
Zainwestuj w najlepsze okna, drzwi i bramy, uzyskaj dofinansowanie i ciesz się niższymi rachunkami 
za ogrzewanie oraz chłodzenie domu!

Skorzystaj z dofinansowania w ramach programów Czyste Powietrze lub Ciepłe Mieszkanie,  
których celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła oraz zwiększenie efektywności energetycznej domów oraz mieszkań. 

Pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie!

79 000 zł
maksymalna kwota 

dofinansowania w ramach 

programu Czyste Powietrze

39 900 zł 
maksymalna kwota 

dofinansowania w ramach 

programu Ciepłe Mieszkanie

Czyste
Powietrze

Ciepłe
Mieszkanie



39 900 zł 
maks. kwota dotacji 

Ciepłe
Mieszkanie

Teraz nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, ale także 
posiadacze mieszkań mogą ubiegać się o wsparcie finansowe  
na docieplenie swojego lokum! 

Program Ciepłe Mieszkanie zapewnia dofinansowanie głównego 
zadania, jakim jest demontaż nieefektywnych źródeł ciepła,  
a następnie montaż ekologicznych systemów, które spełniają wymogi 
programu. Wykonanie tego zadania otwiera furtkę do wsparcia 
finansowego kolejnego elementu programu, jakim jest wymiana  
i montaż stolarki okiennej.

Program zakłada trzy poziomy dofinansowania – w zależności  
od dochodu beneficjenta: podstawowy, podwyższony i najwyższy.  
Ten ostatni obejmuje dofinansowanie w wysokości do 95% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji w ramach maksymalnego dofinansowania  
o wartości 39 900 zł.

Czyste
Powietrze

79 000 zł 
maks. kwota dotacji 

Możesz uzyskać dotację w wysokości nawet 79 tysięcy złotych 
– w zależności od dochodu i zakresu wykonanych prac 
termomodernizacyjnych. Na wymianę drzwi i bramy maksymalne 
dofinansowanie wynosi 1800 zł/m2, na wymianę okien i systemów 
tarasowych - 630 zł/m2.

Dobierzemy dla Ciebie energooszczędne okna, drzwi i bramy, 
które spełnią wymogi programu.

Aby otrzymać dofinansowanie na wymianę okien, drzwi i bram 
należy spełnić również wymogi dotyczące tzw. ciepłego montażu. 
Odpowiedni montaż stolarki zapewnią certyfikowane ekipy 
Filplast.

Warunkiem otrzymania dofinansowania na wymianę okien, drzwi 
i bram jest równoczesna wymiana dotychczas używanego źródła 
ciepła zasilanego paliwem stałym na nowe, zgodne z wytycznymi 
programu Czyste Powietrze.

O szczegóły zapytaj naszego eksperta!

+48 695 696 318 czystepowietrze@filplast.pl


