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

CZYSTE POWIETRZE - PODSUMOWANIE
UDANEJ WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDAMI
Region » Aż 262 złożone wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” – to efekt zakończonego pilotażu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowanego z władzami gmin Zabierzów (Małopolska) i Wilkowice (Śląsk). Przez dwa miesiące
przygotowano więcej wniosków niż mieszkańcy tych gmin złożyli samodzielnie w ciągu 1,5 roku (184).
Najważniejszą korzyścią dla ludzi i środowiska będzie większa liczba zielonych kopek w obwarzanku
Krakowa i na mapie Śląska.
– To wielki wspólny sukces
NFOŚiGW oraz wójtów Zabierzowa i Wilkowic – mówi Prezes
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Piotr Woźny o współpracy z samorządami dwóch gmin wiejskich usytuowanych na terenach
o największym zanieczyszczeniu
powietrza w Polsce. – Kompleksowe wsparcie informacyjno-doradcze, setki rozmów z mieszkańcami, którzy zostali ukierunkowani na właściwy sposób walki
ze smogiem w swojej gminnej
społeczności i przede wszystkim
zaangażowanie samorządów jako lokalnych ambasadorów „Czystego Powietrza” to gotowy przepis na efektywną wymianę kopciuchów i termomodernizację
domów jednorodzinnych w całej Polsce – podsumowuje szef
NFOŚiGW.
Dwumiesięczny pilotaż był
realizowany od 7 stycznia do 7
marca br. na podstawie umowy
z firmą pomagającą przy wypełnieniu wniosków o dofinansowanie. Finansowane przez NFOŚiGW działania informacyjno-doradcze – kierowane do wszystkich mieszkańców Zabierzowa
oraz Wilkowic zainteresowanych
programem „Czyste Powietrze”
– objęły: akcje promocyjne (ulotki, plakaty, strony www i media
społecznościowe gmin, a także

na dofinansowanie wapnowania
Region » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór
wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej
gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021.
O dofinansowanie w postaci
dotacji, na zakup:

 wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna
nawozowego, określonego
w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych,
umieszczania informacji
o składnikach nawozowych
Umowę o współpracy z WFOŚiGW w Katowicach
na tych opakowaniach, spopodpisały także władze Raciborza
sobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapogłoszenia parafialne na niedziel- jest adekwatny do wielkości tych
na nawozowego (Dz. U. Nr
nych nabożeństwach), spotkania dwóch gmin.
183, poz. 122);
informacyjne z udziałem wójtów
Rekomendacje z pilotażu po-  środka wapnującego, o którym
gmin i gminnych ekodoradców służą do optymalizacji sposobu
mowa w przepisach rozporzą(blisko 1 tys. uczestników na 4 udziału jednostek samorządu
dzenia (WE) nr 2003/2003 Parspotkaniach), dyżury konsulta- terytorialnego we wdrażaniu
lamentu Europejskiego i Rady
cyjne oraz doradztwo w indywi- „Czystego Powietrza”. Prezes
z dnia 13 października 2003 r.
dualnych domach (z porad eks- NFOŚiGW Piotr Woźny przypow sprawie nawozów
pertów skorzystało ok. 900 osób). mina, że to właśnie samorządy
Konsultanci „Czystego Po- są najbliżej swoich mieszkańbędą mogli ubiegać się powietrza” pomagali w wypełnia- ców, znają ich potrzeby i trud- siadacze użytków rolnych z teniu i składaniu wniosków do wła- ności w uzyskaniu dofinansowa- renu województwa śląskiego,
ściwych wojewódzkich funduszy nia, ale trzeba połączyć siły JST
ochrony środowiska (Kraków z Narodowym i wojewódzkimi
i Katowice). 181 złożonych wnio- funduszami ochrony środowisków o dofinansowanie dotyczyło ska, by podnosić świadomość
gminy Zabierzów (70%) a 81 gmi- lokalnych społeczności w zakreny Wilkowice (30%). Warto jednak sie dbania o jakość powietrza,
zauważyć, że Zabierzów jest du- co przełoży się na liczniejsze
żo większą gminą (23 miejsco- grono wnioskodawców o środwości, ponad 26 tys. mieszkań- ki w programie.
ców, ponad 8 tys. nieruchomości)
Do tej pory do porozumienia
niż Wilkowice (3 miejscowości, w ramach współpracy przy reponad 13 tys. mieszkańców, po- alizacji programu „Czyste PoDecyzją Zarządu WFOŚinad 4 tys. nieruchomości), zatem wietrze” przystąpiło ponad 650 GW w Katowicach z dnia
27.03.2020 r., wydłużeniu ulestosunek złożonych wniosków gmin w Polsce.
ga termin składania wniosków
o dofinansowania zadań przy
W związku z aktualną sytuacją udziale środków z NFOŚiGW
epidemiologiczną w Polsce zwią- w ramach programu prioryzaną z rozprzestrzenianiem się tetowego „Ogólnopolski prokoronawirusa SARS-cov-2, zgod- gram finansowania usuwania
nie z pkt 62.1 „System oceny i wy- wyrobów zawierających azbest”
środków Funduszu Spójności boru projektów w ramach Prograw ramach Programu Operacyj- mu Operacyjnego Infrastruktura
nego Infrastruktura i Środowi- i Środowisko 2014 – 2020”, stanosko 2014-2020, ogłasza konkurs wiący załącznik nr 6 do Szczegóprojektów POIS/1.7.1/5/2020 łowego opisu osi priorytetowych
w ramach Działania 1.7 Kom- POIiŚ 2014-2020, została podjęta
pleksowa likwidacja niskiej decyzja o wydłużeniu terminu zaemisji na terenie wojewódz- kończenia naboru wniosków o doW związku z Rozporządzetwa śląskiego Poddziałania finansowanie ponad termin 60 dni, niem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.,
1.7.1 Wspieranie efektywności tj. to dnia 29.07.2020 r.
energetycznej w budynkach
w sprawie czasowego ogranimieszkalnych w województwie
czenia funkcjonowania jednośląskim.
Szczegóły na www.wfosigw.katowice.pl stek oświaty w związku z za-

