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

Na Śląsku o jakości powietrza
Region » Minister klimatu Michał Kurtyka wraz z wiceministrami Ireneuszem Zyską i Piotrem Dziadzio
spotkali się na Śląsku z przedstawicielami władz regionu i naukowcami z Głównego Instytutu Górnictwa, w celu omówienia działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Głównym tematem rozmów, które odbyły się 18 września 2020 r. w Katowicach, były programy „Czyste Powietrze” i „Stop
Smog” oraz kwestie związane z technologią CCS.

go zespołem, w trakcie którego
ministrowie rozmawiali na temat technologii CCS, umożliwiającej oddzielenie i wychwycenie dwutlenku węgla ze spalin, w celu ograniczenia jego
emisji do atmosfery. Jak podkreślano, szansą dla szybszego rozwoju tej technologii, jest
spadek jej obecnie wysokich
kosztów, którego możemy się
spodziewać w momencie wyskalowania i ustandaryzowania
procesu CCU/CCS, wprowadzanego podczas np. wytwarzania
wodoru.
Ministrowie wraz z prezesem NFOŚIGW Maciejem
Chorowskim i wiceprezesem
NFOŚIGW Pawłem Mirowskim, spotkali się z włodarzami

Pszczyny, którzy zainteresowani są przeprowadzeniem w gminie pilotażu nowej wersji programu „Czyste Powietrze” (3.0),
skierowanego do gmin, gdzie
problem jakości powietrza jest
najbardziej znaczący. Uwzględnione w pilotażu usprawnienia
programu mają służyć rozszerzeniu katalogu beneficjentów,
mogących ubiegać się o dofinansowanie, o właścicieli lokali
w budynkach wielolokalowych.
Celem realizowanego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW) wspólnie
z wojewódzkimi funduszami
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) programu „Czyste Powietrze” jest po-

prawa jakości powietrza oraz
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę
źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.
Program realizowany jest w latach 2018-2029.
Program „Stop Smog” finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób
dotkniętych ubóstwem energetycznym. Wnioskodawcą
w programie jest gmina, która
uzyskuje z budżetu państwa do
70% dofinansowania kosztów
inwestycji.
nfośigw

ŚLĄSCY STRAŻACY

Kierownictwo Ministerstwa
Klimatu spotkało się z marszałkiem województwa śląskiego
Jakubem Chełstowskim oraz
wojewodą śląskim Jarosławem
Wieczorkiem, by podsumować dotychczasowe działania
i omówić dalsze kroki w walce
ze smogiem w regionie. Istotnym elementem rozmów były rządowe programy „Czyste
Powietrze” oraz „Stop Smog”.
Jak podkreślił minister Kurtyka, zaangażowanie mieszkań-

ców województwa śląskiego,
którzy chętnie sięgają po rządowe wsparcie, odgrywa ważną rolę w walce ze smogiem
w regionie.
„Czyste Powietrze to program, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej
oraz zmniejszenie emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem
przestarzałych źródeł ciepła

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu

„Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza

wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach ogłasza
nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynków, w tym
z zastosowaniu OZE, z terenu
województwa śląskiego w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”.
Beneficjentami środków
są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego
lub ochotnicze straże pożarne.
Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania
w tym:
 w formie dotacji do 50%
udzielonego dofinansowa-

nia, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze
środków Funduszu dla jednego beneficjenta w danym
roku kalendarzowym nie
może przekroczyć 30.000 zł,
 w formie pożyczki oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie
mniej niż 3% w stosunku
rocznym.
W ramach programu będą
finansowane przedsięwzięcia,
których koszt kwalifikowany
nie przekracza 100.000 zł. Wnioski wraz załącznikami należy
składać w siedzibie Funduszu
w Katowicach w terminie od
21.09.2020 r. do 30.10.2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Kwota alokacji do
dofinansowania wynosi:
 w formie dotacji: 1.000.000 zł.

z kolejnym dofinansowaniem

oraz niskiej jakości paliwa. Ze
względu na konieczność pilnej
poprawy jakości powietrza program jest stale ulepszany na
potrzeby właścicieli budynków
mieszkalnych, organizacji poza- Region » Dwa nowe programy, pozwalające na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, ururządowych oraz Wojewódzkich chomił WFOŚiGW w Katowicach. Środki w formie dotacji oraz pożyczki to łącznie 3,4 mln zł. Mają zoFunduszy Ochrony Środowiska”
– podkreślił szef resortu klimatu. stać przeznaczone na termomodernizację strażackich remiz oraz zakup sprzętu gaśniczego.
Kierownictwo Ministerstwa Klimatu uczestniczyło też
w spotkaniu z prof. dr hab. inż.
- Fundusz od lat finansuje
Stanisławem Pruskiem z Głów- wymianę samochodów stranego Instytutu Górnictwa i je- żackich i sprzętu, ale zauważyliśmy, że ich siedziby wołają
o pomoc. Postanowiliśmy więc
wyjść im naprzeciw i uruchomiliśmy pierwszy w Polsce program wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego województwa. Spodziewamy się, że skorzysta z tego
około 30 jednostek – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚi w formie pożyczki: 2.000.000 zł. GW w Katowicach.
Fundusz uruchomił 21 wrzeDopuszcza się możliwość
zwiększania puli środków. śnia nabór wniosków na dofiZ uwagi na sytuację epidemicz- nansowanie w ramach Progra- przypadku termin przyjmowa- dziernika (lub po wyczerpaniu
ną w kraju, zaleca się nadanie mu „Przedsięwzięcia z zakresu nia wniosków upływa 30 paź- środków).
Na realizację programu tzw.
wniosku pocztą lub przesyłką ochrony powietrza wspierające
kurierską, o terminie wpływu działalność ochotniczych straży
„małego strażaka” WFOŚiGW
w Katowicach wyda w tym rodecyduje data dostarczenia pożarnych, realizowanego przez
wniosku do Funduszu. Wnioski wojewódzkie fundusze ochrony
ku łącznie blisko 3 mln zł. Piewraz z załącznikami należy spo- środowiska i gospodarki wodniądze trafią do ponad 300 jednostek OSP w województwie
rządzić na obowiązujących for- nej”. Można je składać do 30
śląskim. Na zakup sprzętu
mularzach dostępnych poniżej. października 2020 r. (lub do wyWnioski rozpatrywane będą czerpania środków). Łączna pui samochodów dla OSP i PSP,
Wojewódzki wspólnie z Narow oparciu o Program „Przed- la środków przeznaczonych na
sięwzięcia z zakresu ochrony ten cel to 3 mln zł, z czego 1 mln
dowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodpowietrza wspierające działal- zł to dotacja, a 2 mln zł pożyczka.
ność ochotniczych straży po- Zdecydowaliśmy się równej przeznaczyły w sumie blisko 20 mln zł.
żarnych”. Kontakt z Zespołem nież na dodatkową pulę środOchrony Atmosfery: tel.: 32 60 ków, w wysokości 400 tys. zł, na
Więcej informacji na
32 222, 32 60 32 289, 32 60 32 264, wsparcie finansowe na zakup
www.wfosigw.katowice.pl
32 60 32 258, 32 60 32 262, 32 60 wyposażenia dla OSP – dodaje
32 259.
Tomasz Bednarek. Także w tym

