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

Racibórz » W wyniku ogłoszonego przez WFOŚiGW w Katowicach przetargu, wyłoniono bank, który w latach 2013
i 2014 udzielać będzie osobom fizycznym kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu na budowę domów
energooszczędnych. Został nim Bank Ochrony Środowiska.

których odzysk ciepła wynosi
min. 75%), systemu wymiennika gruntowego, instalacji ogrzewania, materiałów izolacyjnych
ścian, stropów, dachów, posadzek, a także stolarki okiennej
i drzwiowej.
Jako obiekt energooszczędny uznano obiekt, dla którego
wskaźnik zapotrzebowania na
energię końcową (z wyłączeniem energii na przygotowanie ciepłej wody) będzie niższy
od 50 kWh na metr kwadratowy
rocznie. Okres spłaty kredytu
wraz z karencją wynosi 13 lat,
a oprocentowanie określono do
0, 95 stopy redyskonta weksli,
lecz nie mniej niż 3, 5 % w stosunku rocznym. Maksymalna
kwota udzielonego wsparcia to
200 tys. zł.
WFOŚiGW w Katowicach
był pierwszą w Polsce instytucją, która już dwa lata temu
uruchomiła pilotażową bankową linię kredytową na te cele,
finansowaną ze środków publicznych. W ramach pilotażowego programu podpisano umowy z piętnastoma podmiotami,
wykorzystując pulę dostępnych
środków niemal w 80 proc. W nowym programie wykorzystano
21 grudnia w Katowicach Ga- Cieślawski – dyrektorzy Oddzia- czonych zostanie 3 mln złotych niekonwencjonalnych źródeł dotychczasowe doświadczenia
briela Lenartowicz – prezes Wo- łów Banku Ochrony Środowiska na wsparcie budowy domów ni- ciepła (pompy ciepła, kolekto- i zmieniono nieco zasady, by łajewódzkiego Funduszu Ochrony w Częstochowie i w Katowicach skoenergetycznych.
ry słoneczne), układów wenty- twiej było o ten kredyt.
Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali umowę na mocy której
Preferencyjne kredyty obej- lacji mechanicznej z odzyskiem
Dyrektywa Parlamentu Euoraz Agnieszka Lemanik i Rafał ze środków Funduszu przezna- mą zakup i montaż urządzeń ciepła (tylko dla układów dla ropejskiego i Rady Europy zo-

Będą kredyty na budowę
niskoenergetycznych domów

Racibórz » Podczas corocznego spotkania pod nazwą Dbając o zieloną przyszłość, stanowiący od lat bombę ekolozorganizowanego przez Ministerstwo Środowiska z beneficjentami projektów śro- giczną na granicy Świętochłodowiskowych podkreślono, że województwo śląskie należy do regionów, w których wic i Chorzowa.
inwestycje dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Beneficjenci PO IiŚ w caotrzymały największą liczbę unijnych dotacji. Znaczny w tym udział Wojewódzkiego łym kraju otrzymają do końca
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2012 roku ok.6,3 mld zł z unij-

Unijne dotacje

dobrze służą środowisku
W całym kraju zatwierdzono już 640 projektów środowiskowych na łączną kwotę dofinansowania ze środków europejskich wynosząca prawie 18,8
mld zł, co stanowi 90 procent
zaplanowanych na ten cel kwot.
W przyszłym roku zapowiedziano rozstrzygnięcie – prawdopodobnie ostatnich w obecnej
perspektywie POIiŚ – naborów
wniosków. Jeden dotyczyć będzie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, a dwa
przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i rekultywacja powierzchni ziemi.
W naradzie uczestniczyła Gabriela Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z kierownikami zespołów wdrażających w woj. śląskim programy
środowiskowe w ramach POIiŚ