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza

KONKURS POIS/1.7.1/5/2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie
1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
mieszkalnych w województwie
śląskim współfinansowanej ze

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW

o pH gleby poniżej lub równej
5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty
zakupu wapna nawozowego lub
środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
 Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opinii
OSChR o zalecanej dawce
CaO lub CaO+MgO;
 Faktura (oryginał) za wapno
nawozowe lub środki wapnujące;
 Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis
w rolnictwie;
 Oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.
należy składać do sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, ul. Sowiń-

skiego 26, 44-100 Gliwice, a elektroniczną wersję wersję wniosku
należy przesłać na adres: wapnowanie@wfosigw.katowice.pl.
Dofinansowaniem będą
objęte wnioski przyjęte przez
Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym
w terminie od dnia 01.01.2020 r.
do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
W przypadku wyczerpania
środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.
Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
 Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach: 32
231 74 19 w. 22, tel. kom. 660
436 281
 Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 32 60 32 341, 32 60 32 386

UWAGA! ZMIANA TERMINU
składania wniosków w ramach
gminnych programów usuwania azbestu
związanych z realizacją gminnych programów usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków
do dnia 29.05.2020 r.
Zmiana terminu przyjmowania wniosków w konkursie
„Zielone czeki’2020”
Szanowni Państwo! Ze
względu na sytuację epide-

miologiczną w kraju wydłuża
się termin przyjmowania wniosków w konkursie „Zielone czeki’2020”. Zachęcamy do składania zgłoszeń do 31 sierpnia
2020 roku. Zmianie ulega również termin ogłoszenia listy laureatów na wrzesień 2020 roku.
Szczegóły na www.wfosigw.katowice.pl

Zmiany w Regulaminie dofinansowania
zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U.2020.410) Zarząd Funduszu na posiedzeniu w dniu
27.03.2020 r. wprowadził istotne zmiany do Regulaminu do-

finansowania zadań z zakresu
profilaktyki zdrowotnej dzieci przez WFOŚiGW w Katowicach.
Szczegóły na www.wfosigw.katowice.pl

