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

Ruszył program „Mój elektryk”
u Wyższe dofinansowanie dla uprawnionych posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz wsparcie dla firm i organizacji, dopłaty
do leasingu pojazdu, a także rozszerzenie katalogu pojazdów, na które można otrzymać wsparcie - oto cechy nowej odsłony
programu dopłat do pojazdów zeroemisyjnych, w tym elektrycznych oraz wodorowych. Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada start programu „Mój elektryk”. Na dopłaty przeznaczył 500 mln zł.

J

niu leasingobiorców wystąpią firmy leasingowe, które będą współpracowały
z bankami, którym z kolei Narodowy
Fundusz udostępni środki na dopłaty.
Po stronie przedsiębiorcy będzie jedynie podpisanie umowy leasingu z dotacją - zaznacza wiceprezes NFOŚiGW
Artur Lorkowski.

ak zaznacza szef resortu klimatu
i środowiska Michał Kurtyka,
elektromobilność nie jest modą,
a realnym narzędziem poprawy jakości życia i zdrowia.
- Dynamiczny rozwój technologii
w tym sektorze sprzyja coraz szerszemu i powszechniejszemu wykorzystywaniu tych pojazdów nie tylko przez
użytkowników indywidualnych, ale
także przez biznes i administrację mówi minister Kurtyka.

Nabór wniosków
o dofinansowanie
składanych przez osoby
fizyczne rozpocznie się
12 lipca i będzie prowadzony
do wyczerpania środków
lub do 30 września 2025 r.

Więcej możliwości
„Mój elektryk” jest skierowany do
wszystkich kategorii odbiorców. Od
12 lipca wnioski o dotacje na zakup
pojazdów mogą składać osoby fizyczne, a następnie - w ciągu kilku tygodni
- taką możliwość otrzymają przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje.
Równolegle, będą uruchamiane dotacje do leasingu. Bez względu na formę finansowania pojazdu (zakup, leasing, najem), warunki wsparcia będą
takie same.
- Osobom fizycznym Narodowy Fundusz zrefunduje część kosztu zakupu lub najmu aut osobowych,
a podmiotom instytucjonalnym zrefunduje część kosztu zakupu lub leasingu dodatkowo aut dostawczych,
jak również np. motorowerów obsługujących dostawy zamówień do klien-

tów. Narodowy Fundusz zgodnie z zasadami pomocy publicznej za kilka tygodni uruchomi również wsparcie dla
zakupu busów dla więcej niż 8 osób dodaje Artur Lorkowski, wiceprezes
NFOŚiGW.
Wyższe dopłaty
dla wielodzietnych,
dopasowanie do
warunków rynkowych
Dofinansowaniem z programu
„Mój elektryk” będzie objęty zakup
lub leasing - to jedno z najważniejszych udogodnień nowego programu.
W przypadku osób fizycznych wynie-

sie 18 750 zł, a dla tych z Kartą Dużej
Rodziny 27 000 zł.
Pozostali adresaci programu mogą
liczyć na dofinansowania, których poziom będzie zależał od kategorii pojazdu oraz średniorocznego przebiegu. Mogą się przy tym ubiegać o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu.
Wnioskodawcy nie będący osobami fizycznymi na pojazdy kategorii M1 będą mogli uzyskać dofinansowanie nawet do 27 tys. zł w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu min. 15 tys. km, na pojazdy kategorii L będą mogli uzyskać
4 tys. zł wsparcia. Natomiast dofinan-

sowanie zakupu pojazdów kategorii
N1 wyniesie nawet 70 tys. zł. Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys.
km. Dofinansowania będą obejmowały zarówno zakup, jak i leasing pojazdów.
- Program „Mój elektryk” jest dostosowany do potrzeb naszych beneficjentów. Wnioskowanie o dotację na zakup
auta będzie bardzo proste, beneficjent
załaduje do systemu internetowego dowody zakupu, rejestracji i ubezpieczenia auta, podpisze tylko jeden wniosek, który stanie się umową dotacji
oraz wnioskiem o wypłatę dotacji. Po
drugie, o dotacje do leasingu w imie-

Wsparcie dla strażaków!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza strażaków
ochotników do składania wniosków o dotacje na zakup nowy samochodów gaśniczych. Nabór
odbywa się w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych” na rok 2021.

B

eneficjentami środków
są podmioty (z wykluczeniem państwowych
jednostek budżetowych) znajdujące się na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska w ramach porozumienia
Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Klimatu i Środowiska z dnia 23.02.2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla
środowiska i zostały poinfor-

mowane o możliwości składania wniosków do WFOŚiGW
w Katowicach.

- Dzięki temu programowi
druhowie mogą otrzymać dotację w wysokości do 50% kosztów

kwalifikowanych przedsięwzięcia. To ważne wsparcie w zaopatrzaniu w sprzęt ratowniczy jednostek OSP, które w wielu przypadkach są pierwsze na miejscu
wypadku, pożaru czy katastrofy - powiedział nam Adam Lewandowski, zastępca prezesa
WFOŚIGW w Katowicach
Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w ter-

Dofinansowanie dla osób fizycznych będzie przyznawane na zasadzie
refundacji części poniesionych kosztów zakupu auta. Aby ją uzyskać wystarczy wypełnić prosty wniosek elektroniczny. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi zarejestrować pojazd na terytorium RP, ubezpieczyć go
i zobowiązać się, że nie pozbędzie się
go przez dwa lata od uzyskania dotacji.
W przypadku pozytywnej oceny Funduszu wniosek, po złożeniu przez wnioskodawcę podpisu elektronicznego, będzie stanowił umowę z NFOŚiGW.
Więcej informacji o programie
„Mój elektryk”
jest dostępnych na stronie
www.nfosigw.gov.pl/mojelektryk

Środki przeznaczone na dotacje
wynosi

4.565.000 zł, w tym:

NFOŚiGW - 2.565.000

zł
WFOŚiGW - 2.000.000 zł
Dopuszcza się możliwość
zwiększania puli środków.
minie do 31.12.2021 r. lub do
wyczerpania alokacji środków.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się
nadanie wniosku pocztą lub
przesyłką kurierską, o terminie
wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.
Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obo-

wiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.
katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Zapobieganie poważnym awariom
/ nabór wniosków w ramach
„ogólnopolskiego programu
finansowania służb ratowniczych” na rok 2021 (pojazdy).

