Dokumenty niezbędne do rozliczenia inwestycji w ramach Programu Priorytetowego
Czyste Powietrze.
1. Wypełniony i podpisany wniosek o płatność (do pobrania z Portalu Beneficjenta)
stanowiący załącznik nr 2 do umowy dotacji/pożyczki.
2. Zestawienie dokumentów księgowych (załącznik nr 1 do wniosku o płatność – do pobrania
z Portalu Beneficjenta), wskazanych we wniosku o płatność, odzwierciedlających zakres
zrealizowany zgodnie z zestawieniem finansowo-rzeczowym.
3. Dokumenty księgowe – kopie faktur lub innych równorzędnych dokumentów księgowych
potwierdzone przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem. Oryginały ww.
dokumentów powinny zawierać adnotację Sfinansowano ze środków WFOŚiGW
w Krakowie w ramach umowy nr DI/……/……/21. Uwaga dla umów o dofinansowanie
zawartych dla wniosków o dofinansowanie składanych przed 29.07.2019 r.
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” należy przedłożyć dodatkowo
oryginały dowodów księgowych (do wglądu) lub zawrzeć z Wojewódzkim Funduszem
stosowny aneks do umowy dotacji/pożyczki. Dokumenty księgowe powinny być zgodne
z zestawieniem załączonych dowodów księgowych, potwierdzających zakup materiałów lub
usług w ramach przedsięwzięcia. W przypadku występowania np. faktur zaliczkowych,
faktur pro-forma – także powinny one zostać załączone.
4. Dokumenty potwierdzające dokonanie płatności. W przypadku braku adnotacji na fakturze
– zapłacono gotówką (nie! sposób zapłaty: gotówka) potwierdzeniem dokonania
płatności są np. potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty KP.
5. Oryginał protokołu odbioru częściowego obejmujący zakres rzeczowy objęty wnioskiem
(wzór do pobrania z Portalu Beneficjenta). - dopuszczalne jest przedłożenie protokołu
na innym wzorze niż wymaganym w Programie, dla prac wykonanych przed 19 września
2018 r.
6. W przypadku instalowanych w ramach Programu kotłów na paliwo stałe (węgiel/ekogroszek,
biomasa itp.) certyfikat wystawiony przez akredytowane laboratorium badawcze
potwierdzający spełnienie przez konkretny kocioł wymogów Rozporządzenia Komisji (UE)
2015/1189 ws. Ecodesign – uwaga deklaracja zgodności nie jest dokumentem
potwierdzającym klasę kotła. W przypadku kotła gazowego/olejowego dokument
potwierdzający min. klasę A. W przypadku pompy ciepła dokument potwierdzający
min. klasę A+.
7. W przypadku instalowanej w ramach Programu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
certyfikat potwierdzający:
a) graniczną sprawność temperaturową odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej (%),
b) maksymalną wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej (Wh/m3),
c) wyposażenie instalacji w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie
wydajności do aktualnych potrzeb.
8. W przypadku instalowanych w ramach Programu okien, drzwi i bramy garażowej
certyfikaty/specyfikacje dla okien (dla każdego okna z osobna), drzwi oraz bramy garażowej
(w przypadku garażu ogrzewanego w bryle budynku) potwierdzające wartość
osiągniętych współczynników U.
9. W przypadku ocieplenia wykonywanego w ramach programu, etykieta, certyfikat/karta
techniczna do użytego styropianu, zawierająca informację o wartości współczynnika
λ (lambda).

10..Dokument
potwierdzający
trwałe
wyłączenie
źródła
ciepła
z użytkowania, w przypadku:
- kotła na paliwo stałe (węgiel/ekogroszek, biomasa), piec wolnostojący typu koza, trzon
kuchenny – dokument złomowania,
- inny rodzaj źródeł ciepła np. kominek z płaszczem wodnym, kominek z rozprowadzeniem
ciepłego powietrza – opinia kominiarska o odłączeniu od przewodów kominowych (brak
możliwości użytkowania).
11. Karta gwarancyjna wraz z datą uruchomienia źródła ciepła oraz numerem seryjnym (kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem opatrzona czytelnym podpisem Beneficjenta).
12. Karta gwarancyjna rekuperatora, paneli fotowoltaicznych, falownika/inwertera, paneli
solarnych (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opatrzona czytelnym podpisem
Beneficjenta). Karta powinna być opatrzona pieczątką i podpisem sprzedawcy lub
informacją, że dotyczy konkretnej faktury/zamówienia.
13. Umowa z wykonawcą (jeżeli została zawarta) - kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem opatrzona czytelnym podpisem Beneficjenta.
14. W przypadku nowo budowanych budynków - Oświadczenie kierownika budowy
dotyczące wartości współczynników przenikania ciepła [U] dla nowobudowanych budynków
(dostępne na Portalu Beneficjenta) oraz certyfikaty/specyfikacje dla okien (dla każdego
okna z osobna), drzwi oraz bramy garażowej (w przypadku garażu ogrzewanego w bryle
budynku) potwierdzające wartość osiągniętych współczynników U.
15. Inne dokumenty wymagane w przypadku konkretnego rozliczenia np. w przypadku
warunków do umowy.

