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Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Racibórz » - Ruszył nabór ciągły wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i w lokalach mieszkalnych. Każdy kto
nie zdążył lub wahał się ze złożeniem wniosku w terminie naboru konkursowego
(który trwał od 1.02 do 2.03.2022), może to jeszcze zrobić. Nabór trwał będzie do
wyczerpania puli środków finansowych - informuje Urząd Miasta.

Raciborski Program
Ograniczania Niskiej
Emisji. Nabór trwa
Prezydent Miasta informuje, że liczba wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania,
w ramach przeprowadzonego
naboru konkursowego o udzielenie dotacji na zadania:
– wymiana starych źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych,
– wymiana starych źródeł
ciepła w lokalach mieszkalnych

w budynkach wielorodzinnych,
nie wyczerpała puli środków
finansowych przeznaczonych
na ten cel, wobec czego prowadzony będzie nabór ciągły
wniosków o dofinansowanie
wymiany źródeł ciepła. Nabór
trwać będzie od dnia ogłoszenia do wyczerpania puli środków finansowych. Regulamin
wraz z drukiem wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji

Publicznej/Menu Przedmiotowe/Ogłoszenia oraz na stronie
internetowej miasta www.raciborz.pl/ Dla Mieszkańców/Ekologia/Program Ograniczenia Niskiej Emisji W Mieście Racibórz
na lata 2018-2028. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędzie Miasta Racibórz
przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w godzinach pracy Urzędu tj.: w środy w godz. 8.30-17.30,
w piątki w godz. 8.30-13.30, w pozostałe dni w godz. 8.30-15.30, za
pośrednictwem poczty lub za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej pod warunkiem
opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP.
(um)

Racibórz » Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy koordynacji i Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przeznaczą ponad 30 mln zł na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) na uzupełnienie
sprzętu strażackiego, który w ramach prowadzonej aktualnie zbiórki, zostanie
przekazany stronie ukraińskiej.

WSPARCIE OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W RAMACH ZBIÓRKI SPRZĘTU

POŻARNICZEGO NA RZECZ UKRAINY
- Ukraińscy strażacy podejmują heroiczne działania
ratownicze w obliczu ataków
wojennych na ich kraj. Dzięki
wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, za pośrednictwem
jednostek OSP, na Ukrainę

trafi sprzęt strażacki, tak bardzo tam w tej chwili potrzebny,
do ratowania ludzkiego życia
i zdrowia – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
Wsparcie w wysokości ponad 30 mln zł zostanie udzielone m.in. w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowa-

nia służb ratowniczych Część
2) Dofinansowanie zakupu
sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Z powiatu raciborskiego
na Ukrainę trafiły dwa wozy
- z Pawłowa i Turza.
(nfosigw)

Racibórz » 39 wnioskodawców - gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z województwa śląskiego, uzyska dofinansowanie na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy na ten cel ponad 76,5 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.7.1. Fundusz rozpoczyna serię podpisywania umów na dofinansowanie. Pierwsze umowy podpisano 15 lutego
z miastem Katowice.

Ogromne pieniądze na

termomodernizacje

budynków wielorodzinnych
- To są ogromne środki, bez
których wiele gmin, ani spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych nie byłoby w stanie
przeprowadzić inwestycji termomodernizacyjnych. Nie dziwi fakt, że każdego roku zwiększamy początkową pulę środków przeznaczonych na ten
cel, bo zainteresowanie tymi
unijnymi środkami wciąż jest
bardzo duże. Szczególnie gdy
do grupy beneficjentów, którzy mogą ubiegać o dofinansowanie dołączyły gminy –
mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
W ramach 6 edycji konkursu finansowanego z Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020,
poddziałanie 1.7.1. „Wspiera-

nie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
w województwie śląskim” Fundusz ocenił pozytywnie 39 wnioskodawców. Wśród nich jest 30
gmin, 4 spółdzielnie mieszkaniowe, 4 wspólnoty mieszkaniowe
i jedna spółka mieszkaniowa.
Całkowite koszty pozytywnie
ocenionych projektów to ponad
124 mln zł, zaś łączne dofinansowanie wyniesie 76,5 mln zł. Największy projekt złożyła Gmina
Rybnik - kwota dofinansowania
to 13,6 mln zł. Najmniejszym
jest projekt z Gminy Boronów
- kwota dofinansowania to nieco ponad 156 tys. zł.
Ponad 9,5 mln zł otrzymają
Katowice na cztery inwestycje,
obejmujące kompleksową modernizację energetyczną wie-

lorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej, ul. Sokolskiej, ul. Gliwickiej oraz ul. Wiosny Ludów.
Łączna całkowita wartość projektów, to ponad 20 mln zł.
- Jesteśmy liderem w województwie śląskim jeśli chodzi
o zakres realizowanych projektów mających na celu poprawę
jakości powietrza. Dofinansowujemy wymianę systemów
grzewczych na ekologiczne,
wprowadziliśmy zwiększone dopłaty do zakupu opału dla najmniej zamożnych osób, a także realizujemy wiele projektów
termomodernizacji. Właśnie na
termomodernizacje po raz kolejny udało nam się pozyskać
dofinansowanie, dzięki temu
zaoszczędzone środki możemy

przeznaczać na kolejne działania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Miasto Katowice jest jednym
z największych beneficjentów.
We wcześniejszych konkursach
w ramach POIiŚ, otrzymało ponad 7,7 mln zł na realizację 5
projektów. Co daje łączną kwotę
ponad 17 mln zł dofinansowania.
Umowy z miastem Katowice, rozpoczynają całą serię

umów z podmiotami, które uzyskają dofinansowanie w ramach
6 konkursu POIiŚ. Do tej pory w ramach całego Działania
1.7. „Kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, wdrażanego przez WFOŚiGW w Katowicach, podpisano łącznie
169 umów z 98 beneficjentami
na łączną kwotę unijnego dofinansowania - ponad 598 mln zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 (POIiŚ 2014-2020)
to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie
i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo
energetyczne.
(eco)

