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WFOŚiGW
Aktualności

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

Program „Mój Prąd”

– wszystko co powinniście wiedzieć
Region » Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r.
przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.
Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to
1 mld złotych. Dofinansowanie
obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż
5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW
mocy zainstalowanej. Program
skierowany jest do gospodarstw
domowych. Termin ogłoszenia

naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest
na przełom sierpnia i września
2019 roku. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW.
Poniżej przedstawiamy
szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy
zainstalowanej od 2kW do 10kW;
Wysokość dofinansowania
w formie bezzwrotnej do 50%
kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie
więcej niż 5 tys. zł;
Koszty kwalifikowane –
koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
Jeżeli wnioskodawca otrzy-

Ogłoszenie o zmianie
programu Czyste Powietrze

Region » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, że
29 lipca 2019 r. uległ zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór
formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu. Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą
w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.
Kluczowe zmiany:
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mał dofinansowanie lub jest
w trakcie realizacji inwestycji
fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać
się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
Beneficjentem programu
jest osoba fizyczna, która jest
stroną umowy przyłączeniowej;
Wnioski o dofinansowanie
składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
Kwalifikacja kosztów od dnia
23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt
musi być zakończony na moment składania wniosku o dofi Zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces
jego wypełniania przez wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli
wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie WFOŚiGW.
 Beneficjenci ubiegający się
o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco
z klauzulą bez protestu, jako
zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.
 Zmianom uległa instrukcja
wypełniania wniosku o dofinansowanie. W celu ułatwienia wnioskodawcom dostępu
do najczęściej wyszukiwanych
informacji, część wniosku poświęcona obliczaniu wysokości dochodu na członka gospodarstwa domowego została wyodrębniona w formie
osobnego dokumentu.
 Zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosku o płatność, protokół odbioru robót
wykonawcy oraz protokół końcowy. Zmiany mają charakter
dostosowujący je do zmian dokumentów głównych.
W związku z wprowadzonymi zmianami tracą aktualność
niektóre zapisy ogłoszenia o naborze z dnia 19.09.2018 r. oraz
ogłoszenia o wznowieniu naboru w dniu 21.01.2019 r.
WFOŚiGW w Katowicach

nansowanie. To znaczy wnioski
mogą być składane po zakupie
i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po
zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za
zakup i montaż instalacji PV,
dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego
wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach
NFOŚiGW);
Dofinansowanie może być
udzielone jedynie na nowe urzą-

dzenia (wyprodukowane nie
później niż 24 miesiące przed
instalacją);
Projekt nie może dotyczyć
wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
Beneficjent zobowiązany
jest do zgody na ewentualne
przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia
wypłaty dofinansowania;
Beneficjent zobowiązany
jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko,
miejscowość, moc instalacji);
Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego
dofinansowania.
Informacje o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy
z Wydziału Projektu Doradztwa
Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.
gov.pl/
NFOŚiGW

Żółw błotny wraca
NA GÓRNY ŚLĄSK
Sześć żółwi błotnych, z czerwonej księgi gatunków zagrożonych wyginięciem, zostanie wypuszczonych 9 sierpnia do specjalnie przygotowanego stanowiska w Nadleśnictwie Siewierz.
To jedyne miejsce na południu
Polski, gdzie będzie można je
zobaczyć.
- To wręcz jedyne stanowisko między Warszawą a Wiedniem, by nawiązać do pierwszego szlaku kolejowego w Królestwie Polskim, biegnącego
w pobliżu przez Myszków – Zawiercie – Łazy – mówi Grzegorz
Cekus, nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz. Odwołanie się do
historii jest jak najbardziej uzasadnione. Kiedy w połowie XIX
w. oddawano do użytku kolej
warszawsko-wiedeńską, jedyny przedstawiciel żółwi w Polsce występował w naturze powszechnie. Dziś jest pod ścisła
ochroną, wpisany do czerwonej księgi gatunków zagrożonych wyginięciem. Obiekt do
którego wypuszczone zostaną
żółwie spełnia wszystkie niezbędne wymagania. Oczko wodne ma maksymalną głębokość
2 m zapewniającą bezpieczne
przetrwanie przez żółwie zimy,
otoczenie nawiązuje do naturalnych ekotonów wodno-lądowych, obiekt jest zabezpieczony
przed ewentualnymi „ucieczka-

mi” żółwi oraz umożliwia prowadzenie obserwacji przez odwiedzających. Gady pochodzą
z warszawskiego ZOO i zostaną przywiezione przez herpetologów w specjalistycznych
pojemnikach transportowych.
Równocześnie trwają poszukiwania dogodnego miejsca do
naturalnej introdukcji żółwia
błotnego w Nadleśnictwie Siewierz. Jeśli plan się powiedzie,
za kilka lat jest szansa na stworzenie stanowiska tego gatunku
na terenie Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Katowicach w województwie śląskim.
Żółw błotny (Emys orbicularis) Długość pancerza: 12 – 38
cm (rzadko jednak przekracza
20 cm) Masa: ok. 1 kg Długość
życia: 40-60 lat. Niektóre źródła mówią, że nawet ponad 100
lat, ale tak naprawdę trwa weryfikacja tych danych. Samce
dojrzewają wcześniej od samic
i zazwyczaj są od nich mniejsze.
źródło:siewierz.katowice.lasy.gov.pl

