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

ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY - JUŻ MOŻNA
WYPEŁNIAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE!

Ekologiczne autobusy
u Już od 4 stycznia 2021 r. m.in. samorządy

mogą wnioskować o dotacje na zakup
zeroemisyjnych autobusów w ramach
programu „Zielony transport publiczny”,
realizowanego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z

ainteresowani dofinansowaniem zakupu ekologicznych autobusów mogą wysyłać wnioski
za pomocą systemu GWD - Generatora
Wniosków o Dofinansowanie.
Przypominamy, że do rozdysponowania jest 1,3 mld zł na zakup co najmniej 500 autobusów napędzanych
prądem lub wodorem. Poziom dofinansowania wyniesie 80% kosztów

kwalifikowanych zakupu autobusów
o napędzie elektrycznym oraz trolejbusów, a w przypadku autobusów wodorowych dotacje będą sięgać aż 90%.
Beneficjentami nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być
organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, w tym m.in.
samorządy.

Nabór ciągły w programie „Zielony
transport publiczny” właśnie się rozpoczął i potrwa do 15 grudnia 2021 r. lub
do wyczerpania alokacji.
Przy sporządzeniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na koncepcję i zasadność wdrożenia przyjętego rozwiązania, tj. uzasadnienie liczby pojazdów/infrastruktury w odniesieniu do potrzeb transportowych wnioskodawcy oraz zagwarantowanie dotrzymania deklarowanego efektu ekologicznego, tj. uprawdopodobnienie osiągnięcia i utrzymania trwałości rzeczowej i ekologicznej oraz przedstawienie
realistycznego harmonogramu wdrażania projektu. Brak spełnienia tych kryteriów może prowadzić do negatywnej
oceny wniosku.
Więcej szczegółów na: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/
zielony-transport-publiczny-faza.
Nabory wniosków ma być prowadzony w trzech etapach - w 2021, 2022
i 2023 r. W pierwszej fazie programu „Zielony transport publiczny” poziom finansowania będzie najwyższy.
Wszystko dlatego, że oprócz celów ekologicznych, ma on pomóc gospodarce
w odbudowie po kryzysie związanym
z pandemią.

Ułatwienie dla mieszkańców
u Do programu Czyste Powietrze
przystępuje coraz więcej gmin.

W

59. punktach usytuowanych
w urzędach miast i gmin
mieszkańcy mogą składać
wnioski w ramach programu Czyste
Powietrze. Z naszego powiatu umowy
o współpracy w tym zakresie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisały gminy: Mikołów, Łaziska
Górne, Wyry i Ornontowice. Zajmujący
się tymi sprawami urzędnicy zostali przeszkoleni i nie tylko przyjmują wnioski,
ale także doradzają mieszkańcom. Ostatnio z takiego ułatwienia mogą korzystać
także mieszkańcy Bierunia.
- Jest to szczególnie istotne teraz, podczas pandemii, kiedy dostęp do naszych
doradców w Funduszu jest ograniczo-

ny, a rozmowa przez telefon nie zawsze
pozwala rozwiać wszelkie wątpliwości
i pomóc beneficjentom np. przy wymianie
pieca węglowego czy wykonaniu termomodernizacji - wyjaśnia Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚiGW
w Katowicach.
Kontakt z doradcą jest szczególnie
ważny, kiedy w ramach programu Czyste
Powietrze wymieniamy kilka elementów, np. ocieplamy dom, wymieniamy
okna, piec czy zakładamy fotowoltaikę.
Jak połączyć elementy programu Czyste
Powietrze i Mój prąd, by uzyskać najkorzystniejsze dofinansowanie? I co wybrać
pompę ciepła czy piec na gaz? Te i wiele
innych pytać nurtują mieszkańców chcących skorzystać z dofinansowania.

Ekologia w szkole!
u Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz siódmy zaprasza do udziału
w konkursie: „Zielona Pracownia_Projekt’2021” oraz „Zielona Pracownia’2021”, na które przeznaczył 2,5 mln zł.

T

ylko do końca stycznia
mają czas przedstawiciele szkół podstawowych i średnich na opracowanie
i przesłanie projektu ekologicznej pracowni. Zwycięskie projekty otrzymają nagrody do 10
tys. zł.
Przypomnijmy,
że przedmiotem
konkursu jest stworzenie
projektu
szkolnej pracowni
na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych,

geologicznych czy chemicznofizycznych. Ocenie podlegać
będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni - jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań,
różnorodność pomocy dydaktycznych.
Jednocześnie Fundusz zaprasza samorządy oraz jednostki prowadzące placówki
oświatowe do udziału w drugim konkursie: „Zielona Pracownia’2021”. W tym przypadku celem jest dofinansowanie
najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni. Dotacja będzie udzielana
z uwzględnieniem efektów
zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości
80% kosztów kwalifikowanych
z zastrzeżeniem, że maksymal-

na kwota nie może przekroczyć
40 tys. zł. Tutaj nie trzeba się
tak śpieszyć, bowiem wnioski
można składać od 1 - 31 marca
2021 roku.
Maksymalna kwota dofinansowania, którą będzie mogła
pozyskać placówka na projekt
i stworzenie szkolnej pracowni

na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych,
wyniesie łącznie do 50 tys. zł.
Pierwszy konkurs odbył się
w 2015 roku, a Fundusz wydał do tej pory na te cel ponad
10,5 mln zł.

