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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
dowę mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy
do 50 kW. To pierwszy taki projekt w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
skierowany bezpośrednio do
sektora MŚP.
Region » Na konferencji Think Eco! Forum w Pszczynie, podczas Europejskiego Kongresu Małych
- Dla naszych inwestorów ważny jest dostęp do zielonej energii,
i Średnich Przedsiębiorstw Zarząd WFOŚiGW w Katowicach przedstawił założenia nowego Prograa fotowoltaika się opłaca. Panemu „50 kW na start”. To pierwszy tego typu program WFOŚiGW w Katowicach skierowany bezpole fotowoltaiczne działają przez
średnio do sektora MŚP. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowa- cały rok, a nasze zapotrzebowanie energetyczne w tym czasie
nie na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej. Nabór wniosków w Programie rozpoczyna się 1 paź- stale się zmienia. Generujemy
więc spore nadwyżki prądu. Te,
dziernika 2020 r. Na jego realizację Fundusz przeznaczył 10 mln zł.
które wyprodukuje fotowoltaika,
firma może przekazać do zewnętrznej sieci, by odebrać je
- Coraz więcej osób jest zaw późniejszym okresie. To rozinteresowanych budową takiej
wiązane jest szczególnie korzystmikroinstalacji fotowoltaicznej.
ne dla firm, które mogą oszczęUznaliśmy więc, że warto więc
wyjść im naprzeciw i poszerzydzić na samodzielnej produkcji
prądu, dodatkowo budując ekoliśmy naszą ofertę skierowalogiczny wizerunek marki. To
ną do mikro, małych i średnich
idealny sposób na podniesienie
przedsiębiorstw. Dofinansowaatrakcyjności i wartości biznesu
nie w formie dotacji i niskoopro– podkreśla dr Janusz Michałek,
centowanej pożyczki wyniesie
do 100 proc. kosztów kwalifikoprezes Katowickiej Specjalnej
wanych. Łącznie przeznaczyliStrefy Ekonomicznej S.A. (KSSE), która aktywnie współpraśmy na ten cel 10 mln zł, z czego
Program „50 kW na start” siębiorstwa z województwa cuje z katowickim Funduszem.
1 mln to dotacje – wyjaśnia ToOgłoszenie o naborze wniomasz Bednarek, prezes WFOŚi- startuje 1 października 2020 r. śląskiego będą mogły ubiegać
Mikro, małe i średnie przed- się o dofinansowanie na zabu- sków w ramach Programu „50 kW
GW w Katowicach.
na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych
źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków
na przedsięwzięcia polegające na
zabudowie mikroinstalacji foto-

50 kW na start - nowy program

WFOŚiGW dla małych i średnich firm

Mobilne biuro zakończyło

objazd gmin województwa śląskiego

woltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu
odnawialnych źródeł energii dla
średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.
Beneficjentami środków są
mikroprzedsiębiorcy, małe lub
średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu.

Dofinansowanie do 100%
kosztów kwalifikowanych
zadania w tym:

 w formie pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinasowania oprocentowanej
0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż
3% w stosunku rocznym.
 w formie dotacji do 10%
udzielonego dofinansowania.
Warunkiem udzielenia przez
Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie
z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego
programu.
Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie
Funduszu w Katowicach. Nabór
wniosków będzie odbywał się
w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się następująco:

Region » Zakończył się wakacyjny projekt pod nazwą Mobilne Biuro Programu Czyste Powietrze. Specjalny Bus WFOŚiGW w Katowicach przez trzy miesiące odwiedzał gminy województwa śląskiego. Eksperci Funduszu udzielali porad, odpowiadali na pytania dotyczące termomodernizacji czy wymiany tzw.
kopciuchów oraz pomagali wypełnić wnioski o dotacje.
- Łącznie nasz specjalny bus
Mobilnego Biura przejechał 8
tys. kilometrów i zaparkował na
terenie 104 gmin. Nasi eksperci udzielili 3236 porad i przyjęli
326 wniosków o dofinansowanie. To bardzo dobry wynik. Poza tym dobrze rozpropagowaliśmy program Czyste Powietrze.
Nie wykluczam, że powtórzymy
tę akcję w następne wakacje –
podsumowuje Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Po inauguracji z udziałem
ministra klimatu Michała Kurtyki w Myślenicach, Mobilne
Biuro wystartowało w trasę po
województwie śląskim. Pierwszą gminą była Pszczyna, jedna z najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce. Ostatnią
– była Ruda Śląska.

Budowa wyspy ruszyła!
- Spotkania na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też
pokażą, jak wypełnić wniosek
w programie, to kolejny krok
w celu poprawy jakości powietrza nie tylko w wielkich aglomeracjach, ale również w małych miejscowościach – mówił
podczas inauguracji Michał
Kurtyka, minister klimatu.

Mobilne Biura Programu
Czyste Powietrze realizowały
dwa Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska - w Katowicach oraz Krakowie. Pierwotnie pilotażowy projekt miał
trwać do końca sierpnia, ale ze
względu na olbrzymie zainteresowanie, Zarząd katowickiego
Funduszu zdecydował o wydłużeniu tego terminu do końca
września.

Region » Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Katowicach, na Zbiorniku Goczałkowickim rozpoczęły się prace
związane z zabezpieczeniem siedlisk rybitwy rzecznej, która od wielu lat gniazduje w tym rejonie.
Prace są częścią projektu
LIFE.VISTULA.PL. Jego głównym celem jest zabezpieczenie
siedlisk ptaków w obszarach
Natura 2000 położonych w Do-

linie Górnej Wisły.
Na Zbiorniku, w rejonie ujścia Wisły, powstanie wyspa dla
ptaków, o powierzchni około 450
m2. Co roku kilkaset gniazd ry-

 pierwsza runda: 01.10.2020 r.
– 30.10.2020 r.
 druga runda: 02.11.2020 r. –
30.11.2020 r.
 trzecia runda: 01.12.2020 r. –
31.12.2020 r.
W przypadku wyczerpania
alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie
się. Fundusz zastrzega sobie
prawo do wstrzymania naboru
w trakcie rundy w przypadku
wyczerpania alokacji środków
przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji środków
w Programie wynosi:

 w formie dotacji: 1.000.000 zł.
 w formie pożyczki: 9.000.000 zł.
Dopuszcza się możliwość
zwiększania puli środków.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie
wniosku pocztą lub przesyłką
kurierską, o terminie wpływu
decyduje data dostarczenia
wniosku do Funduszu. Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych
poniżej.
Wnioski rozpatrywane będą
w oparciu o Program „50 kW na
start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych
źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.
Kontakt z Zespołem Ochrony
Atmosfery: Tel. 32 60 32 222, 32
60 32 289,32 60 32 264, 32 60 32
258, 32 60 32 262, 32 60 32 259.
bitwy rzecznej ulega zatopieniu w okresie lipcowych deszczy,
kiedy poziom wody na Zbiorniku podnosi się. Dzięki budowie wyspy będące pod ochroną
ptaki będą mogły bezpiecznie
wyprowadzać swoje lęgi. Budowa wyspy zakończy się w listopadzie.
Działanie to jest realizowane przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska w Katowicach w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie oraz Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów.
Jest ono finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Cały projekt jest finansowany
głównie ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
RDOŚ Katowice
fot. R. Sołtysik

