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

Od lipca rusza program

MOJA WODA

Region » Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe będzie można otrzymać z nowego programu priorytetowego „Moja Woda”, ogłoszonego przez
Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny budżet przeznaczony na ten cel
czyli łagodzenie skutków suszy w Polsce, to 100 mln zł do wykorzystania w latach 2020-2024. Dzięki temu ma powstać 20 tys.
przydomowych instalacji, dzięki którym zaoszczędzimy 1 mln m3
wody rocznie – informuje WFOŚiGW w Katowicach.
„Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji.
Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych
rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację
i zmniejszy ryzyko podtopień
w wyniku deszczów nawalnych”
– informuje minister klimatu Michał Kurtyka.
Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy

czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione
po 1 czerwca 2020 r. Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały
od początku lipca 2020 r. wnioski
właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.
Wsparcie przewidziano na
zakup, montaż i uruchomienie
instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opado-

TYMEK OD PSZCZÓŁ

wych i roztopowych na terenie
nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody
te nie będą odprowadzane na
przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających
odprowadzających poza teren
nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane
z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego,
oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny
podziemny lub nadziemny, oczko
wodne, instalację rozsączającą
oraz elementy do nawadniania
lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 20202024, przy czym podpisywanie
umów o dotacje zaplanowano

czenia produktów pszczelich
dla zdrowia człowieka.
I etap - szkolny - odbył się 8
stycznia 2020 r. Tymoteusz Opiela - uczeń klasy siódmej SP 15
znalazł się na liście osób zakwalifikowanych do drugiego etapu,
który miał odbyć się w Lublinie
Racibórz » Uczeń Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sporw dniach 26-27 marca, jednak
towymi Tymoteusz Opiela zdobył I miejsce w ogólnopolskim kon- w związku z COVID-19 zmieniokursie „Bliżej pszczół”.
no regulamin i etap drugi - finał
przeprowadzono online. 27 maja
odbył się finał konkursu. W gruIV Ogólnopolski Konkurs
pie wiekowej Tymoteusza wy„Bliżej pszczół” organizowany
startowało 31 osób z całej Polski.
był przez Katolicki UniwersyTest, który należało wykonać na
tet Lubelski, a wspierany był
specjalnej platformie, składał się
przez takie instytucje jak: Woz 25 pytań, na które przeznaczojewódzki Fundusz Ochrony Śrone było 17 minut. Tymek uzyskał
dowiska i Gospodarki w Lubli23 na 25 pkt i jak się wkrótce okanie, Ministerstwo Edukacji
zało, wystarczyło to na zdobycie
Narodowej, Ministerstwo RolI miejsca.
nictwa i Rozwoju Wsi i MinisterWarto wspomnieć, że w konstwo Klimatu. Celem IV Ogólkursie można było wygrać wspanopolskiego Konkursu „Bliżej dustrialnej rzeczywistości. Po- niałe nagrody. W tym roku dla
pszczół” była popularyzacja nadto zachęcenie młodych ludzi zwycięzcy przewidziano rzeczowśród uczniów wiedzy o roli do obserwowania życia pszczół wą nagrodę główną - laptop, przypszczoły miodnej w środowi- i ich zwyczajów, zaczerpnięcia jęcie w poczet uczniów Technisku naturalnym oraz wiedzy wiedzy na temat roślin miodo- kum Pszczelarskiego w Pszczeodnośnie możliwości funkcjo- dajnych i pszczelarstwa oraz lej Woli, upominki oraz nagrody
nowania pszczoły miodnej w in- uświadomienia młodzieży zna- książkowe do bibliotek szkolnych.

Uczeń SP 15 pierwszy w Polsce

do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.
Równolegle Ministerstwo
Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracują nad
trzema innymi działaniami dotyczącymi retencji na wsi i w miastach. Programy będą skierowane do samorządów. Mowa o kolejnych 210 milionach zł, które
będzie można przeznaczyć na
inwestycje z zakresu zatrzymywania i retencjonowania wody.
Resort klimatu i podlegający mu NFOŚiGW przypominają, że do 17 sierpnia br. można
składać wnioski o finansowanie
„wodnych” projektów w ramach
środków norweskich, gdzie zarezerwowano pieniądze m.in. na
realizację inwestycji w zakresie
zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach. Budżet działania
wynosi 100 milionów zł.

