Zielone Jastrzębie

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

Miliony z Funduszu

na termomodernizację
W Jastrzębiu-Zdroju z programu skorzystała
Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”, której
projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej
dwóch budynków w zasobach na ul. Ofiar Faszyzmu
7-15 i Górniczej 38 w Jastrzębiu-Zdroju” otrzyma
dofinansowanie w wysokości 726

P

onad 92 mln zł dofinansowania, niemal dwukrotnie więcej
niż pierwotnie zaplanowano,
przyznał WFOŚiGW w Katowicach
gminom, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Łącznie dofinansowanych zostało 39 projektów. Środki pochodzą z unijnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
poddziałanie 1.7.1.

736,24 zł.

- Pula środków w piątej edycji unijnego konkursu wynosiła 50 mln zł.
Ale ze względu na olbrzymie zainteresowanie, szczególnie ze strony samorządów, udało nam się ją zwiększyć prawie dwukrotnie. W marcu zaczniemy przyjmować wnioski
w następnej edycji konkursu i jeśli będzie nadal tak duże zainteresowanie,
to również nie wykluczamy zwiększenia dofinansowania - powiedział Tomasz Bednarek, prezes katowickiego
Funduszu.

Największą kwotę dofinansowania, bo aż blisko 20 mln zł, otrzyma
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Kompleksową termomodernizację przejdą należące do niej 52
wielorodzinne budynki mieszkalne
(657 gospodarstw domowych). Dzięki temu zmniejszone zostanie zużycie energii i spadnie emisja gazów cieplarnianych. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść około 32,5 mln zł.
Według planów prace termomoder-

Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20142020, poddziałania 1.7.1. tj. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
w województwie śląskim. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączna suma dofinansowania po pięciu edycjach
konkursu wynosi blisko 327 mln zł. Dzięki temu zmodernizowane energetycznie zostaną 663
budynki (15 479 gospodarstw domowych).
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

- Choć w statystykach zanieczyszczenia powietrza
Rybnik bardzo często plasuje się w czołówce, trzeba
podkreślić, że jest to też miasto, które robi wiele,
by z tych niechlubnych rankingów zniknąć
- stwierdził Tomasz Bednarek, prezes
katowickiego Funduszu podczas podpisywania
umowy z prezydentem miasta Piotrem Kuczerą.
nizacyjne powinny się zakończyć we
wrześniu 2022 roku.
Drugie co do wielkości dofinansowania i najwyższe wśród gmin otrzyma Rybnik - niemal 17 mln zł. Środki
będą przeznaczone na termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła
27 budynków (409 gospodarstw domowych) w dzielnicach Boguszowice-Osiedle oraz Niedobczyce.
Termomodernizację przejdzie również 19 budynków wielorodzinnych
na terenie Zawiercia. Dzięki czemu
lepszą klasę zużycia energii zyska blisko 250 gospodarstw domowych. Pro-

jekt zostanie dofinansowany kwotą
ponad 10 mln zł.
Z kolei najmniejsze dofinansowanie trafi do gminy Irządze, w powiecie Zawierciańskim. Na termomodernizację budynku wielorodzinnego gmina dostanie nieco ponad
267 tys. zł.
Łącznie w tej edycji konkursu, po
przeprowadzeniu merytorycznej oceny, wyłoniono 39 projektów, na które przeznaczono ponad 92 mln zł dofinansowania. W marcu 2021 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków
w kolejnym konkursie.

Banki w programie
u Ruszył nabór wniosków dla banków, które chcą
dołączyć do programu Czyste Powietrze,
a od połowy roku planowane jest udostępnienie
pierwszych środków kredytowych dla Polaków.

To

kolejne ważne
ułatwienie w sięganiu po wsparcie
na wymianę tzw. kopciuchów
i termomodernizację domów
jednorodzinnych. Zainteresowane banki - zarówno komercyjne, jak i zrzeszenia banków
spółdzielczych - na złożenie
swoich aplikacji mają czas do
23 lutego 2021 r. Chęć uczestnictwa zgłosiły już pierwsze
banki: Alior Bank SA, Bank
Ochrony Środowiska SA, BNP
Paribas Bank Polska SA, Credit
Agricole Bank Polska SA oraz
Bank BPS wraz ze zrzeszonymi
bankami spółdzielczymi.

- Konsekwentnie rozwijamy
nasz największy i najważniejszy projekt proekologiczny, służący skutecznej walce ze smogiem. Dołączenie banków do
partnerów programu Czyste
Powietrze to ważny krok dla setek tysięcy polskich gospodarstw
domowych - mówi minister
klimatu i środowiska Michał
Kurtyka.
Współpraca z sektorem
bankowym to przede wszystkim odpowiedź na powszechne oczekiwanie na produkt łączący dotację, dostępną w ramach programu Czyste Powietrze, z finansowaniem in-

westycji z kredytu bankowego.
Jest to również realizacja rekomendacji Banku Światowego. Polacy będą mogli w jednym „okienku”, za pośrednictwem banku, złożyć dokumenty o dotację do przedsięwzięcia
zgodnego z programem oraz
uzyskać kredyt na jego realizację. Przyznana dotacja pozwoli spłacić część kapitału zaciągniętego kredytu.
Ważnym aspektem tej oferty będzie objęcie kredytów
gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego, co pozwoli na zwiększenie zasięgu programu. Dzięki gwarancjom

BGK dostępność kredytu będzie znacznie większa, ponieważ banki będą mogły zaproponować lepsze warunki finansowania inwestycji, chociażby przez rezygnację z wymogu stosowania dodatkowych zabezpieczeń.
Ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej,
w porozumieniu z szesnastoma funduszami wojewódzkimi, nabór banków do programu pozwoli na udostępnienie i przyznanie bankom limitu środków finansowych przeznaczonych do wypłaty dotacji z programu Czyste Powietrze, który będzie realizowa-

ny do 2029 r. Łączny budżet
programu Czyste Powietrze to
103 mld zł. W pierwszym naborze 2021-2022 łączny limit,
w ramach którego banki będą
przekazywać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
wnioski o dotacje wyniesie ok.
1,5 mld zł.

