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

Trzeba się śpieszyć!

50 mln zł przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych na
terenie województwa śląskiego, w szóstym, ostatnim w tej perspektywie unijnej konkursie.

O

Zdjęcie WFOŚiGW w Katowicach

środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie 1.7.1.,
mogą się ubiegać, m.in. samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W przypadku dużego zainteresowania pula może zostać
zwiększona.
Wnioski o dofinansowanie
można składać od 29
marca do 28 maja 2021 r.
Konkurs został już ogłoszony na
stronach internetowych katowickiego Funduszu, ale wnioski można
będzie składać dopiero od 29 marca
2021 r. Gminy, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, które mogą się ubiegać o środki, mają czas na przygotowanie pełnej dokumentacji.
- Do wypełnienia i złożenia wniosku konieczny jest przede wszystkim
audyt energetyczny budynku przeznaczonego do kompleksowej termomodernizacji. Poza tym beneficjenci
muszą skonstruować tzw. montaż finansowy inwestycji. Projekt musi też
posiadać wszystkie wymagane pra-

Bloki po termomodernizacji współfinansowanej przez katowicki Fundusz.
wem zgłoszenia, pozwolenia i inne
wymagane zgody na realizacje - wyjaśnia Mariusz Janas, kierownik Zespołu Wdrażania i Koordynowania
Projektów POIiŚ WFOŚiGW w Katowicach.
W poprzednim konkursie
dofinansowanych zostało
39 projektów kwotą
ponad 92 mln zł.

Największą dofinansowanie, bo aż
blisko 20 mln zł, otrzymała Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniową,
z przeznaczeniem na kompleksową
termomodernizację 52 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Drugie co do wielkości dofinansowania
i najwyższe wśród gmin otrzymał
Rybnik - niemal 17 mln zł. Dzięki temu termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła przejdzie 27 bu-

dynków w dzielnicach Boguszowice-Osiedle oraz Niedobczyce.
Środki pochodzą z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałania 1.7.1. tj. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Łączna suma
dofinansowania po
pięciu edycjach konkursu
wynosi blisko 327 mln zł,
na zmodernizowanie
energetyczne
663 budynków
(15 479 gospodarstw
domowych).
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to program wspierający, m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo
energetyczne.

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW
w Katowicach:

Zachęcamy wszystkich
zainteresowanych, bo to
już ostatnia szansa na
zdobycie pieniędzy z tej
unijnej perspektywy. Jako
instytucja wdrażająca,
do rozdysponowania
mamy 50 mln zł, ale jeśli
zainteresowanie będzie
duże to mamy możliwość
zwiększenia puli środków.
Tak jak w poprzednim
konkursie, kiedy tę kwotę
prawie podwoiliśmy, do
ponad 92 mln zł.

Czas się przyłączyć!
u Dłuższy termin dla gmin, które chcą
skorzystać z dodatkowych pieniędzy
w programie Czyste Powietrze.

J

eszcze do końca marca 2021 r., gminy mają szansę na wyrażanie chęci podpisania porozumienia - w sprawie programu Czyste
Powietrze - uwzględniającego nowe bonusy dla
gmin. Dzięki temu samorządy będą korzystać
z pakietu startowego na uruchomienie punktu
informacyjno-konsultacyjnego i podwyższonej
refundacji kosztów za złożone wnioski. Premiowane będą też gminy, które tych wniosków złożą najwięcej.
Łączny budżet zachęt, przygotowanych przez
Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to ponad 100 mln zł. Obejmuje on wsparcie utworzenia oraz bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony

wniosek z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, a było to odpowiednio 100 zł i 0 zł)
oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które
w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków
w programie Czyste Powietrze.
Wydłużony termin zgłoszeń dla gmin, chcących korzystać z tych bonusów, to wyjście naprzeciw potrzebom samorządów, które jeszcze
nie zdążyły zgłosić się do programu Czyste Powietrze. W tym celu - do końca marca br. - konieczne jest zgłoszenie gminy w formie pisemnej
do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (nie ma wzoru pisma,
wystarczy krótka, podpisana informacja na ten
temat).

Gminy, które już przystąpiły do programu
Czyste Powietrze, czyli mają podpisane porozumienie z Funduszu, nie muszą się dodatkowo
zgłaszać, ponieważ otrzymają propozycję aneksu do podpisanego już porozumienia. Nowe porozumienia będą zawierane przez Funduszu do
końca maja 2021 r.

Więcej informacji:

czystepowietrze.gov.pl
(zakładka „Dla gmin”)

tel. 22 340 40 90

(ogólnopolska infolinia dla gmin).

