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

Racibórz » Beneﬁcjenci wszystkich najważniejszych programów środowiskowych realizowanych w województwie podpisanych przez WFOŚiGW Środowiska i Gospodarki Wodśląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podsumowali efekty wdrażania swych umów, wydatkowanych zostało nej. Łącznie na terenie wojeprojektów po pięciu latach realizacji największego w historii Europy programu pomocowego.
ponad 52 proc. środków, czyli wództwa śląskiego zrealizowa-

Największy w historii Europy

Odbyło się to w ramach konferencji zorganizowanej 7 grudnia w Katowicach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
który jest Instytucją Wdrażającą dla zadań z dziedziny gospodarek wodno-ściekowej
i odpadowej oraz ochrony powierzchni ziemi o wartościach
nie przekraczających 25 mln
euro. Po pięciu latach wdrażania Programu, już widać jego namacalne efekty, stwierdził otwierając naradę Adam
Liwochowski – zastępca prezesa WFOŚiGW. W ramach 14

203 mln zł. Następne 200 mln
zł będzie wydane w kolejnych
3 latach. Dziesięć projektów to
wodno-kanalizacyjne, a cztery
dotyczą gospodarki odpadami
i rewitalizacji. Bardzo możliwe,
że wkrótce zostaną podpisane
jeszcze kolejne umowy z kolejnymi beneﬁcjentami ze Śląska,
zapowiedział A. Liwochowski.
Najwięcej projektów ma zostać zrealizowanych do 2014
r., ostatnie z nich – w 2015. Ich
wartość przekracza 737mln zł,
a doﬁnansowanie ze środków
unĳnych wyniesie ponad 430
mln zł. Za te pieniądze zbudowanych zostanie 300 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej
i 13 km sieci wodociągowej. Powstanie 56 przepompowni, 2 nowoczesne oczyszczalnie oraz
2 zakłady zagospodarowania
odpadów a także kompostownia, sortownia i składowisko
odpadów.
Dwadzieścia inwestycji
o wartości przekraczającej 25
mln euro monitoruje i wdraża
Narodowy Fundusz Ochrony

nych w ramach PO IiŚ zostaną 34 projekty środowiskowe
o wartości przekraczającej 5,2
miliarda złotych. W skali całego kraju woj. śląskie należy do
najskuteczniej pozyskujących
środki z programu Infrastruktura i Środowisko – zaabsorbowało blisko 20 proc. ogólnej puli
środków. WFOŚiGW w Katowicach natomiast zajął II-miejsce
(spośród 18 instytucji) w ogólnopolskim rankingu Ministerstwa
Środowiska oceniającego Instytucje Wdrażające część środowiskową PO IiŚ.
Doroczne spotkanie beneﬁcjentów w Katowicach było także okazją do wymiany doświadczeń i konsultacji z ekspertami
najważniejszych trudności występujących w podczas wdrażania środowiskowych projektów doﬁnansowanych ze środków europejskich. Odbyło się
to w obecności kilkudziesięciu
dziennikarzy zajmujących się
tematyką ekologiczną.

korzystane na ograniczenie obciążenia środowiska odpadami,
zapewnienie bezpiecznego dla
środowiska składowania odpadów, rewitalizację terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, ochronę gleb użytkowanych rolniczo. Wsparcie ﬁnansowe przeznaczone będzie także
na zobowiązania gmin powstałe
w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o porządku i czystości w gminie.
Zaplanowano dofinansowanie inwestycji związanych
z ochroną atmosfery zwłaszcza
mające na celu zmniejszenie
emisji pyłowo-gazowej, w tym
tzw. „niskiej emisji”, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych lub
alternatywnych źródeł energii.
Dofinansowywane będą również przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu efektywno-

