Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ruszyła akcja promocyjno-informacyjna programu „Czyste powietrze”.

Rząd walczy ze smogiem

Dzień rzeki

T

rzy miesięcy temu prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Tomasz Bednarek podpisał porozumienie z Kazimierzem Kujdą Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rzecz poprawy jakości powietrza
dla województwa śląskiego. Mowa
tu o programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, który ma poprawić
efektywność energetyczną istniejących domów jednorodzinnych poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk - źródeł ciepła. Program będzie realizowany
przez dziesięć lat.
Jednym słowem, kto zamierza wymienić
piec centralnego ogrzewania czy ocieplić
dom lub jedno i drugie, ten powinien wnikliwie przestudiować zasady działania tego programu. Teraz eksperci z WFOŚiGW w Katowicach ruszyli w teren, by na licznych spotkaniach z mieszkańcami województwa wyjaśniać działanie programu. Odbyło się ich już
wiele, w planach są także spotkania informacyjne w powiecie mikołowskim. Będziemy
o nich informować na bieżąco, na naszej stronie internetowej: www.naszagazeta.info.

Kilka słów
o programie
Na realizację przeznaczono 103 mld zł,
finansowanie programu w formie dotacji
wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek
39,7 mld zł, będzie pochodziło ze środków
NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz europejskich - nowej perspektywy finansowej.
Minimalny koszt realizowanego projektu to
7.000 zł.

Ś

ląski Ogród Botaniczny w ramach Śląskiego Kalendarza, pod
patronatem i przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach zorganizował kolejną imprezę
„Dzień rzeki”.
Zakłada się, że termomodernizacji zostanie
poddanych ponad 4 mln domów.
Właściciele domów, których dochody są
najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu.
Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.
Dotacje nie będą stanowiły przychodu
podlegającego opodatkowaniu.
Pożyczki mogą być udzielane na okres do
15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem,
które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.
Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla głównych pozycji termomodernizacji w programie wynoszą:
n ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2.
n instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej do 10.000 zł za zestaw.

n kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin do 20.000 zł za
zestaw.
n wymiana stolarki zewnętrznej, w tym: okien,
okien połaciowych, drzwi balkonowych,
powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł za m2.- pompy ciepła na
cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30.000 zł za zestaw.
Oprócz dotacji i dopłat możemy liczyć na
ulgi podatkowe, m.in. od 2019r. (czyli w rozliczeniu od 2020r.) wydatki ponoszone przez
osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 procentach
odliczone od dochodu. Ulga ma być rozłożona na okres trzech lat, a sumarycznie nie
może przekroczyć 53.000 zł.

Zaczynają 16 września,
w niedzielne południe od gry
terenowej „Rzeki i ich mieszkańcy”, podczas której dobra
zabawa i porcja wiedzy jak
zawsze gwarantowana. Na
koniec gry uczestnicy otrzymają pieczątkę do legitymacji. Będą warsztaty, na których dzieci dowiedzą się, co
kryje rzeka oraz z zielarstwa.
Warsztat robienia naturalnych
maseczek to strzał w 10! Naturalne zapachy i chwila relaksu pozwoli nam dłużej cieszyć się pięknem lata! Będzie
też zbiórka elektrośmieci za każdy sprzęt będzie można otrzymać roślinkę ogrodo-

wą - oraz „Dzika Droga”, czyli surwiwalowe atrakcje! Będzie też można zobaczyć, jak
działają profesjonalne, turystyczne filtry do oczyszczania brudnej wody, które warto zabierać ze sobą w dzikie tereny. W przypadku, gdy
jednak takiego nam zabraknie - nic nie szkodzi, bo pokażemy jak samodzielnie
zrobić naturalny filtr z naturalnych elementów.
Zaprezentowany zostanie
film „Wisła - rzeka życia” oraz
ogłoszone wyniki konkursu literackiego pt. „Rzeka, Rzeczka, Rzeczułka” - tym razem nagrody trafią do początkujących
pisarzy, którzy zmierzyli się
z wyzwaniem stworzenia bajki, wiersza lub opowiadania
z okazji Dnia Rzeki. A wzdłuż
alej spacerowych będzie można zobaczyć wystawę fotograficzną „Świat przyrody malowany elektronami”. W programie ponadto gry planszowe,
plenerowe malowanie oraz
wiele innych atrakcji.

balnych, regionu), wartość merytoryczna, forma, wykorzystanie problemów lokalnych w formułowaniu „Przesłania”. Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa
Środowiska.
Na stronie funduszu dostępny
jest Regulamin Konkursu oraz
Karta Zgłoszenia, którą nale-

ży odesłać do dnia 28 września
br. na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.
Osobą kontaktową
w sprawie MKK 2018
jest Iwona Naprzał:
i.naprzal@wfosigw.katowice.pl

Młodzież
dla klimatu
W

ojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza młodzież
szkół średnich do wzięcia
udziału w ogólnopolskim
konkursie pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne
dla przyszłości”.
Jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, będzie miał miejsce 24 października, podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich
POL-ECO SYSTEM. Jego organizatorem są Wojewódzkie Fun-

dusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem - Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partnerem - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ideą konkursu i Kongresu (MKK 2018) jest zachęcenie
młodzieży szkół średnich do
sformułowania swojego punktu
widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem
rządzących w tym zakresie, poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW

oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych prac. Wybierze 10 zespołów szkolnych z całego kraju, które dokonają prezentacji najlepszych „Przesłań” na
szczycie MKK 2018 w Poznaniu
24 października 2018r. Prezentacjom towarzyszyć będą wykłady naukowe i debaty na temat
wpływu zmian klimatycznych na
środowisko przyrodnicze. Dla
twórców najlepszych prac przewidywane są nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły.
„Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” może
przybrać dowolną formę: prze-

mówienia, prezentacji, plakatu,
filmu, etc. Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników Konkursu.
Ocenie podlegać będzie
zgodność tematyki Przesłania z wybranym obszarem tematycznym, zakres Przesłania
(czy odnosi się do spraw szkolnych, miejscowości, spraw glo-