– Małgorzata Kuchną i Andrzejem Brzyskim.
Podsumowując dotychczasowe efekty wdrażania unijnego programu pomocowego wiceminister środowiska Aneta
Wilmańska poinformowała, że
do tej pory dzięki europejskim
dotacjom w całym kraju zbudowano 6 tys. km kanalizacji sanitarnej, do której dostęp uzyskało prawie 60 tys. mieszkańców,
ponad 5 tys. osób może korzystać z wybudowanej sieci wodociągowej. Powstało też 65 nowych oczyszczalni ścieków, zrealizowano 52 instalacje służące
ochronie powietrza i 35 zakładów gospodarki odpadami.
Pozwoliło to na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
rocznie o ponad 15 tys. ton głównie dwutlenku siarki, tlenków
azotu i pyłów. Zredukowano
też ilość wytwarzanych odpa-

dów o ponad 250 tys. ton rocznie, a o 4,4 mln ton wzrosła ilość
przetwarzanych każdego roku
odpadów.
Podobne dobre efekty wdrażania programu notowane są
także w naszym regionie. Już
wiadomo, że większość monitorowanych przez WFOŚiGW
w Katowicach projektów skończonych zostanie najpóźniej za
dwa lata. Ich wartość przekracza 737 mln zł, a dofinansowanie
ze środków unijnych wyniesie
ponad 430 mln zł. Dzięki temu
zbudowanych zostanie 300 km
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 13 km sieci wodociągowej.
Powstanie 56 przepompowni,
2 nowoczesne oczyszczalnie
oraz 2 zakłady zagospodarowania odpadów a także kompostownia, sortownia i składowisko odpadów oraz zrewitalizowany będzie słynny staw Kalina

nych dotacji. Pieniądze te pozwolą na realizację różnych inwestycji wspierających ochronę
oraz poprawę stanu środowiska, a tym samym jakości życia
mieszkańców. Większość z tych
inwestycji nie byłaby zrealizowana bez wsparcia Unii Europejskiej – mówiła w Krakowie
wiceminister Wilmańska.
W trakcie ministerialnej
konferencji określono również
główne cele wdrażania programu operacyjnego w perspektywie lat 2014-2020.Wśród nich najważniejsze to wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
promowanie dostosowania do
zmian klimatu i zapobiegania
ryzyku zmiany klimatycznych
a także ochrona środowiska
oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.
Dodajmy, że beneficjenci
wszystkich najważniejszych
programów środowiskowych
realizowanych w woj. śląskim
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podsumowali efekty wdrażania swych projektów po pięciu
latach realizacji największego
w historii Europy programu pomocowego.

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 podpisanych przez WFOŚiGW umów,
wydatkowanych zostało ponad
52 proc. środków, czyli 203 mln
zł. Następne 200 mln zł będzie
wydane w kolejnych 3 latach.
Dziesięć projektów to wodnokanalizacyjne, 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 nowoczes-

bowiązała kraje członkowskie
do budowy po 31 grudnia 2020 r.
budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Większość nowych
budynków w Austrii, Szwajcarii
czy Niemczech już teraz ma charakter pasywny lub zeroenergetyczny. W Polsce uchwalona
w 2011 r. ustawa o efektywności
energetycznej przewiduje wzorcową rolę sektora publicznego
w podnoszeniu efektywności
energetycznej, co przyczyniło
się do wzrostu zainteresowania
budownictwem energooszczędnym, szczególnie wśród instytucji użyteczności publicznej.
Przybywa także prywatnych
osób zaangażowanych w budowanie domów oszczędzających
energię, a tym samym chroniących środowisko. Dlatego
wspieranie budowy niskoenergetycznych obiektów jest jednym z priorytetowych zadań katowickiego Funduszu, zwłaszcza, że wartość strat związanych
z utratą ciepła przy ogrzewaniu mieszkań jest wciąż u nas
zbyt duża i sięga ponad 10 mld
zł rocznie.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania preferencyjnych kredytów na budowę
domów niskoenergetycznych
dostępne będą w oddziałach
Banku Ochrony Środowiska
w Katowicach i Częstochowie.
eco
ne 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
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie na terenie województwa śląskiego zrealizowanych 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.
eco