ści energetycznej, wytwarzania,
przesyłu i użytkowania energii,
realizowane głównie poprzez
kompleksową termomodernizację obiektów.
Nadal na szczególnie preferencyjnych warunkach wspierane przez Fundusz będą działania polegające na wdrażaniu
projektów z zastosowaniem
instalacji solarnych, ogniw
fotowoltaicznych, biogazowni, kotłów opalanych biomasą, silników zasilanych metanem, a także elektrowni wodnych, wiatrowych oraz instalacji
geotermalnych. Ponadto Fundusz planuje przeznaczyć, tak
jak w poprzednich latach, swe
środki m.in. na doﬁnansowanie
zadań z zakresu: ochrony przyrody i krajobrazu a także edukacji ekologicznej.
W ramach bankowych linii
kredytowych na 2013 rok prze-

widziano też wydatki m.in. na:
kontynuację pilotażowej linii kredytowej „Dom energooszczędny” i utrzymanie bankowych linii kredytowych przeznaczonych na współﬁnansowanie
zadań związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do
atmosfery.
Wzorem lat ubiegłych Fundusz będzie doﬁnansował również badania, opracowania
i ekspertyzy, w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w regionie, prace nad
opracowaniem strategii ochrony różnorodności biologicznej
i krajobrazowej, a także monitoring środowiska, województwa śląskiego. Wspierane będą
przedsięwzięcia w dziedzinie
zapobiegania i likwidacji poważnym awariom i minimalizacji
ich skutków.
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Racibórz » Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdziła plan ﬁnansowy działalności w 2013 roku.
Zakłada on, iż planowana pomoc Funduszu na ochronę środowiska w 2013 roku
wyniesie ok. 443 mln 600 tys. zł. Będzie to o ponad 20 mln zł więcej niż spodziewane
wsparcie udzielone ze środków WFOŚiGW na proekologiczne zadania w regionie
w 2012 roku.

W 2013 roku

jeszcze większa pomoc

Funduszu dla ekologii w regionie
Fundusz – tak jak do tej pory – będzie dofinansowywał
przedsięwzięcia proekologiczne w postaci preferencyjnych
i umarzalnych pożyczek, dotacji, dopłat do oprocentowania
kredytów, środków przekazywanych państwowym jednostkom budżetowym, bankowych
linii kredytowych oraz innych
zadań związanych z ochroną
środowiska w regionie.
Zaplanowano, wydanie ponad 51 mln zł w formie dotacji (w tym dopłat do oprocentowań kredytów bankowych).
Natomiast blisko 12 mln zł zostanie przekazywanych, na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie gospodarki ﬁnansowej Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, państwowym jednostkom

budżetowym za pośrednictwem
rezerwy celowej budżetu państwa. Z kolei wysokość przyszłorocznych umorzeń preferencyjnych pożyczek oszacowano na
60 mln zł.
W zakresie ochrony wód Fundusz będzie wspierał w 2013 roku przedsięwzięcia mające na
celu m.in. poprawę jakości wód
powierzchniowych i podziemnych, w tym ochronę wód ujmowanych do celów pitnych i ujętych w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Wsparcie ﬁnansowe Funduszu ukierunkowane będzie przede wszystkim na doﬁnansowanie projektów przedsięwzięć
z zakresu gospodarki ściekowej, które znalazły się na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Na mocy Porozumienia podpisanego

z Marszałkiem Województwa
Śląskiego możliwe będzie nadal
wspieranie ze środków Funduszu projektów, które nie otrzymały doﬁnansowania unĳnego
w konkursie ogłoszonym w ramach RPO.
Dla Funduszu ważne będą
przedsięwzięcia mające na celu wdrażanie kompleksowego
programu ochrony przeciwpowodziowej i rozwoju systemów
małej retencji, w tym realizację zadań „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu
górnej Wisły”, „Programu dla
Odry – 2006” oraz „Programu
małej retencji dla województwa
śląskiego”, likwidację skutków
powodzi, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce wodnej, zapewnienie
mieszkańcom dostępu do wody
o jakości odpowiadającej normom wody do picia.
Środki WFOŚiGW będą wy-

