6

Środowisko

KOLUMNA DOFINANSOWANA PRZEZ: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH 

sierpień 2013r.

Więcej pieniędzy
na środowisko
zostanie w regionach
W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020
fundusze na rzecz środowiska będą miały kluczowe znaczenie.
O ich podziale, w większym niż dotychczas stopniu, zadecydują
regionalne samorządy. Wzrośnie rola WFOŚiGW w Katowicach,
który jest jedną z wiodących instytucji odpowiedzialnych
za wykorzystanie dotacji środowiskowych na Śląsku.
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lipca, podczas spotkania minister rozwoju
regionalnego Elżbiety
Bieńkowskiej z prezes WFOŚiGW
w Katowicach Gabrielą Lenartowicz
mówiono o wdrażaniu projektów
środowiskowych i energetycznych
z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz planowanych do realizacji w latach 2014 - 2020.
W trakcie konferencji prasowej,
zorganizowanej w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, minister Elżbieta
Bieńkowska zaznaczyła, że choć
nie chce niczego narzucać marszałkom, to warto będzie włączyć
wojewódzkie fundusze we wdrażanie środowiskowych projektów
zawartych w nowych Regionalnych
Programach Operacyjnych.
- Dysponują one ogromną wiedzą na temat większości naszych
problemów dotyczących ochrony
środowiska oraz mają spore doświadczenia we wdrażaniu unijnych
i krajowych środków pomocowych
na te cele. Są zatem instytucjami
najbardziej kompetentnymi w sprawach środowiska –mówiła minister
Bieńkowska. W nowej perspektywie
będzie bowiem można się ubiegać
o środki na inwestycje o dużym
wpływie na środowisko. Komisja
Europejska we wszystkich swoich
programach ochronę środowiska
stawia bardzo wysoko. Liczyć się
zatem będą kompleksowe projekty
z zakresu kanalizacji, odpadów, efektywności energetycznej, rewitalizacji
budynków czy transportu miejskiego.
W ramach nowego wieloletniego
budżetu Unii Europejskiej na lata

2014 - 2020 znacznie więcej pieniędzy będzie w dyspozycji regionów. Ta
kwota zwiększa się z obecnych 25
proc. do 40 proc. Zatem z wynegocjowanych 73 mld euro, które Polska
będzie miała na lata 2014–2020, aż
28 mld euro otrzymają regiony.

Największy w kraju
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa Śląskiego,
będzie dysponował
ponad 3 mld euro.
- Nasze rozmowy w katowickim
Funduszu dotyczyły tego, jak spowodować, by przy wykorzystaniu
tych unijnych pieniędzy rozwiązać
jak najwięcej problemów środowiskowych w województwie - tłumaczyła
minister.
Gabriela Lenartowicz – prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach mówiła, że prawdziwą intencją wysiłków związanych
z pozyskiwaniem funduszy europejskich na cele ekologiczne nie jest
wyłącznie wywiązanie się ze zobowiązań wobec Komisji Europejskiej
w zakresie ochrony środowiska, ale
przede wszystkim poprawa naszej
jakości życia. Katowicki Fundusz niezależnie od środków europejskich,
którymi zarządza lub pomaga zarządzać, dysponuje także instrumentem
wsparcia na udział własny, z którym
problem mają m.in. samorządy. Wtedy zawsze gotowi jesteśmy do wspierania projektów tak dziś potrzebnych
dla poprawy stanu środowiska i tym
samym jakości życia mieszkańców stwierdziła G. Lenartowicz

Podczas spotkania prasowego
z minister Bieńkowską podsumowano dotychczasowe działania WFOŚiGW w Katowicach wspierające
przedsięwzięcia w regionie współfinansowane ze środków europejskich.
W latach 2004-2006 Komisja
Europejska zaakceptowała dziesięć
projektów z województwa śląskiego,
o łącznej wartości 454 mln euro.
Dofinansowanie tych projektów
z Funduszu Spójności wyniosło
323 mln euro. Wszystkie zaakceptowane projekty dotyczyły zadań z zakresu gospodarki wodno
- ściekowej i realizowane były przez
samorządy miast: Będzin, Bytom, Jastrzębie - Zdrój, Mysłowice, Piekary
Śląskie, Pszczyna, Racibórz, Tychy,
Zabrze oraz Zawiercie.
W ramach programu SAPARD
udzielono pożyczek preferencyjnych i pomostowych na realizację
ponad 100 projektów z 45 gmin
województwa śląskiego, na łączną
kwotę ponad 96 mln zł. Z funduszu
ISPA wdrażanych było 8 projektów
o wartości 407,7 mln euro, przy
udziale Funduszu na poziomie
237,4 mln euro.
Od 2007 r. podpisano blisko 100
umów na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno - ściekowej
i gospodarki odpadami współfinansowanych z europejskich środków,
na łączną kwotę 317 mln zł.
Dodatkowo, realizując - największy w Europie - program pomocowy „Infrastruktura i Środowisko”,
WFOŚiGW w Katowicach zawarł
w imieniu Ministra Środowiska 17
umów o dofinansowanie projektów
o łącznej wartości przekraczającej
826 mln zł. Dofinansowanie tych

Większość inwestycji proekologicznych w naszym regionie zostało współfinansowane ze środków unijnych.

Elżbieta Bieńkowska,
Minister Rozwoju
Regionalnego:
W perspektywie finansowej
Unii Europejskiej na lata 20142020 przewidziano dużą pulę
środków na cele środowiskowe,
ale zostaną one podzielone według innych zasad, niż było to
dotychczas. Więcej pieniędzy dostaną do dyspozycji regiony. Śląski WFOŚiGW jest największy
w Polsce i ma najlepszą wiedzę
na temat potrzeb i racjonalizacji
inwestycji środowiskowych. Chodzi o to, aby wydatki na szczegółowe cele środowiskowe, na
przykład transport, energetykę,
niską emisję, gospodarkę wodno-ściekową, ułożyły się w jedną
całość i wiązały się z projektami rewitalizacyjnymi. To jest
dla nas wielkie wyzwanie, aby
wielki pakiet pieniędzy na środowisko, udało się dobrze i pożytecznie wykorzystać. Śląski
WFOŚiGW ma do spłonienia
ważne i odpowiedzialne zadanie.
projektów z Funduszu Spójności
wynosi 462 mln zł. Trzynaście projektów dotyczy gospodarki wodno ściekowej, trzy gospodarki odpadami
komunalnymi, jeden rekultywacji
terenów zdegradowanych.
Z kolei w ramach szczególnych
zasad dofinansowania ze środków
WFOŚiGW, kwotą ponad 57 mln zł
umożliwiono realizację 20 projektów z zakresu gospodarki ściekowej,
które zostały pozytywnie ocenione a nie uzyskały dofinansowania
z Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

