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

STRAŻ POŻARNA

z dofinansowaniem
Region » 37 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymało promesy na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wręczył je Prezydent RP Andrzej Duda. Uroczystość odbyła się 5 czerwca przy okazji otwarcia nowoczesnej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Bytomiu. Na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego,
WFOŚiGW w Katowicach wspólnie z NFOŚiGW w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania
Służb Ratowniczych” przeznaczą w tym roku blisko 10 mln zł.
- Straż pożarna realizując
swoje podstawowe zadania
dba o środowisko naturalne,
między innymi przeciwdziałając skutkom różnego rodzaju klęsk żywiołowych. W swo-

ich zadaniach strażacy często
uczestniczą w akcjach usuwania skutków zanieczyszczenia
środowiska, czy też skażenia
środowiska w wyniku wypadków, awarii czy innej działal-

ności. Dlatego właśnie Fundusz od lat wspiera działania
tych jednostek, bo poprzez ich
działania chronimy środowisko
naturalne i niwelujemy skutki
jego zanieczyszczenia – mó-

NFOŚiGW dofinansuje

zakup pojazdów elektrycznych

wi Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Fundusz prowadzi obecnie
nabór wniosków w ramach
„Ogólnopolskiego programu
finansowania służb ratowniczych”, na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. Wnioski

eVAN – dofinansowanie zakupu
elektrycznego samochodu
dostawczego

To 70 mln zł, które trafią do
kieszeni przedsiębiorców zdecydowanych na zakup elektrycznych samochodów dostawczych (kategoria N1). W sumie
Region » Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
będzie można dofinansować 1
ruszają z trzema nowymi programami dotyczącymi elektromobilności, skierowanymi do różnych be- tys. takich inwestycji. Przewidziano dotacje do 30% koszneficjentów, na łączną kwotę blisko 150 mln zł. Nabór wniosków do programów „Zielony samochód”, tów kwalifikowanych (do 70
tys. zł) na zakup/leasing pojaz„eVAN” i „Koliber” rozpocznie się 26 czerwca br.
dów elektrycznych oraz do 50%
kosztów kwalifikowanych, lecz
Jak podkreślił minister kli- ty dostępny budżet dofinanso- osób fizycznych – wyłącznie nie więcej niż 5 tys. zł na nabymatu Michał Kurtyka to kom- wania w wysokości ok. 7,8 mld w formie elektronicznej” – za- cie punktu ładowania o mocy
pleksowe wsparcie pomoże zł a całkowity wpływ tych pro- powiedział wiceprezes NFOŚi- do 22kW – kosztów kwalifikowam.in. poprawić jakość powie- gramów na gospodarkę to po- GW Artur Lorkowski.
nych, które zostaną poniesione
trza, ograniczyć emisję CO2, nad 22 mld zł.
po 1 stycznia 2020 r.
a także obniżyć poziom hała„W Ministerstwie Klimatu Zielony samochód –
su oraz zużycie energii i paliw chcemy tworzyć warunki i róż- dofinansowanie zakupu
Koliber – taxi dobre dla klimatu
(pilotaż)
w transporcie.
nego rodzaju zachęty do jeszcze elektrycznego samochodu
„Trwająca epidemia CO- szybszego rozwoju tego obsza- osobowego
Na ten program zarezerwoVID-19 wymaga od nas roz- ru, dlatego m.in. przygotowaliCelem programu jest ogra- wano 40 mln zł wsparcia na zapoczęcia poszukiwania takich śmy ułatwienia w zakresie fi- niczenie emisji zanieczyszczeń kup/leasing 1 tys. elektrycznych
rozwiązań, które pozwolą pobu- nansowego wsparcia zakupu powietrza przez wsparcie zaku- taksówek (kategoria M1) oraz
dzić gospodarkę. Mamy ambi- pojazdów elektrycznych przez pu pojazdów o napędzie wyłącz- 1 tys. ładowarek domowych tycje, by ożywienie gospodarcze osoby fizyczne oraz przedsię- nie elektrycznym wykorzysty- pu wall box. Pilotaż skierowawytyczało nowe ścieżki rozwo- biorstwa” – zaznaczył wicemi- wanych do celów prywatnych. ny jest do mikro, małych lub
ju i wzrostu, zielonego wzrostu, nister klimatu Ireneusz Zyska. Do rozdysponowania jest 37,5 średnich przedsiębiorców, postąd tak duże wsparcie dla roz„Najwięcej Narodowy Fun- mln zł ze środków NFOŚiGW. siadających licencję na przewóz
woju elektromobilności. Szacu- dusz Ochrony Środowiska i Go- Osoby fizyczne mają szansę na osób w transporcie drogowym.
jemy, że całkowity wpływ trzech spodarki Wodnej dopłaci do za- dotacje do 18 750 zł, przy czym Wnioskodawcy mogą ubiegać
naszych nowych programów na kupu elektrycznych aut dostaw- nie więcej niż 15% kosztów kwa- się o dotację do 20% kosztów
polską gospodarkę to ok. 700 czych (do 70 tys. zł) oraz taksó- lifikowanych, które zostaną po- kwalifikowanych (maksymalnie
mln zł” – powiedział minister wek (do 25 tys. zł), co przyniesie niesione po 1 maja 2020 r. Jest 25 tys. zł, przy maksymalnym
klimatu Michał Kurtyka.
największy efekt ekologiczny, jeszcze jeden ważny warunek: koszcie kwalifikowanym zakuWarto przypomnieć, że „Zie- gdyż te auta mają największe cena nabycia pojazdu elektrycz- pu i montażu punktu ładowania
lony samochód”, „eVAN” i „Ko- przebiegi roczne. Narodowy nego nie może przekroczyć 125 150 tys. zł) lub pożyczkę. Okres
liber” stanowią część większe- Fundusz w piątek, 26 czerwca tys. zł. Budżet nowego progra- kwalifikowalności kosztów liczy
go Planu Zielonych Inwestycji, rozpocznie przyjmowanie wnio- mu pozwoli na dofinansowanie się od 1 stycznia 2020 r.
który oferuje w 2020 r. całkowi- sków od przedsiębiorców oraz zakupu 2 tys. elektrycznych aut.

