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

Racibórz » Po raz pierwszy w perspektywie 2007-2013 dofinansowanie uzyskały projekty dotyczące przygotowania dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
z realizacją w latach 2014-2020. O finansowanie prac beneficjenci będą się ubiegać
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Prawie 5 mln złotych

Racibórz » W ramach priorytetu 1.1. – Realizacja warsztatów organizowanych na
terenie województwa śląskiego przez jednostki wyspecjalizowane w prowadzeniu
edukacji ekologicznej, w terminie od 1 do 30 czerwca złożono do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 13 wniosków. Dofinansowanie w formie dotacji uzyskało 11 wniosków na łączną kwotę do 432 222 zł.

dla kolejnych eko-projektów

Rozstrzygnięto nabór
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Biznes energooszczędny

– nowa oferta NFOŚiGW dla MŚP
11 sierpnia w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej odbyło się uroczyste
podpisanie umów o współpracy pomiędzy NFOŚiGW i bankami komercyjnymi i przyznanie im limitu środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
w ramach programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4)
Inwestycje energooszczędne
w małych i średnich przedsiębiorstwach”.

Dofinansowanie

wania kwalifikują się przedsięwzięcia w dwóch kategoriach:
z zakresu efektywności energetycznej lub termomodernizacji
215 milionów EUR w formie w nowe technologie, maszyny realizowanej w budynkach kodotacji i kredytów przezna- i urządzenia obniżające zużycie mercyjnych, mieszkalnych czy
czy NFOŚiGW oraz EBOIR energii lub termomodernizację administracyjnych. Inwestycje
na wsparcie małych i średnich budynków – z możliwością za- realizowane w ramach nowego
Wojewódzki Fundusz Ochroprzedsiębiorstw inwestujących stosowania OZE. Do dofinanso- programu finansowego będą fi- ny Środowiska i Gospodarki
nansowane w formie kredytów Wodnej w Katowicach zapraudzielanych przez cztery banki: sza do zapoznania się z „LiBNP Paribas Bank Polska S.A., stą przedsięwzięć priorytetoBank Ochrony Środowiska S.A., wych planowanych do dofinanIDEA Bank S.A. oraz Bank Pol- sowania ze środków WFOŚiGW
w Katowicach na 2015 rok” oraz
skiej Spółdzielczości S.A.
z „Terminami naborów wnioWięcej informacji można sków o dofinansowanie na rok
2015”. Wszystkie potrzebne do
znaleźć na
przygotowania wniosku inforwww.nfosigw.gov.pl
macje i dokumenty znajdują się

z Funduszu w 2015 roku

w zakładce DOFINANSOWANIE ZADAŃ na stronie www.
wfosigw.katowice.pl. Informujemy również, że zmianie uległy wzory wniosków część A,
załączniki dotyczące pomocy
publicznej oraz wzór wniosku
o umorzenie. Zaktualizowane
dokumenty można również
pobrać ze strony internetowej Funduszu.
eco

