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

NFOŚiGW wydłuża

terminy składania wniosków
Do 18 grudnia 2020 roku wydłużone zostało składanie wniosków o dofinansowanie z programów: „Polska Geotermia
Plus”, „Energia Plus” i „Ciepłownictwo powiatowe”, a do 20
grudnia 2020 r. można się starać
o wsparcie projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.1 oraz działań 1.2, 1.5 i 1.6
POIiŚ 2014-2020. To dodatkowa

szansa dla wszystkich przedsiębiorców, którzy przygotowują
się do ekoinwestycji a nie zdążyli jeszcze z dokumentacją tych
przedsięwzięć - informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
„Ciepłownictwo powiatowe –
pilotaż” - program ma charakter pilotażowy i kierowany jest
do przedsiębiorców produku-

jących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których
większościowym udziałowcem
jest jednostka samorządu terytorialnego (min. 70%). W tym
przypadku wnioskodawcy mogą starać się o: dotacje (do 30%),
pożyczki preferencyjne (od 1 do
300 mln zł na 20 lat, z możliwością umorzenia) oraz pożyczki
komercyjne (na zasadach ryn-

kowych). Budżet programu to
500 mln zł (dotacje 150 mln zł,
pożyczki 350 mln zł). Zakres
wsparcia obejmuje możliwość
dofinansowania przedsięwzięć
skupiających się na: ograniczeniu lub uniknięciu szkodliwych
emisji do atmosfery; zmniejszeniu zużycia surowców pierwotnych, poprawie efektywności
energetycznej, nowych źródłach ciepła i energii elektrycznej, modernizacji/rozbudowie
sieci ciepłowniczych oraz energetycznemu wykorzystaniu zasobów geotermalnych.
Szczegóły na stronie
www.nfosigw.gov.pl.

Woda Twój przyjaciel,
PLASTIK TWÓJ WRÓG
O ekologii w bibliotece
Racibórz » Działające przy raciborskiej bibliotece Centrum Edukacji
Ekologicznej gościło Jolantę Reisch-Klose. Autorka książek dla dzieci i dorosłych przyjechała do biblioteki z wykładem na temat zagrożeń ekologicznych. Spotkania odbyły się w Filii nr 8 na ulicy Żorskiej,
w Eurece przy ul. Kasprowicza i w Filii nr 9 na Brzeziu.

6. EDYCJA ZIELONEJ PRACOWNI!
Ogłaszamy 6. edycję konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2020” oraz „Zielona Pracownia’2020”. Konkurs „Zielona
Pracownia_Projekt’2020” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie
projektu szkolnej pracowni na
potrzeby nauk przyrodniczych,
biologicznych, ekologicznych,
geograficznych, geologicznych

czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na
zagospodarowanie pracowni –
jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność
pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie
może przekroczyć 20% kosztu
całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż
7500 zł. Konkurs „Zielona Pracownia’2020” skierowany jest
do organów prowadzących pla-

cówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu „Zielona Pracownia’2020”
jest dofinansowanie w formie
dotacji najlepszych wniosków
dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Dotacja będzie
udzielana z uwzględnieniem
efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do
wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem,
że maksymalna kwota dotacji

100 dni „Mojego Prądu”
i zapowiedź drugiego naboru
Redukcja szkodliwego dla
zdrowia dwutlenku węgla o 58,8
tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych
do przekazania dotacji, 13,5
tys. dofinansowanych instalacji PV przez 100 dni – to efekty
kończącego się naboru w programie „Mój Prąd”.
Wychodząc napr zeciw
ogromnemu zainteresowaniu
fotowoltaiką prosumencką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zapowiada drugi konkurs. Do
wykorzystania jest jeszcze ponad 90% z miliardowego budżetu programu. Łączna zainstalowana moc to 73,5 MW, co pozwala na wygenerowanie z dofinansowanych instalacji PV aż
73,5 GWh/rok zielonej energii,

a to z kolei ograniczy roczną
redukcję CO2 o 58,8 tys. ton. Taka energia pozwoliłaby też zasilić ponad 40 mln lampek choinkowych. Oznacza to, że w każdym polskim domu światełka
na choince mogłyby być zasilane zieloną energią z PV (standardowy łańcuch z 200 lampek
LED o mocy 6W, świecący 12
godzin na dobę od połowy grudnia do połowy stycznia). A ekoefektów będzie jeszcze więcej,
bo pierwszy nabór wniosków
w programie „Mój Prąd” trwa
do 20 grudnia 2019 r. – W odpowiedzi na lawinowo rosnące zapotrzebowanie na przydomową
fotowoltaikę,
13 stycznia 2020 r. rozpoczynamy drugi nabór, w którym podtrzymujemy dofinan-

