»9

Piątek, 19 kwietnia l 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

WFOŚiGW
Aktualności

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

Ciepłownictwo powiatowe
POWINNO SIĘ ROZWIJAĆ
Region » Ponad 150 osób, w tym przedstawiciele parlamentu, ministerstw, samorządów, banków, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, izb gospodarczych i świata nauki oraz specjaliści Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczestniczyło w konferencji pn. „Ciepłownictwo powiatowe
podstawą samowystarczalności energetycznej”, która 2 kwietnia 2019 r. odbyła się w siedzibie NFOŚiGW.
Była to zarazem okazja do prezentacji dwóch nowych programów priorytetowych Narodowego Funduszu:
Ciepłownictwo powiatowe i Energia Plus.
Ciepownictwo obejmuje ponad 22 tys. km sieci oraz 284
ciepłownie komunalne, przed
którym stoją obecnie ogromne
wyzwania – w kontekście walki
ze smogiem oraz konieczności
dostosowania polskiego prawa
do legislacji unijnych, takich jak
pakiet zimowy czy dyrektywa
o efektywności. Podczas obrad
przedstawiono wiele opinii, ocen,
analiz i refleksji dotyczących ciepłownictwa i efektywności energetycznej.
Poseł Maciej Małecki podkreślił, że problemy walki ze smogiem i ciepła sieciowego wymagają opracowania i konsekwentnej realizacji merytorycznych
programów – zarówno ze stro-

ny rządu, jak i NFOŚiGW. Konsekwentna ich realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, przy czym sieciowe dostarczanie ciepła jest
szczególnie ważne w mniejszych
miejscowościach. Parlamentarzysta stwierdził równocześnie,
że ciepłownictwo i gospodarka
komunalna są strategicznymi
obszarami, których nie należy
prywatyzować.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Sławomir
Mazurek, dodał, że to ta sfera
polskiej gospodarki, w której samorządność powinna łączyć się
z przedsiębiorczością. Resort
pod kierunkiem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka,

konsekwentnie realizuje zapisy wskazane w expose premiera Mateusza Morawieckiego
o potrzebie dokonania w Polsce cywilizacyjnego postępu
oznaczającego przełom w staraniach o jakość powietrza i walce
z ubóstwem energetycznym. Zadanie to jest realizowane przez
program Czyste Powietrze oraz
środowiskową politykę miejską,
w której rozwój ciepłownictwa
stanowi bardzo ważny element.
Minister zwrócił również uwagę, że w zrównoważonym rozwoju i gospodarce o obiegu zamkniętym ważną rolę odgrywają
biogazownie i ten element działania winien być w NFOŚiGW
rozwijany.

Kolejny obszar Natura 2000
z planem zadań ochronnych
6 marca 2019 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach wydał zarządzenie ustanawiające plan zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski. Ostoja została zatwierdzona jako obszar
mający znaczenie dla Wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej z 10 stycznia 2011 r. Podstawowym celem ustanowienia
planu zadań ochronnych jest
możliwie najszybsze podjęcie
działań niezbędnych dla skutecznej ochrony, czyli zapewnienie, że stan siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla
ochrony których wyznaczono
obszar, nie ulegnie pogorszeniu.
Obszar Natura 2000 Buczyny
w Szypowicach i Las Niwiski to
położone na terenie gmin Ogrodzieniec i Pilica (między miejscowościami Pradła na północy
i Mokrus na południu), pasmo

łagodnych wzgórz wapiennych
porośnięte jest przez lasy, otoczone terenami rolniczym. Składają się na niego cztery wyspy
leśne: trzy o wielkości kilkuset hektarów i jedna, kilkunastohektarowa, zwana Lasem
Niwiskim. W obrębie ostoi chronione są trzy rodzaje lasu buko-

wego: kwaśne buczyny, żyzne
buczyny i ciepłolubne buczyny storczykowe, a także obuwik pospolity, piękny storczyk
wpisany do Polskiej Czerwonej
Księgi Roślin jako gatunek narażony na wyginięcie. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie ustanowienia
planu nadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Buczyny
w Szypowicach i Las Niwiski,
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego 12 marca 2019 r. Dokumenty dostępne są również
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Katowicach (wraz z dokumentacją
opracowaną na potrzeby planu
zadań ochronnych).
RDOŚ w Katowicach

Dyrektor Marcin Janiak,
przedstawiciel Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego,
podkreślił, że wielka waga, jaką
jego resort przywiązuje do rozwoju ciepłownictwa w Polsce,
wyraża się w wielkości unijnych
środków finansowych przekazywanych, przez NFOŚiGW jako
Instytucję Wdrażającą, na rozwój systemów ciepłowniczych,
wysokosprawnej kogeneracji
oraz ciepła z OZE. Poinformował zarazem o staraniach Ministerstwa Energii (przy wsparciu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie) o uruchomieniu
programu dla wspierania dotacjami przedsiębiorstw ciepłowniczych, które nie są efektywne,
a poprzez działania inwestycyjne chcą tą efektywność uzyskać.
Prezes Zarządu Banku
Ochrony Środowiska SA, Bogusław Białowąs, wskazał, że BOŚ
wspiera działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego
Polski od 1991 r. Przy realizacji
programów NFOŚiGW w obszarze energetyki i ciepłownictwa
bank ten będzie, dla montażu
środków, instytucją finansową
pierwszego wyboru.
Wiceprezes Artur Michalski
wyszczególnił, jakie programy
w omawianym obszarze realizuje NFOŚiGW i dla jakich będzie
w bieżącym okresie przyjmował
wnioski. Są to:

Programy unijne:

 Poddziałania 1.1.1 POIiŚ
źródła OZE (ciepło) – od

30.03.2019 r. do 28.05.2019 r.
 Działanie 1.5 – modernizacja sieci – od 30.04.2019 r. do
28.06.2019 r.
 Poddziałanie 1.6.1 – wysokosprawna kogeneracja – od
30.04.2019 r. do 28.06.2019 r.

