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WFOŚiGW
Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Duże zainteresowanie Programem
priorytetowym Czyste powietrze
Region » - Mieszkańcy Polski złożyli w ciągu niespełna miesiąca ponad 6,2 tys. wniosków w ramach programu Czyste Powietrze - powiedziała Wiceprezes NFOŚiGW Anna Król na Europejskim
Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który 18 października odbył się w Katowicach.
Podczas spotkania rozmawiano o korzyściach Programu priorytetowego Czyste powietrze, zasadach
ubiegania się o wsparcie oraz o pozytywnym wpłynie Programu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Organizatorem kongresu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, który wraz z innymi wojewódzkimi funduszami od 19 września 2018 r. przyjmuje wnioski w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze.
Program jest skierowany do
właścicieli lub współwłaścicieli
domów jednorodzinnych. Nadrzędnym jego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji
pyłów i innych zanieczyszczeń
z jednorodzinnych budynków
mieszkalnych poprzez gruntowną termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą
źródeł ciepła.
Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łącz-

ne środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć objętych programem to 103 mld zł.
Podstawowym warunkiem
udzielenia dofinansowania jest
wymiana starych źródeł ciepła –
pieców i kotłów na paliwa stałe/
zakup i montaż nowych źródeł
ciepła, które spełniają wymagania programu priorytetowego.
Ponadto dofinansowanie można otrzymać na zakup i montaż
mikroinstalacji fotowoltaicznej
i kolektorów słonecznych, które

Sesja Funduszu na 8. EKMŚP

mogą zostać dofinansowane do
100% (wyłącznie w formie pożyczki) oraz w przypadku budynków istniejących prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku (ocieplenie
ścian, wymiana okien i drzwi,
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej oraz montaż
instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła).

18 października WFOŚiGW
w Katowicach jako Główny
Partner Instytucjonalny prowadził sesję „Polska bez smogu” podczas 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W sesji
uczestniczyli zaproszeni eksperci: Minister Środowiska
Henryk Kowalczyk, Grzegorz
Tobiszowski - Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Energii, AnNFOŚiGW na Król - Zastępca Prezesa
Zarządu NFOŚiGW, Tomasz
Bednarek - Prezes WFOŚiGW
w Katowicach, Mariusz Skiba
- Wiceprezydent Miasta Katowice, Henryk Mucha - Prezes
Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny oraz Prof. dr hab. Piotr
Skubała.

O SMOGU BEZ GRANIC

w PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisław Śląski » Na zaproszenie dyrektor Danuty Mielańczyk, w Powiatowym Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim 17 października 2018r. mgr Jiří Bílek - pracownik
naukowy Politechniki w Ostrawie przeprowadził szkolenie z zakresu ochrony środowiska, które odbyło
się w ramach pierwszego etapu międzynarodowego projektu o nazwie „Powietrze bez granic”.
Wspólnie z przedstawicielem
środowiska naukowego w placówce gościła dyrektor z zaprzyjaźnionej szkoły z Karviny, pani Czesława Lukastikova, która jest inicjatorem, a zarazem bezpośrednim
realizatorem tego jak ważnego
projektu. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów szkół każdego
typu w zakresie ochrony powietrza, jak również edukacja młodych ludzi w zakresie przyczyn zanieczyszczenia i możliwości monitorowania jakości powietrza oraz
sposobów komunikowania o zagrożeniu zdrowia.
Skorelowanie praktyki zaangażowanych ekspertów z nauczycielami w szkołach to ważny
aspekt działań, których celem
jest przybliżenie uczniom nowoczesnych technologii i naucze-

nie ich „myślenia” o powietrzu.
Partycypowanie przez PCKZiU
w projekcie, to przede wszystkim podniesienie rangi edukacji ukierunkowanej na praktykę, zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności młodych
ludzi za jakość powietrza i jego wpływ na zdrowie oraz życie.
A wszystko to przy wsparciu specjalistów, z użyciem nowoczesnych narzędzi pomiarowych
oraz wykorzystaniem najnowo-

cześniejszych technologii. Dodatkowym atutem jest fakt, że
na terenie szkoły znajduje się
stacja monitorowania jakości
powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Katowicach. Zatem możemy
mieć wpływ na kondycję przyszłych pokoleń i stan naszej planety. A to już poważny problem
i światowe wyzwanie!
PCKZiU Wodzisław Śląski

Podczas sesji poruszano
następujące zagadnienia:

nych dedykowanych zwiększaniu efektywności ener Porozumienie na rzecz pogetycznej?
prawy jakości powietrza –  Jak na tle kraju prezentują
się śląscy przedsiębiorcy?
Program „Czyste Powietrze”
– korzyści dla przedsiębiorcy,  Budynki komunalne stano Jak przedsiębiorca może
wią poważne źródło niskiej
walczyć ze smogiem?,
emisji w aglomeracji śląsko Przedsiębiorca jako part-dąbrowskiej.
ner w Programie „Czyste  Jak miasta próbują rozPowietrze”,
wiązać ten problem? Czy
 Oferta NFOŚ dla przedsiępozyskują środki unijne na
wsparcie tych działań?
biorców podnoszących efektywność energetyczną,
 Jak ROP wspiera śląskich
W spotkaniu uczestniczyło
przedsiębiorców podnosze- ponad 100 zainteresowanych
niu efektywności energe- tą tematyką osób oraz przedtycznej, czyli w walce o czy- stawiciele mediów.
ste powietrze?
 Czy przedsiębiorcy aktywnie
WFOŚiGW Katowice
korzystają z funduszy unij-

Uczniowie SP 15 obchodzili Dzień Drzewa
Nędza » 10 października obchodzony jest jako Dzień Drzewa. Ciekawym sposobem świętowania
tego dnia w SP 15 były wycieczki klas IV do leśnej szkółki kontenerowej w Nędzy. Szkółka ta jest
największym w Polsce i najnowocześniejszym gospodarstwem, które produkuje sadzonki drzewek około 8 mln sztuk rocznie! Młode świerki, buki, dęby, modrzewie i inne gatunki hodowane są na specjalnych podłożach, w których rosną korzystne dla drzew grzyby.
Dowiedzieliśmy się, że sadzonki z Nędzy nie tylko są wysadzane w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, ale trafiają do
lasów w całym regionie, a także są eksportowane za granicę, m.in. do Czech, Austrii czy
Szwecji. Zajęcia składały się
z trzech części: ciekawej prezentacji i wykładu o zwierzętach polskich lasów, części terenowej pośród sadzonek i pieczenia kiełbasek w ładnie urządzonej altanie.
Materiał nadesłany

