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

Racibórz » Wokół sieci obszarów Natura 2000 narosło wiele mitów – mieszkańcy,
nierzadko również samorządowcy obawiają się zakazów, zahamowania rozwoju,
uniemożliwienia normalnej działalności. Tymczasem Natura 2000 jest wielką szansą.
W powiecie raciborskim jest kilka takich obszarów – Meandry Odry w Chałupkach,
Łężczok i Łężczok.

Żyj w zgodzie z naturą
Natura 2000

Jeżeli w obszarze Natura
2000 chronione ekosystemy
i gatunki są we właściwym stanie ochrony i nic im nie zagraża, to Natura 2000 nie zmienia
nic w dotychczasowym funkcjonowaniu tego obszaru, m.in.
w formach prowadzonej na nim
gospodarki. Należy jedynie
w określonych odstępach czasu (3-6 lat) monitorować, czy
nadal stan środowiska, siedlisk
i gatunków jest odpowiedni. Jeżeli jednak obecna gospodarka
zagraża chronionym ekosystemom i gatunkom lub negatywnie na nie wpływa, Natura 2000
powinna stymulować (używając
różnych mechanizmów, jednak-

co ważne- z preferencją dobrowolnych form motywacji ekonomicznej) dostosowanie tej
gospodarki do potrzeb ochrony przyrody.
Natura 2000 to nie tylko zakazy, bariery, ograniczenia dla
rozwoju, inwestycji, produkcji
rolniczej. Przeciwnie – utworzenie obszaru Natura 2000 na
obszarze danej gminy może być
atutem promującym region pod
katem usług (przede wszystkim
turystycznych) oraz produkcji
(głównie produkcji żywności tzw.
„zdrowej”, popularnie „ekologicznej”). Im większy dany obszar Natura 2000, a przedmiot
ochrony bardziej niepowtarzal-

ny, tym lepiej dla promocji i rozwoju gminy.
W ramach projektu "Żyj
w zgodzie z Naturą", realizowanego przez Fundację Edukacja bez Granic dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ukazał się folder insertowany
do 17 dzienników regionalnych,
poświęcony gospodarowaniu na
obszarach natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji inwestycji i racjonalnego
wykorzystania zasobów przyrodniczych, w tym w zrównoważonej turystyce. Folder będzie stanowił również kompendium wiedzy o przyrodniczym,
historycznym i kulturowym bogactwie obszarów Natury 2000
w 16 województwach.
Równocześnie ruszył portal
internetowy www.natura2000.
biz i konkurs fotograficzny dotyczący obszarów Natura 2000
interesujących pod względem
turystyki oraz realizacji inwestycji aktywizujących zawodowo lokalne społeczności, zaś już
wkrótce na antenie TVP 1 emitowany będzie cykl programów
promujących najciekawsze pomysły, związane z gospodarowaniem na obszarach objętych
siecią Natura 2000.
źródło: NFOŚiGW

Racibórz » Racibórz otrzymał dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 1 mln 201 tys.
350 zł na ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta. Pieniądze przyznane zostały
w ramach pierwszej edycji programu pilotażowego „KAWKA”.

Ponad 1 mln zł na ograniczanie

niskiej emisji na terenie Raciborza
Program pilotażowy "KAWKA" zakłada wsparcie finansowe dla zadań służących likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii.
Na ten cel Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył w naszym regionie ponad 12 mln zł,
a Wojewódzki Fundusz blisko
10 mln zł.
W ramach tego Programu
miasta o liczbie ludności przekraczającej 10.000 oraz miejscowości uzdrowiskowe mogą
uzyskać dofinansowanie w wysokości: do 45% w formie dota-

cji ze środków udostępnionych
przez NFOŚiGW oraz do 45%
w formie pożyczki ze środków
WFOŚiGW w Katowicach. Racibórz pozyskał środki na dwa
zadania. Pierwsze dotyczy
ograniczania niskiej emisji na
terenie miasta poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła
( palenisk węglowych) w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych. Przyznana na to
zadanie pożyczka ze środków
WFOŚiGW w Katowicach wynosi 144 tys. 778 zł, natomiast dotacja ze środków udostępnionych
przez NFOŚiGW wynosi 176 tys.

142 zł. Drugie zadanie obejmuje
ograniczania niskiej emisji na
terenie miasta poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła
(palenisk węglowych) termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych
przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5,
Stalmacha 6, Różyckiego 11-13
i Dąbrowskiego 15. Przyznana
na to zadanie pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach
wynosi 385 tys. tys. 189 zł, natomiast dotacja ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW
wynosi 495 tys. 241 zł.
Oba zadanie zrealizowane
zostaną w 2014 roku.

Racibórz » VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy oraz Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej – to dwa
wydarzenia, które zaplanowano na czerwiec w naszym mieście.
Będzie to największe spotkanie sektora energetyki prosumenckiej
w naszym kraju.

