WFOŚiGW

»4

Piątek, 31 lipca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

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

LASY PAŃSTWOWE

z dofinansowaniem

NA LOTY PATROLOWE

Region » Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Opolu
dofinansują loty patrolowo-gaśnicze na terenach leśnych województwa śląskiego. Kwota dotacji
wyniesie ponad 350 tys. zł. Umowę w tej sprawie podpisali na lądowisku śmigłowcowym w Brynku,
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach i Józef Kubica, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W uroczystości uczestniczył również minister środowiska Michał Woś.
- Od kilku lat obserwujemy
w naszym kraju narastający problem zagrożenia suszą. Zimy są
coraz cieplejsze, a lata bardziej
upalne; zaczyna ubywać wody
w rzekach i w glebie. Stąd m.in.
takie programy jak Moja Woda, które mają spowodować zatrzymanie i wykorzystywanie
deszczówki i wód roztopowych.
Susza to też olbrzymie zagrożenie pożarowe dla lasów, które jak mówi porzekadło „rosną
długo, a płoną szybko”. Dlatego
tak ważna jest ciągła obserwacja lasów, ich nadzór, a w razie
konieczności szybka reakcja –
mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Oba Fundusze – Katowicki
i Opolski dofinansują loty patrolowe i gaśnicze łączną kwotą ponad 350 tys. zł. Loty będą realizowane na terenach leśnych

województwa śląskiego należących do Regionalnej Dyrekcji
lasów Państwowych w Katowicach do końca września br. Używane do tego będą: śmigłowiec
wyposażony w urządzenie gaśnicze, oraz trzy samoloty gaśnicze

uzupełnić zapas wody i ponownie dotrzeć na miejscu akcji gaśniczej. Duża liczba punktów
czerpania wody znajdujących
się w zasobach Dyrekcji daje
możliwość szybkiego dotarcia
i powrotu w rejon pożaru, aby
kontynuować akcję gaśniczą.
- Mieliśmy w tym roku gigantyczny pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Gdyby nie zaangażowanie pilotów
śmigłowców i samolotów - floty,
którą dysponują Lasy Państwowe, gdyby nie szybkie skierowanie tam tych sił, to z pewnością
ten pożar nie byłby tak sprawewentualnego pożaru, rozpoŚmigłowiec oraz samoloty nie ogarnięty – wyjaśniał micząć gaszenie i zminimalizo- patrolowo – gaśnicze odpowie- nister środowiska Michał Woś.
wać straty. Środki pozwolą też dzialne będą za lokalizacje poPilotom biorącym udział
na sprawniejszą koordynację żarów oraz szybkie rozpoczęcie w akcji gaszenia tegorocznego
akcji gaśniczej i dostarcze- akcji gaśniczej i powstrzymanie pożaru w Biebrzańskim Parku
nie nieocenionych informacji pożaru do momentu dotarcia Narodowym minister wręczył
dostępnych przy obserwacji na miejsce sił naziemnych. Sa- odznaki za Zasługi dla Ochroz powietrza – wyjaśnia Tomasz moloty i śmigłowiec potrzebują ny Środowiska i Gospodarki
Bednarek.
zaledwie kilkunastu minut, aby Wodnej.

jednopłatowe Dromader. W planach jest wykonanie minimum
120 godzin lotów patrolowo-gaśniczych przez cały okres zagrożenia występowania pożarów.
- Chodzi o to żeby jak najszybciej zlokalizować miejsce

WFOŚiGW w Katowicach

więc naprzeciw tym prośbom
zarząd Funduszu podjął decyzję
przedłużeniu terminu składania wniosków o miesiąc – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Nowy termin składania wniosków upływa więc 28 sierpnia
2020 r. Wnioski można składać do
godz. 15:30. Pierwotnie konkurs
miał się zakończyć 29 lipca br.
Region » O miesiąc czyli do 28 sierpnia 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GospoŚrodki pochodzą z unijnego
Programu Operacyjnego Infradarki Wodnej w Katowicach przedłużył przyjmowanie wniosków w konkursie na dofinansowanie
struktura i Środowisko na lata
kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w województwie ślą- 2014-2020, poddziałania 1.7.1. tj.
skim. Chodzi o unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddzia- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszłanie 1.7.1. Mogą w nim wziąć udział teraz oprócz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych także samo- kalnych
w województwie śląrządy. I to one prosiły o zmianę terminu z powodu ograniczeń związanych z COVID-19. Pula środków skim. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki
w piątej edycji unijnego konkursu wynosi 50 mln zł.
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kato- Dostaliśmy wiele sygnałów, wadzone obostrzenia związane pletowaniem dokumentacji ko- wicach. W tym roku na ten cel
głównie ze strony potencjal- z pandemią koronawirusa spo- niecznej do złożenia wniosku katowicki Fundusz przeznaczył
nych wnioskodawców, że wpro- wodowały problemy ze skom- o dofinansowanie. Wychodząc 50 mln zł.

wydłuża termin naboru wniosków
na dofinansowanie termomodernizacji

- Takie były pierwotne plany,
że w tej, piątej edycji konkursu,
pula środków wyniesie 50 mln
zł. Ale jeśli zainteresowanie będzie tak duże jak do tej pory, to
nie wykluczamy jej podwyższenia – dodaje Tomasz Bednarek.
Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bowiem dopiero po raz drugi
oprócz spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych o środki mogą ubiegać się także samorządy. Do tej pory gminy były
z tego projektu wyłączone, ale
dzięki staraniom m.in. komitetu sterującego Programu dla
Śląska, któremu przewodniczy
wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, katalog beneficjentów
zmieniono.
W poprzedniej edycji konkursu na dofinansowanie termomodernizacji budynków komunalnych zawarto łącznie 70

umów z gminami, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, na kwotę ponad 169 mln
zł dotacji. Wsparcie otrzymały
33 gminy z województwa śląskiego. Ogólna suma dofinansowania po czterech konkursach
wynosi już ponad 245 mln zł.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 20142020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający m.in.
gospodarkę niskoemisyjną,
ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian
klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.
Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

