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

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza druhów
do składania wniosków o dofinansowanie do zakupu sprzętu oraz termomodernizację remiz OSP.

Pieniądze dla strażaków!
l PIERWSZY NABÓR
wniosków dotyczy termomodernizacji budynków, w tym z zastosowaniu OZE, z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w 2021 roku.
Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego
szczebla gminnego lub ochotnicze
straże pożarne.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania
w tym:
n w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania
ze środków Funduszu dla jednego
beneficjenta nie może przekroczyć
30 tys. zł,
n w formie nieumarzalnej pożyczki
oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie
mniej niż 3% w stosunku rocznym.
W ramach programu będą finansowane przedsięwzięcia, których
koszt kwalifikowany nie przekracza
100 tys. zł.

Nabór wniosków będzie odbywał
się w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się
następująco:
1 runda: od 15.03.2021 r. do
30.04.2021 roku
2 runda: od 01.05.2021 r. do
31.05.2021 r.
3 runda: od 01.06.2021 r. do
30.06.2021 r. lub do wyczerpania
alokacji środków.
W przypadku wyczerpania alokacji
w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.
Kwota alokacji do dofinansowania
wynosi:
n w formie dotacji: 1 mln zł.
n w formie pożyczki: 2 mln zł.
Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

go programu finansowania służb ratowniczych”.
Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego.
Formą dofinansowania jest dotacja
w wysokości do 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu
w Katowicach w terminie do 31 maja 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków.
Kwota alokacji do dofinansowania
w formie dotacji wynosi 2 mln zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.
Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.
katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań/ Zapobieganie poważnym awariom.
Z uwagi na sytuację epidemiczną
w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje
data dostarczenia wniosku do Funduszu.

l DRUGI NABÓR natomiast
dotyczy dofinansowania na zakup
sprzętu, w ramach: „Ogólnopolskie-

Złóż wniosek i łap deszczówkę!
u Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił II nabór

wniosków dla zadań realizowanych w 2020-2024 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda”.

P

odmioty mogące ubiegać
się o dofinansowanie oraz
szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, określone są w treści
Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie II
naboru wniosków, stanowiących
załączniki do niniejszego ogłoszenia.
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie: portal.wfosigw.
katowice.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”,

2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po zalogowaniu w portalu Beneficjenta w menu
po lewej stronie: DEDYKOWANA
OFERTA DLA BENEFICJENTA
(FORMULARZE WNIOSKÓW)
odnośnik PROGRAM MOJA WODA. Po zakończeniu wypełniania
należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
3. Wysłać wypełniony formularz
wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ PDF”- dostępnej w portalu beneficjenta,
4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć
wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wnio-

sku, do: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice w godzinach jego pracy
7:30 - 15:30.
Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.
Ocenie będą podlegać tylko te
wnioski, które wpłynęły w terminie II naboru, zostały zarejestrowane
w Funduszu w formie elektronicznej
(aktywny PDF) i została złożona ich
podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).
O zachowaniu terminu złożenia
wniosku decyduje data jego wpływu
do WFOŚiGW w wersji papierowej

albo na skrzynkę podawczą Funduszu
znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Informujemy również, iż termin zakończenia II naboru może

ulec zmianie lub też może zostać
wstrzymany, o czym będą Państwo
informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową;

www.wfosigw.katowice.pl.

Informacje w sprawie szczegółów Programu: tel. 32 722 77 09, e-mail: mojawoda@wfosigw.katowice.pl

