulaminów naboru wniosku przy poszczególnych naborach. 

Pożyczki
Fundusz udziela pożyczek na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pożyczki są oprocentowane od
dnia  uruchomienia  środków.  Wysokość  pożyczki  nie  może  przekraczać  100%  kosztów
kwalifikowalnych przedsięwzięcia. 

Fundusz udziela pożyczek stosując preferencyjne oprocentowanie, dla podmiotów nie będących
osobami fizycznymi, licząc od niespłaconych kwot kapitału:

− w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3% w stosunku
rocznym  (nie  licząc  przedsięwzięć  współfinansowanych  ze  środków  zagranicznych
niepodlegających zwrotowi),

22
    

!
Fundusz udziela pomocy finansowej po przedstawieniu przez 
Wnioskodawcę możliwości pełnego pokrycia planowanych kosztów 
przedsięwzięcia. 



− w  wysokości  1%  w  stosunku  rocznym,  w  przypadku  pożyczek  nieumarzalnych,  których  spłata
zabezpieczona  jest  gwarancją  bankową  lub  poręczeniem  udzielonym  przez  bank  (nie  licząc
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi),

− w  wysokości  1%  w  stosunku  rocznym,  w  przypadku  przedsięwzięć  związanych  z obiektami
(obszarami)  mogącymi  stwarzać  lub  stwarzającymi  poważne  zagrożenie  dla  środowiska
wskazanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako „bomby ekologiczne”.

Karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki nie może być dłuższa niż 1 rok od daty zakończenia
przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki. 

Zasady  udzielania  pomocy,  wysokość  oprocentowania  oraz  wysokość  umorzenia  dla  osób
fizycznych ustalane są każdorazowo w Regulaminie naborów. 

Dotacje
Fundusz,  w  przypadkach  uzasadnionych  względami  polityki  ekologicznej  województwa,  może
przyznawać  dotacje,  zgodnie  z  uchwalonym  planem  działalności,  listą  przedsięwzięć
priorytetowych i  kryteriami  wyboru przedsięwzięć  finansowanych ze  środków Funduszu.  Fundusz
udziela dotacji  na podstawie regulaminów konkursowych.  Po wyborze najlepszych ofert  zostaje
podpisana umowa dotacyjna. 
Przykładowe programy realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej to m.in. „Program Piecyk” - program wymiany źródeł ciepła. 
Z  aktualnymi  i  planowanymi  naborami  na  projekty  związanymi  z  ochroną  środowiska  można
zapoznać się na stronie www.wfosgw.poznan.pl

Dopłaty
Fundusz udziela również dotacji w formie:
1. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez banki (wysokość kredytu nie
może przekraczać 80% kosztów przedsięwzięcia):

− maksymalny okres na jaki udzielane są dopłaty wynosi 5 lat i liczony jest od dnia uruchomienia
pierwszej transzy kredytu,

− dopłata wynosi 3% w stosunku rocznym liczonym od niespłaconych kwot kapitału, 

− okres karencji w spłacie rat kapitałowych nie może być dłuższy niż 1 rok od daty zawarcia umowy
kredytowej.
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Maksymalny okres trwania umowy wynosi 10 lat i liczony jest od daty 
zawarcia umowy pożyczki. !

Fundusz uzależnia udzielenie pożyczki od zdolności kredytowej 
Wnioskodawcy, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki 
wraz z należnymi odsetkami w umownych terminach spłaty oraz 
ustanowienia przez wnioskodawcę zaakceptowanego przez Fundusz 
zabezpieczenia spłaty pożyczki. 

!

http://www.wfosgw.poznan.pl/


2. częściowych spłat kapitału kredytów bankowych (wysokość kredytu może wynosić 100% kosztów
przedsięwzięcia) - nie mogą stanowić więcej niż 8.000,00zł na jedno przedsięwzięcie.

Dopłaty o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane osobom fizycznym oraz innym podmiotom w
ramach  umów  zawartych  z  bankami  na  uruchomienie  linii  kredytowych  w  zakresie  ochrony
środowiska i gospodarki wodnej. 

Więcej  informacji:  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Poznaniu
(ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.: 61 845 62 00), www.wfosgw.poznan.pl

KROK PO KROKU:
1) Przygotuj programu i kosztorysu prac.
2)  Przeprowadź  niezbędne  konsultacje  /  uzgodnienia,  m.  in.   z  gestorami  sieci,  zarządcami
nieruchomości.
3)  Zgłoś  się  do  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków  w  Poznaniu  Delegatura  w  Kaliszu,
ponieważ  może  być  konieczność zatwierdzenia programu  prac  konserwatorskich  i  uzyskania
pozwolenia na przeprowadzenie prac.
4) Zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub akceptacji
zgłoszenia.
5) Złóż wniosek o dofinansowanie.
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Nabór wniosków na wszystkie formy pomocy odbywa się w trybie 
konkursowym lub w trybie ciągłym. !



W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Biuro Rewitalizacji
Wydział Strategii i Rozwoju

Urząd Miejski w Kaliszu

62 765 43 68
rewitalizacja@um.kalisz.pl
www.rewitalizacjakalisz.pl
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