Kolejne 60 milionów zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
zostało przeznaczone dla samorządów miejskich na zmniejszenie problemu suszy i zminimalizowanie ryzyka podtopień
podczas opadów nawalnych. 29
maja 2020 r. Narodowy Fundusz
ogłosił nabór wniosków dla gmin
miejskich i miejsko-wiejskich.
Dostępne będą dotacje do 85%
kosztów kwalifikowanych.
Dodatkowo, 50 milionów zł
ze środków krajowych – w ramach zmodyfikowanego programu priorytetowego NFOŚiGW
„Adaptacja do zmian klimatu
oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – zarezerwowano dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację
zdań z zakresu retencjonowania wody na terenach wiejskich.
W tym przypadku dostępne będą

dotacje do 70% kosztów kwalifikowanych. Narodowy Fundusz
będzie wkrótce informował
o tym naborze wniosków.
KTO – program skierowany
jest do właścicieli domów jednorodzinnych
ILE – do 5 tys. zł dotacji, nie
więcej niż 80 proc. kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020 r.
NA CO – środki mogą być
przeznaczone na zakup, montaż i uruchomienie instalacji, takich jak m.in. zbiornik retencyjny lub podziemny, oczko wodne,
instalacje do nawadniania lub
innego wykorzystania zatrzymanej wody, pozwalających na
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie
danej nieruchomości
 GDZIE – wnioski należy składać w WFOŚiGW w Katowicach
 KIEDY – od lipca 2020 r.

Włącz własny prąd na mamyklimat.pl
– kampania na rzecz rozwoju fotowoltaiki
Region » 1 czerwca 2020 r. ruszyła ogólnopolska kampania zachęcająca Polaków do wytwarzania taniej
energii elektrycznej na własne potrzeby przez instalację paneli fotowoltaicznych na dachach domów jednorodzinnych. Jej ambasadorką została aktorka Małgorzata Kożuchowska. To wspólna akcja Ministerstwa
Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz PKO Banku Polskiego.
Celem kampanii jest budowanie świadomości nt. możliwości płynących z wykorzystania
energii odnawialnej w polskich
domach jednorodzinnych oraz
rozwijanie naszego rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Aktualna moc wszystkich
polskich instalacji PV to już ponad 1,83 GW, z czego prosumenci generują aż 1,2 GW. Według
danych Urzędu Regulacji Energetyki, na koniec 2014 r. mieliśmy 20 MW mocy fotowoltaicznych, co oznacza, że w ok. 5,5
roku ta moc wzrosła aż o 9 tysięcy proc. Nasz kraj jest obecnie
na 5. miejscu w Unii Europejskiej pod względem przyrostu
nowych mocy z paneli słonecznych zainstalowanych w systemie. Polska realizuje obecnie
redukcję ponad półtora miliona
ton CO2 rocznie dzięki instalacjom fotowoltaicznym.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków, w trosce o środowisko, Ministerstwo Klimatu
i NFOŚiGW od 30 sierpnia ubiegłego roku realizują rządowy program „Mój Prąd”. To aż miliard
złotych na zwiększenie produkcji
energii elektrycznej z prosumenc-

kich instalacji fotowoltaicznych
o mocy 2-10 kW. Do programu
zgłosiło się już ponad 73 tys. Polaków. Dotychczasowe efekty „Mojego Prądu” (wspomniane 73 tys.
wniosków), to 408 MW zainstalowanej mocy. Porównując to do największej polskiej farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Czernikowo koło Torunia – moc 3,77 MW
– można policzyć, że „Mój Prąd”
już na tym etapie dofinansuje ok.
108 takich elektrowni.
Rządowy program „Mój
Prąd” nieustannie się rozwija. Zgodnie z zapowiedziami
NFOŚiGW 31 marca przeszedł
na wnioski online. Ponadto, od
22 maja wprowadzono kolejne
ułatwienie – to możliwość składnia elektronicznych wniosków
na gov.pl przez pełnomocnika.
„Mój Prąd” został też zintegrowany z innym rządowym
programem „Czyste Powietrze” (budżet 103 mld zł na wymianę tzw. kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych). Od 15 maja potencjalni beneficjenci „Czystego
Powietrza” mogą uzyskać dotację również na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez koniecz-

ności składania dwóch osobnych
wniosków.
Oba ogólnopolskie programy
– „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze” – wpisują się w działania
rządu, zmierzające do likwidacji niskiej emisji i poprawy jakości powietrza w polskich miastach i mniejszych miejscowościach, a tym samym są orężem
w walce ze smogiem.
Odpowiedzialność za środowisko jest elementem działalności nie tylko resortu klimatu
i NFOŚiGW, ale też PKO Banku Polskiego, który podejmuje inicjatywy służące dbałości
o środowisko i jest sygnatariuszem Karty Odpowiedzialności
Ekologicznej Przedsiębiorców
i Pracodawców w Polsce.
Wspólna kampania na rzecz
rozwoju fotowoltaiki w pierwszej
kolejności obejmuje emisję spotu telewizyjnego oraz działania
w internecie. Następnie zostanie ona rozszerzona o promocję radiową. Towarzyszy jej też
specjalne stworzona strona internetowa mamyklimat.pl, gdzie
znajdują się m.in. ciekawostki
dotyczące fotowoltaiki i jej wpływu na środowisko.