sowanie instalacji PV do 50 proc.
kosztów kwalifikowanych, nie
więcej niż 5 tys. zł na jedno
przedsięwzięcie – przypomina
zasady programu szef NFOŚiGW – Piotr Woźny. – Dofinansowanie można łączyć z tzw.
ulgą termomodernizacyjną, ale
koszty przedstawione do rozliczenia muszą być pomniejszone o otrzymaną dotację. Wnioski w drugim naborze będzie
można składać do 18 grudnia
2020 r.
– Program „Mój Prąd” przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski
w zakresie rozwoju energetyki
odnawialnej, poprawy jakości
powietrza, przede wszystkim
na obszarach słabo zurbanizowanych, oraz zwiększenia

nie może przekroczyć 30.000 zł.
Zgłoszenia w konkursie „Zielona pracownia_projekt’2020”
dokonywać można do 14 lutego 2020 roku. Wnioski w konkursie „Zielona pracownia’2020”
składać można w terminie 1 – 17
kwietnia 2020 roku. Szczegóły
na stronie WFOŚiGW w Katowicach.
WFOŚiGW w Katowicach

bezpieczeństwa energetycznego – podsumowuje Prezes
Piotr Woźny. W ramach II naboru, tak jak dotychczas, będzie
można uzyskać dofinansowanie
na instalacje podłączone do sieci i opłacone nie wcześniej niż
23.07.2019 r. Wszyscy Wnioskodawcy, którzy nie zdążą złożyć
wniosku do 20.12.2019 r. (zakończenie I naboru) lub zrealizują inwestycję po tym terminie,
będą mogli składać wnioski od
13.01.2020 r.
*****
„Mój Prąd” to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób
fizycznych, które wytwarzają
energię elektryczną na własne
potrzeby. Warunkiem skorzystania z programu jest umowa kompleksowa regulująca kwestie
związane z wprowadzeniem do
sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji. Budżet „Mojego Prądu” wynosi aż
miliard złotych, które NFOŚiGW
– w porozumieniu z wcześniejszymi Ministerstwami Energii

Uczestnicy spotkań w bibliotece - dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
dowiedziały się m.in. ile ze zgromadzonej na Ziemi wody nadaje się do picia oraz ile wiader wody zużywa statystyczny mieszkaniec USA i Polski.
Najważniejszym przesłaniem
spotkania z panią Reisch-Klose była jednak odpowiedź na
pytanie „Czy na pewno dbamy

o środowisko?”. Dzieci włączyły
się do dyskusji o sposobach na
ograniczenie plastiku w naszym
codziennym życiu, mówiąc m.in.
o recyklingu. Do zagrożeń dla
naszej planety i zdrowia dołączył w ostatnim czasie również
smog. I w tym temacie dzieci
miały kilka pomysłów jak nie
dokarmiać tego trującego „potwora”.

i Środowiska, a obecnie Ministerstwem Aktywów Państwowych – planuje zainwestować
w rozwój przydomowych źródeł
energii odnawialnej. Te pieniądze pozwolą na dofinansowanie
nawet 200 tys. instalacji, które
mogą wygenerować ok. 1 TWh
zielonej energii. Tylko w pierwszym tygodniu funkcjonowania
programu (nabór od 30 sierpnia 2019 r.) NFOŚiGW przyjął
prawie 170 wniosków o dofinansowanie. Program na bieżąco
dostosowywany jest do potrzeb
wnioskodawców. Na przykład
umożliwiono wspieranie wszystkich instalacji zakończonych po
23 lipca br. (a nie po ogłoszeniu
konkursu). Ponadto od 21 października wnioski – poza formą
papierową – można składać także online przez portal gov.pl (do
6 grudnia 2019 r. wpłynęło ich
już ponad 3,4 tys.). Wystarczy
do tego profil zaufany (np. konto w bankowości elektronicznej)
lub e-dowód. Innym ułatwieniem
jest możliwość składania wniosku o dotację za pośrednictwem
instalatorów PV, którzy podpi-

sali z NFOŚiGW porozumienie
o współpracy w ramach „Mojego
Prądu”. Na dzisiaj jest to 6 firm
z branży fotowoltaicznej, a lista
ta sukcesywnie się wydłuża, bo
procedowanych jest kolejnych
28 porozumień. Szczegóły programu dostępne są na stronie
http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/.
Informacji o nim udzielają też
doradcy energetyczni NFOŚiGW, do których kontakty można znaleźć na stronie https://
doradztwo-energetyczne.gov.
pl/. Dodatkowo działa infolinia
(tel. 22 45 95 990), gdzie można
sprawdzić m.in. status swojego
wniosku. Funkcjonują też adresy mailowe: mojprad@nfosigw.
gov.pl i wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl. Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad kontynuacją programu „Mój Prąd”
w formie preferencyjnych pożyczek dla spółdzielni mieszkaniowych, co finalnie przełoży się na
realne obniżenie rachunków dla
mieszkańców.
NFOŚiGW

