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

Fundusz wyciąga rękę do szpitali

JAK POSTĘPOWAĆ

Milion na utylizację odpadów z odpadami w czasie epidemii
Region » Ponad trzy miliony dwieście tysięcy złotych na zagospodarowanie zużytych ubrań, wykorzystywanych przez lekarzy, ratowników i personel medyczny podczas opieki nad chorymi na koronawirusa – to wkład
16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w walkę ze skutkami COVID-19. Inicjatywa realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Agencji Rezerw Materiałowych.
- Wszyscy jesteśmy bardzo
wdzięczni Medykom, którzy
codziennie wykonują ogromną
pracę, opiekując się chorymi na
COVID-19, niejednokrotnie narażając własne zdrowie i życie.
Bezpieczne zagospodarowanie
zużytych ubrań ochronnych
i maseczek, wykorzystywanych
przez personel medyczny, jest
bardzo istotnym zadaniem, którego bieżąca realizacja wymaga
wsparcia - mówi minister klimatu Michał Kurtyka.
Aż milion złotych przekaże
na ten cel Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Środki zostaną przeznaczone
na zbiórkę, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych, powstających w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19.
- To trudny czas dla nas wszystkich. Służba zdrowia, która wal-

czy z pandemią koronawirusa,
sama musi być teraz szczególnie chroniona. Dlatego podjęliśmy decyzję o przekazaniu
1 mln zł na pomoc szpitalom
w województwie śląskim, walczącym ze skutkami COVID-19
– mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Pieniądze otrzymają placówki medyczne, w których zorganizowano oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne z terenu
województwa śląskiego, znajdujące się w wykazie placówek

NOWA WERSJA PROGRAMU

„Czyste Powietrze”
W marcu br. Zarząd i Rada
Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przyjęły
zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”, które mają przyspieszyć i ułatwić
ubieganie się o dofinansowa-

nie na wymianę kopciuchów
i termomodernizację budynków jednorodzinnych. W związku z obecną sytuacją w kraju
(COVID-19) NFOŚiGW ogłosi termin naboru na nowych
zasadach po Świętach Wielkiej Nocy. Do czasu ogłosze-

wskazanych przez Wojewodę
Śląskiego Jarosława Wieczorka. Na wniosek ministra środowiska – Michała Wosia, 250 000
zł trafi do szpitala w Raciborzu.
– Stoimy w obliczu wielkiego wyzwania, gdy solidarność i odpowiedzialność społeczna jest najważniejsza. Chcemy, aby nasza
pomoc trafiła bezpośrednio tam,
gdzie jest obecnie najbardziej
potrzebna – mówi minister środowiska Michał Woś.
red.
nia naboru na nowych zasadach, wnioski o dofinansowanie wymiany przestarzałych
pieców oraz dofinansowanie
termomodernizacji domów
jednorodzinnych należy składać do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na zasadach przewidzianych
w obowiązującej obecnie wersji
programu „Czyste Powietrze”.
Pełna informacja dostępna na
nfosigw.gov.pl.

Pięć zmian dla polskich
WNIOSKODAWCÓW LIFE
Dofinansowanie LIFE
i NFOŚiGW dla wszystkich do
95%, pożyczka na koszt niekwalifikowany, skrócenie czasu rozpatrywania wniosku, ułatwienia we wnioskowaniu o kra-

jowe wsparcie oraz wsparcie
eksperckie na etapie przygotowania aplikacji – to propozycje Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla polskich pod-

miotów szukających wsparcia
z unijnego Programu LIFE. –
Będzie szybciej i prościej. Odpowiadamy na potrzeby instytucji,
które mają pomysły na innowacyjne projekty w dziedzinie śro-

W związku z koniecznością
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań
na COVID-19 oraz wywołanych
nim sytuacji kryzysowych Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny określili wytyczne
dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń
koronawirusem SARS-CoV-2
i zachorowań na wywoływaną
przez niego chorobę COVID-19
(w czasie trwania pandemii/
epidemii).
1. Odpady wytworzone przez
osoby zdrowe takie jak:
środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej,
w trakcie zakupów, w celu
minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania
się koronawirusa, powinny
być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
2. Wytyczne dla osób zdrowych
objętych kwarantanną, dla
osób stosujących środki
zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów,
w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:
a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
b) maseczki, rękawiczki i inne
środki ochronne stosowane
przez osoby zdrowe powinny
być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu

wrzucane są do pojemnika/
worka na odpady zmieszane.
3. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się
także odpady wytwarzane
w obiektach/na obszarze
kwarantanny zbiorowej,
którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju).
 wysoce zalecane jest, aby
odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed
przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten
cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem
wirusobójczym;
 worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego
pojemności i nie zgniatać;
po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji,
zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami
z pomieszczenia, w którym
przebywa osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez
osobę w izolacji worek do
drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym
otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego
zawiązania worka, można
zamknąć go dodatkowo przy
pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz
oznacza datę oraz godzinę
zamknięcia worka;

 worek z odpadami należy
przenieść w rękawiczkach
do miejsca przeznaczonego
do gromadzenia odpadów
i umieścić w oznakowanym
pojemniku przeznaczonym
na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 przed i po każdej czynności
związanej z pakowaniem/
przenoszeniem odpadów,
używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 odpady, których nie można
łączyć z innymi odpadami
(tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte
świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do
systemu gminnego, kiedy
będzie można opuścić miejsce izolacji.
Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej,
w miejscach przeznaczonych
do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed
rozprzestrzenianiem odpadów,
zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz
zwierząt. Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie
posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich
rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz
zwierząt.

dowiska lub klimatu. Oferujemy
krajową dotację na współfinansowanie oraz pomoc w opracowaniu koncepcji i wniosków. Naszą ofertę kierujemy do instytucji, które chcą konkurować
o granty na poziomie całej UE
– wyjaśnia Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. Do 95%
dofinansowania Na udogodnienia mogą liczyć wszystkie
polskie podmioty – zarówno te,
które będą koordynować projekt, oraz takie, które przyjmą
rolę współbeneficjenta inicja-

tyw międzynarodowych. Co do
zasady poziom unijnego dofinansowania z LIFE to 55%
kosztów kwalifikowanych, ale
w obszarze ochrony przyrody
można uzyskać nawet 75% dofinansowania. W sumie – unijny
LIFE i pomoc NFOŚiGW – to
nawet do 95% dofinansowania
dla najlepszych. To oznacza, że
projekty zaakceptowane przez
KE otrzymają dofinansowanie
ze środków krajowych w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych. To rozwiązanie

zarówno dla tegorocznych, jak
i zeszłorocznych wnioskodawców oraz tych, którzy nie korzystali dotychczas z dofinansowania krajowego. Na uproszczeniu systemu skorzystają głównie przedsiębiorcy, ale również
instytuty badawcze, uczelnie
wyższe i samorządy, które do
tej pory nie miały zagwarantowanego wsparcia krajowego do
limitu 40%.
Szczegóły na
www.nfosigw.gov.pl