Programy NFOŚiGW

 Energia Plus – nabór ciągły
do 20.12.2019 r.
 Ciepłownictwo Powiatowe
– pilotaż– nabór ciągły do
20.12.2019 r.
Wsparcie projektów POIiŚ
2014-2020 (Poddziałanie 1.1.1,
Działania 1.2, 1.5, 1.6) – planowany nabór od kwietnia, obejmie on współfinansowanie projektów, finansowanie projektów
zatwierdzonych do wsparcia, dla
których zabraknie alokacji, uzasadnione finansowanie wzrostu
kosztów wynikających z rozstrzygnięcia przetargu/wyboru wykonawcy. Beneficjentami
mogą być tutaj wyłącznie przedsiębiorstwa produkujące ciepło
na cele komunalno-bytowe, których właścicielami są (przynajmniej w 70 proc. udziałów lub
akcji) jednostki samorządu terytorialnego. Moc zamówiona systemu nie może przekraczać 50
MW. Formami wsparcia w tym
programie są: dotacja do 30%
kosztów kwalifikowanych, pożyczka niskooprocentowana na
pozostałe koszty kwalifikowane (łącznie do 100%) udzielana
w wysokości powyżej 1 mln zł na
okres 10 lat, umorzenie pożycz-

ki do 10%. Maksymalne umorzenie pożyczki wyniesie 10 mln zł.
W przypadku, gdy beneficjentowi nie może być udzielona pomoc publiczna, NFOŚiGW udzieli pożyczki komercyjnej.
W ostatniej części konferencji przedstawiciele gmin
i przedsiębiorstw ciepłowniczych przedstawili informacje dotyczące zrealizowanych
u siebie projektów oraz ich potencjału inwestycyjnego. Wydarzenie podsumował Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur
Michalski, który podkreślił, że
obrady pomogły w określeniu
ważnych problemów i propozycji. Stwierdził, że dyskusja
o lokalnych problemach energetyki i ciepłownictwa wykazała, że klastry energii mogą być
ważnym przyczynkiem dla osiągania celów przedstawianych
programów. Zaznaczył również
rolę doradztwa energetycznego w aplikowaniu projektów
ciepłowniczych do NFOŚiGW.
Tymczasem Narodowy Fundusz przeanalizuje możliwość
i zasadność rozszerzenia programu Ciepłownictwo powiatowe na systemy ciepłownicze
o mocy większej niż 50 MW. Zagadnienia ciepłownictwa zostaną również uwzględnione we
wkrótce uruchamianych programach współfinansowanych
z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego oraz w nowej
perspektywie finansowej POIiŚ 2021-2027.
NFOŚiGW

OCENIONO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach pełniący funkcję
Instytucji Wdrażającej zakończył
ocenę merytoryczną II stopnia
wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr
POIS/1.7.2/3/2018. Fundusz ocenił
pozytywnie 3 wnioski o dofinansowanie. Instytucja Wdrażająca
rozpoczęła prace zmierzające

do podpisania umów o dofinansowanie z nowymi beneficjentami. Lista projektów ocenionych
pozytywnie w konkursie: projekt „Likwidacja niskiej emisji
w Rudzie Śląskiej” (wnioskodawca: Węglokoks Energia ZCP Sp.
z o.o.); „Przebudowa sieci ciepłowniczej oraz budowa nowej
sieci ciepłowniczej w celu likwidacji niskiej emisji w Łazi-

skach Górnych” (wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.); „Modernizacja systemu ciepłowniczego
wraz z likwidacją niskiej emisji
na terenie miasta Bytom w latach 2019-2023” (wniosek złożyło Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.).
WFOŚiGW w Katowicach

FUNDUSZ DLA PSZCZÓŁ!
10 kwietnia br. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy w Katowicach
dofinansowanie do 200 tys. zł.
na zadanie „Poprawa zdrowotności pszczół poprzez wymianę
uli na nowe”. W związku z dużym nasileniem występowania

chorób pszczół i czerwiu co roku późną jesienią i wiosną ginie ok. 10-15% rodzin pszczelich.
Na terenie działania Związku
znajdują się w większości małe
pasieki, w których trudniej jest
odtworzyć pogłowie pszczół. Ze
względu na niezdiagnozowane
zjawisko masowego wymierania rodzin pszczelich oraz roz-

przestrzeniającej się choroby
zwalczanej z urzędu, zgnilca
złośliwego, wymiana starych
uli i ramek na nowe jest bardzo
wskazana. Wymiana ta w znaczącym stopniu poprawi zdrowotność rodzin pszczelich.
WFOŚiGW w Katowicach