W czerwcu

Targi energetyki odnawialnej
Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) we współpracy
z Miastem Racibórz oraz Raciborską Izbą Gospodarczą (RIG)
zorganizują VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy. Tegoroczne Forum odbędzie się w dniach 12-13 czerwca
2014 r. w Raciborzu, które jest
miastem wiodącym w Polsce
w zakresie promocji i stosowania systemów energetyki odnawialnej.
Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej jest największym spotkaniem biznesowym
w sektorze energii słonecznej
(kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych) w Polsce. Bazując na doświadczeniu
i sukcesach poprzednich sześciu edycjach Forum, (odbywających się nieprzerwanie od
2007 roku), IEO dostrzegając
wzrastający potencjał segmentu kotłów na biomasę w Polsce
zaprasza do udziału w kolejnym
spotkaniu sektora przemysłu
zielonej energetyki. Od 2014 roku, program Forum został rozszerzony o tematykę związaną
z przemysłem biomasy i urządzeń grzewczych wykorzystujących biomasę.
Wg badań IEO w 2012 roku
na rynku krajowym sprzedano
ogółem rekordową liczbę niemalże 302 tys. m2 kolektorów
słonecznych, jednakże wykorzystany jest jedynie w 1/3 pełny
potencjał produkcyjny ich producentów. Łączna ilość zainstalowanych kolektorów słonecznych w Polsce na koniec 2012
r. wyniosła 1,2 mln m2. Wyniki
za 2012 rok plasuję Polskę na
drugim miejscu pod względem
sprzedaży instalacji kolektorów
słonecznych w Europie. ESTIF
przewiduje, że w 2013 r. Polska
będzie jednym z trzech krajów,
obok Danii, Belgii i Grecji, gdzie
rynki kolektorów słonecznych
zanotują dalszy wzrost.
Na koniec 2012 roku w Polsce, skumulowana moc zainstalowana w systemach foto-

w Raciborzu

woltaicznych wynosiła łącznie
3,6 MW, w tym 1,4 MW w systemach przyłączonych do sieci.
W 2012 roku w Polsce sprzedano
łącznie ponad 93 tysiące sztuk
paneli fotowoltaicznych, których moc sięga 22 MW. Część
sprzedanych w 2012 roku paneli została zainstalowana w elektrowniach PV, które już funkcjonują i wytwarzają energię
elektryczną. Pozostałe są instalowane w kilkunastu dużych inwestycjach w całym kraju. Pełen obraz rynku przedstawiono
w raporcie „Rynek fotowoltaiczny w Polsce 2013".
Wykorzystanie kotłów na
biomasę do celów grzewczych
w warunkach krajowych staje
się coraz bardziej uzasadnioną
ekonomicznie i technologicznie
alternatywą dla tradycyjnych
urządzeń grzewczych. Według
danych i szacunków Instytutu
Energetyki Odnawialnej, zawartych w raporcie „Rynek kotłów
i urządzeń na biomasę w Polsce”, który powstał we współpracy z czołowymi producentami urządzeń grzewczych, w Polsce użytkowanych jest około 90
tys. kotłów dedykowanych na
biomasę. Roczna sprzedaż przewyższa 15 tys. sztuk, co oznacza,
że każdego roku przybywa ponad 300 MW mocy zainstalowanej. Roczna wartość sprzedaży
– wielkości rynku, wynosi ponad
150 mln zł.
W świetle planowanych systemów wsparcia finansowego
NFOŚiGW (m.in. program Prosument, Bocian, Kawka, Lemur)
oraz przewidywanemu finansowaniu z UE na lata 2014-2020,
rola systemów energetyki prosumenckiej nabiera szczególnego znaczenia.
VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy
jest wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń, zacieśnie-

nia i sformalizowania współpracy m.in. firm produkcyjnych i instalatorskich sektora
w Polsce i w UE oraz zielonej
gospodarki.
Podczas Forum nastąpi ponadto uroczyste wręczenie dyplomów dla Liderów Polskiego Rynku Kotłów na Biomasę,
w ramach przeprowadzanego
przez Instytut Energetyki Odnawialnej corocznego badania
rynku. W 2013 roku, IEO, po
raz pierwszy odznaczył Liderów Polskiego Rynku Kolektorów Słonecznych.
Forum towarzyszyć będą
Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej, które zorganizowane zostaną 13 i 14 czerwca. Będą to dwudniowe polsko
– czeskie targi, których przesłaniem będzie propagowanie
odnawialnych źródeł energii
oraz technologii o charakterze energooszczędnym z m.in.
takich branż jak przemysł, budownictwo, energetyka, wymiana myśli technicznej, promocja
instytucji wspierających finansowo działania proekologiczne
w ramach inwestycji oraz edukacja proekologiczna.
Na targach prezentować się
będą przedsiębiorcy i instytucje
wsparcia finansowego z Polski
i Czech. Miasto Racibórz pozyskało z Programu Operacyjnego
Współpracy Trangranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska ponad 30 tys. euro na
ich organizację. Prezydent Raciborza chcąc umożliwić przedsiębiorcom, których działalność
związana jest z energetyką odnawialną, promocję na targach
zaprasza już dziś do kontaktu
z Referatem Promocji w urzędzie miasta w Raciborzu. Tu
uzyskać można szczegółowe
informacje dotyczące organizacji i udziału w targach.

