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

Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami
Rusza druga część programu „Czyste powietrze” 2.0
Region » Nawet 37 tys. zł dotacji na wymianę kopciucha i termomodernizację domu mogą otrzymać osoby o najniższych dochodach w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze” 2.0. Konieczne będzie wydawane przez gminę zaświadczenie o dochodach. Za obsługę
wniosku gminy mogą otrzymać nawet 100 zł refundacji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął 21 października 2020 r. przyjmowanie wniosków.
- Program Czyste Powietrze
cieszy się w województwie śląskim ogromnym zainteresowaniem. Pokazał to zarówno sukces wakacyjnego Mobilnego Biura, które z ekspertami Funduszu
objeżdżało gminy naszego regionu, ale także ponad 22 tysiące
złożonych od początku Programu wniosków na łączną kwotę około 342 mln zł. Jesteśmy
przekonani, że uruchomienie
drugiej części Programu spowoduje jeszcze większe zainteresowanie, dzięki czemu wyeliminowanych zostanie jeszcze
więcej starych kopciuchów, zatruwających nasze środowisko
– mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Przepisy umożliwiające
wsparcie uboższej części społeczeństwa w ramach programu „Czyste Powietrze” 2.0 weszły w życie na początku października.
- Otwiera nam to drzwi do
wzmocnionej współpracy z gminami, które są zobligowane
do wydawania zaświadczeń
uprawniających mniej zamożnych beneficjentów programu
do podwyższonego poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok w walce ze smogiem,
który ograniczamy, inwestując
w termomodernizację polskich
domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych
źródeł ciepła oraz montaż odna-

wialnych źródeł energii – mówi
Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.
To druga część programu
„Czyste Powietrze” 2.0. Żeby uzyskać podwyższone bezzwrotne dofinansowanie konieczne jest otrzymanie zaświadczenia o dochodach, wydawane przez gminę. Żądanie
takiego zaświadczenia osoby
zainteresowane mogą złożyć
w gminie osobiście, pocztą albo
przez platformę ePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się
zwrócić do gminy zgodnie ze
swoim adresem zamieszkania.
- Drugą część „Czystego
Powietrza” uruchamiamy licząc na efektywną współpracę

z gminami, biorącymi na siebie
dodatkowe obowiązki. Dlatego też – na podstawie nowych
zapisów porozumień – będziemy premiować gminy za skutecznie składane wnioski w ramach programu. Przewidujemy refundację w wysokości
do 100 zł za obsługę wniosku
naszych beneficjentów – wyjaśnia Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.
Według obowiązujących od
połowy maja nowych zasad programu „Czyste Powietrze” 2.0,
osoby fizyczne (właściciele lub
współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do

1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60 proc. poniesionych
kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).
Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu
dofinansowania (pierwsza część
programu). To oznacza, że mogą
starać się o wsparcie do 25 tys. zł
przy wymianie źródła ciepła oraz
montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła
oraz instalację PV). Ponadto dla
wszystkich – w rozliczeniu PIT –
dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

Konkurs Plastyczny
TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA

FUNDACJA MÓJ LAS POSADZIŁA

w Kuźni Rac. ponad 2000 drzew
Akcja odbyła się pod patronatem Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Jej patronem
jest biathlonista i olimpijczyk,
srebrny medalista z Turynu
Tomasz Sikora.
- 2 123 posadzone drzewa
w Kuźni Raciborskiej to wynik
pierwszej akcji Fundacji Mój
Las w ramach misji sadzenia lasów. Nasi wolontariusze
w obecności Ambasadora Fundacji – Tomasza Sikory razem
z Harcerzami z 13 Ratowniczej
Drużyny Harcerskiej i 16 Harcerskiej Drużyny Pożarniczej
działającej w Szczepie harcerskim w Gotartowicach wraz
z przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Rybnika
posadzili 17 października nowy
las. Odbyło się to pod patrona-

tem Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. To dzisiejsze wspólne
działanie sprawiło, że nie tylko
posadziliśmy tak wiele drzew,
ale też zdobyliśmy wiedzę jak
w szkółce w Nędzy przygotowywane są sadzonki by powstał
las. Dziękujemy Wszystkim za
tak liczny udział. Jako Fundacja liczymy, że w następnych
akcjach frekwencja będzie równie wysoka. W Polsce wchodzimy właśnie w okres półrocznego smogu. Niestety, bez takich
działań jak dziś nie poradzimy
sobie z poprawą czystości powietrza. Zachęcamy i zapraszamy wszystkich, którym bliskie
jest dobro klimatu do wspólnego działania by nowych lasów
powstawało coraz więcej - relacjonuje Fundacja.

Region » Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych do udziału w Konkursie Plastycznym z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”,
organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Konkurs jest skierowany do
uczniów szkół podstawowych
i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa
śląskiego, w następujących kategoriach wiekowych:







Kategoria A – 6-7 lat,
Kategoria B – 8-9 lat,
Kategoria C – 10-11 lat,
Kategoria D– 12-13 lat,
Kategoria E – 14- 15 lat,
którzy w czasie trwania

Konkursu przystąpią do niego
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu.
Konkurs ogłoszony jest na
stronie internetowej Funduszu
www.wfosigw.katowice.pl.
Prace konkursowe, zgodnie
z regulaminem konkursu, należy nadsyłać do 13 listopada
2020 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do WFOŚiGW
w Katowicach) na adres Orga-

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł
na lata 2018-2029. Jego celem
jest poprawa jakości powietrza
oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych przez wymianę
źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 16 października 2020 r.
– za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – złożono w sumie ponad 172 tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł.
Więcej na:
https://tiny.pl/74kvr

nizatora (ul. Plebiscytowa 19,
40-035 Katowice) z dopiskiem
„Konkurs plastyczny”. Prace
przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie.
Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi
do końca grudnia 2020 r.
Osobą odpowiedzialną za
organizację Konkursu Plastycznego ze strony Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest Małgorzata Gałuszka, tel. 32 6032 398, e-mail: m.
galuszka@wfosigw.katowice.pl
Konkurs jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020

Wystawa Drzewa w raciborskiej bibliotece
Odwiedź niezwykły świat
drzew! Poznaj te najwyższe,
najgrubsze i najstarsze; dowiedz się kto w nich mieszka,
kto je zjada, kto przenosi ich
nasiona! Raciborska biblioteka zaprasza dzieci, rodziców
i wszystkich chętnych do zwiedzania wystawy „Drzewa” Piotra Sochy z komentarzem Wojciecha Grajkowskiego.

Na wystawie można m.in.
przyjrzeć się pracy drwala i zobaczyć, jakie budowle, instrumenty i wehikuły wykonane są
z drewna. Można również spotkać enty, Adama i Ewę, Robin
Hooda i Buddę; poznać drzewo
życia, drzewo ludojada i święty
figowiec. I zupełnie nieoczekiwanie, w środku miasta… można po prostu zajrzeć do lasu!

Autorem ilustracji jest znany grafik Piotr Socha, który gościł już w Raciborzu przy okazji projektu „Od przedszkola do
książkowego mola”. Jest to jeden z najpopularniejszych polskich ilustratorów prasowych,
znany z rysunków pełnych poczucia humoru. Współpracuje
z wieloma znaczącymi pismami,
dziennikami i telewizją.

Wystawę można oglądać do
28 października w Galerii GAWRA przy ul. Kasprowicza 12
w godzinach otwarcia biblioteki.
Serdecznie zapraszamy!
(bibl.)

