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u Rząd daje 5 tys. zł premii za montaż paneli fotowoltaicznych.

Czas na własny prąd!
Kilka dni temu premier Mateusz
Morawiecki zapowiedział
uruchomienie programu
dofinansowań „Mój prąd”,
w ramach którego właściciel
każdej, nowej instalacji
fotowoltaicznej może liczyć
na dotację bezzwrotną
w kwocie 5000 zł. Zarządzać
tym programem ma Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
i jest adresowany do osób
fizycznych.

C

ałkowity budżet ma wynosić
1 miliard zł, czyli skorzysta
z niego około 200 000 rodzin.
Maksymalna wielkość instalacji wynosi
10 kWp, ale na średniej wielkości dom
wystarczy 3-4 kWp. Program powinien
ruszyć na początku września i jego koordynatorami będą fundusze wojewódzkie. Osoby, które już montują instalacje
na dachu swojego domu powinny wiedzieć, że wniosek można złożyć tylko
przed zakończeniem prac.
- W założeniach dotacja nie może przekroczyć 50 procent kosztów kwalifikowanych, ale na pewno każdy wniosek zostanie
uznany, bowiem instalacja ogniw fotowoltaicznych dla domu to koszt do 20 tys. zł.
Natomiast to co ważne, to fakt, że nie można łączyć dwóch źródeł dofinansowania.:
albo premia - 5 tys. zł, albo pożyczka na
preferencyjnych warunkach - wyjaśniają

ADAM LEWANDOWSKI,

pracownicy WFOŚIGW w Katowicach. Do tej pory w ramach programu „Czyste
powietrze” pożyczki na montaż instalacji
fotowoltaicznej w województwie otrzymało blisko 300 osób.
Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, w Polsce do 2020 roku udział produkcji energii odnawialnych w pełnym
bilansie energetycznym kraju powinien
wynieść 15%. Obecnie w Polsce możemy
mówić o 11,5%. Aby zachęcić mieszkańców do inwestycji, rząd wraz z samorządami oraz organizacjami unijnymi organizuje szereg kampanii i dotacji na panele
fotowoltaiczne.
Teraz właśnie jest najlepszy czas na
założenie własnych mikroinstalacji, gdyż
praktycznie każde województwo, gminy,
fundusze oraz rząd oferują programy,

które pozwalają pozyskać środki na działania związane z odnawialnym źródłem
energii. Dodatkowo na pomoc przycho-

na instalacje ogniw, m.in. w gminie Wyry, gdzie na ponad 70 domach pojawiły
się już instalacje fotowoltaiczne, także

Fotowoltaika zamienia energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Daje to możliwość produkowania prądu we własnym zakresie. Tym samym inwestor może całkowicie uniezależnić się od dostaw i cen energii elektrycznej, co obecnie, kiedy koszty rosną, jest naprawdę kuszącym rozwiązaniem.
Z roku na rok zyskuje ona na popularności ze względu na stale rosnące ceny
prądu oraz wzrastająca świadomość społeczeństwa o instalacji OZE i ochronie
środowiska. Instalacja fotowoltaiczna jest bardzo korzystnym rozwiązaniem,
ponieważ nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej zostaje odesłany do
sieci i tam zmagazynowany. Inwestor może go odebrać w każdej chwili, gdy jego
zapotrzebowanie na prąd wzrośnie, bez ponoszenia dodatkowych opłat.
dzą banki oferujące preferencyjne kredyty
i pożyczki, a także leasing.
W powiecie mikołowskim mieszkańcy
mieli możliwość skorzystania z dotacji

w Mikołowie program gminny spotkał się
z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
Beata Leśniewska

wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach:
Premia w ramach programu „Mój
prąd”, to kolejna forma zachęcenia
mieszkańców do inwestowania w ekologiczne źródła energii. Do tej pory
można było skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki w ramach programu
„Czyste powietrze”, a teraz mieszkańcy
mają wybór. Mogą skorzystać z 5 tys. zł
premii w ramach programu „Mój prąd”
lub z pożyczki niskooprocentowanej.
Dla osób nie posiadających kapitału
własnego lepsza będzie pożyczka, a dla
osób, które finansują inwestycje z własnych środków - premia znacząco obniży jej koszty. Obecnie jest bardzo dobry
moment, by dokonań termodernizacji
domu, zapewnić mu ekologiczne źródło ciepła oraz ciągłą dostawę prądu.
Dzięki tym inwestycjom, w przyszłości
koszty ciepła i energii elektrycznej nie
będą dla mieszkańców tak dotkliwe.
Warto pomyśleć o tym już dziś, kiedy
rząd tak sprzyja proekologicznym inwestycjom.

u Międzynarodowa Noc Nietoperzy w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie

Poznajemy nietoperze
Ś
ląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, to miejsce, gdzie mieszkańcy powiatu mikołowskiego
i nie tylko mogą poznawać przyrodę.
Poprzez szereg imprez popularyzujących
ekologiczne działania, a także przybliżające zachodzące w przyrodzie zjawiska
Ogród edukuje oraz kształtuje właściwe
postawy wśród młodzieży, dzieci oraz
dorosłych. Międzynarodowa Noc Nietoperzy to kolejne tego typu wydarzenie.

Po raz pierwszy w Ogrodzie spotykamy się nocą, aby zbliżyć się choć trochę
do tych niesamowitych ssaków, obalić mity i uprzedzenia oraz posłuchać
o ich ważnej roli w środowisku. Impreza
odbędzie się w nocy z 24 na 25 sierpnia.

Co czeka uczestników:
n opowieść o nietoperzach,
n nocny spacer i nasłuchiwanie nietoperzy,

n biwakowanie i biesiadowanie przy
ognisku,
n dla najwytrwalszych wschód słońca
z wieży widokowej.
Zbiórka - godz. 20.00 na dziedzińcu
budynku głównego
Każdy uczestnik powinien mieć latarkę, buty terenowe oraz strój odpowiedni
do warunków atmosferycznych. Zachęcamy, aby zabrać ze sobą wałówkę na
ognisko, instrumenty, a przede wszyst-

kim dobry humor. Dla śmiałków otwieramy ogrodowe pole namiotowe (namioty we własnym zakresie). Warunki
polowe, ale dobra zabawa gwarantowana.

W przypadku bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza zostanie odwołana - informacja
zostanie podana na FB Ogrodu!