przyjmowane są do końca 2020
roku lub do wyczerpania alokacji środków. Program jest realizowany wspólnie z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym
roku składa się dwóch części.
- W ramach pierwszej części przeznaczamy 7,3 mln na
dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.
W ramach części drugiej - 2,5 mln
zł przeznaczymy na dofinansowanie drobnego sprzętu wyko-

rzystywanego w akcjach ratowniczo – gaśniczych – dodaje prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Beneficjentami środków są
podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście
zaakceptowanej przez Ministra
Środowiska w ramach porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska
z dnia 30.10.2015 r. w sprawie
współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.
WFOŚiGW w Katowicach
wspiera ochotnicze i zawodową straż pożarną od 1996 roku.
W ciągu ostatnich pięciu lat na
wsparcie OSP i PSP, Fundusz
przeznaczył łącznie 67,3 mln
zł (z czego 10,7 mln zł to środki NFOŚiGW). Dofinansowano
zakup łącznie 206 samochodów
ratowniczo-gaśniczych oraz wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP i PSP.
Pojazdy trafią do OSP Pietrowice Wielkie oraz OSP Zawada Książęca w gm. Nędza
w powiecie raciborskim.
WFOŚiGW Katowice

NOWE NARZĘDZIE
dla wnioskodawców
„Czystego Powietrza”

Region » Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków
to kolejne ułatwienie dla osób starających się o dotacje na termomodernizację domu jednorodzinnego. Pomoc dla beneficjentów
programu „Czyste Powietrze” na zlecenie Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowali eksperci
Krajowej Agencji Poszanowania Energii.
Kalkulator pomaga wyliczyć
grubość izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych
przegród budowlanych – m.in.
ścian, stropodachu, podłóg –
oddzielających pomieszczenia
ogrzewane od nieogrzewanych.
Parametry zostały dobrane tak,
aby użytkownik mógł wybrać
odpowiedni rodzaj i grubość
materiału izolacyjnego mając
pewność, że po przeprowadzeniu termomodernizacji wybranych przegród będą one spełniać obowiązujące i przyszłe
wymagania techniczne (WT
2021), które wejdą w życie od
31.12.2020 r. zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).
Nowe narzędzie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze. Można
z niego skorzystać na stronie
czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Warto wiedzieć”). Będzie też
dostępny na portalach beneficjenta wszystkich wojewódzkich funduszy.
Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora: kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
WFOŚiGW Katowice

