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

Zielone Jastrzębie

1000 gmin w programie Czyste Powietrze
u Od początku funkcjonowania programu Czyste Powietrze
w województwie śląskim złożono już blisko 28 tys. wniosków na
łączną kwotę dofinansowania 400 mln zł! Dotąd w województwie
śląskim na 167 gmin porozumienia ws. punktów Czystego
Powietrza podpisało 70 samorządów, w tym Jastrzębie-Zdrój.

K

ilka dni temu w Świętochłowicach podpisano umowę
o otwarciu punktu przyjmowania wniosków w ramach programu
Czyste Powietrze. To tysięczna gmina
w skali całego kraju, która podpisała
takie porozumienie. Ponadto przedstawiono specjalny pakiet zachęt dla
gmin, które przystąpią do programu.
Przedstawili go, podczas spotkania
z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, minister klimatu i środowiska oraz prezes NFOŚiGW. Korzyści dla samorządów to m.in. do
30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego Czystego Powietrza oraz bonusy za złożone wnioski.
W 2020 r. mieszkańcy województwa śląskiego złożyli do programu
ogółem ponad 15,4 tys. wniosków
i podpisano ponad 15,5 tys. umów
dotyczących wsparcia finansowego
na wymianę starych źródeł ogrzewania. Najwięcej, 1228 wniosków do
programu złożono w Rybniku, zawarto tam też 1179 umów dotyczących wsparcia.

Prezes Rady Ministrów podkreślił,
że Czyste Powietrze jest największym
projektem proekologicznym w polskiej historii i jednocześnie najważniejszym projektem służącym skutecznej walce ze smogiem w naszym kraju.
- Wprowadziliśmy szereg usprawnień do tego Programu, aby ułatwić
Polakom korzystanie z niego. Nasze
działania pozwolą na jeszcze sprawniejszą realizację, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści dla poprawy stanu naszego środowiska i jakości powietrza - mówił premier Mateusz Morawiecki.
Wprowadzone usprawnienia programu, m.in. uproszczenie zasad
przyznawania dotacji, skrócenie czasu
rozpatrywania wniosków, możliwość
składania wniosku online, integracja
z programem „Mój Prąd” czy podwyższenie dotacji dla najuboższych,
zaowocowały większą liczbą składanych wniosków o dofinansowanie na
wymianę tzw. kopciuchów.

MATEUSZ MORAWIECKI,
Prezes Rady Ministrów

Już teraz 200 tys.
gospodarstw domowych
uczestniczy w programie
Czyste Powietrze.
To pół miliona osób, które
będą mogły korzystać
z bezpieczniejszego i bardziej
przyjaznego dla środowiska
ogrzewania.
gażowania się w program - powiedział
minister klimatu i środowiska Michał
Kurtyka.

nie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego Czystego
Powietrza, bonusy za złożone wnioski,

TOMASZ BEDNAREK, prezes katowickiego Funduszu.
- Bardzo się cieszę, że to właśnie tu, na Śląsku mogliśmy
taką umowę podpisać. Dobra współpraca między
Funduszem a samorządami już przynosi coraz większe
zainteresowanie mieszkańców programem, co wpływa
na liczbę składanych wniosków. To z kolei przekłada się
na poprawę jakości powietrza. Jestem przekonany, że
ogłoszony pakiet zachęt przyspieszy przystępowanie do
programu. W ostatnich dniach dostajemy bowiem mnóstwo
pytań ze strony włodarzy gmin o możliwość współpracy.
Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w tym
spotkaniu on-line i zapowiedział
mocne wsparcie dla samorządów włączających się w program.
- Przeznaczamy 100 mln zł na promocję tego programu w samorządach.
Chcemy, by jak najskuteczniej promować program Czyste Powietrze, który
ma szansę jeszcze bardziej się rozkręcić i w krótkim terminie: roku, dwóch
w wyraźny sposób poprawić nasze powietrze. Te środki umożliwią gminom,
m.in. prowadzenie punktów konsultacyjnych, tworzenie nowych miejsc,
w których będzie można zasięgnąć informacji o programie - dodał szef rządu.

Umowę uroczyście podpisali prezydent miasta Daniel Beger
i Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Od grudnia 2019 r. do grudnia
2020 r. odnotowaliśmy niemal trzykrotny wzrosty liczby złożonych wniosków o dofinansowanie. To pokazuje, że wprowadzone przez nas zmiany przynoszą zamierzony efekt. Pracujemy nad dalszym rozwojem, przyśpieszeniem wdrażania i kolejnymi uproszczeniami programu. Chcemy, by Czyste Powietrze był wzorcowym przykładem działania ponad podziałami politycznymi w trosce o dobro społeczne. Dlatego przygotowaliśmy pakiet zachęt dla gmin do zaan-

Dzięki pakietowi zachęt gminy będą mogły stworzyć na swoim terenie punkty konsultacyjne, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma stosowną pomoc, np. przy wypełnieniu i złożeniu
wniosku o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze.
- Pakiet korzyści czeka na wszystkie gminy, które do końca lutego zgłoszą się do WFOŚiGW, a do końca
maja 2021 r. podpiszą porozumienie
o współpracy przy programie. To bilet do dodatkowych korzyści dla samorządów: do 30 tys. zł na uruchomie-

w tym 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania oraz dodatkowa nagroda w konkursie za najwięk-

szą liczbę złożonych wniosków w danym roku - wyjaśniał prof. Maciej
Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Do współpracy przystąpiło już tysiąc gmin na terenie całego kraju. Tysięczną gminą są Świętochłowice.
Największa część wsparcia, do ponad 74,3 mln zł, ma trafić na „pakiety startowe” po 30 tys. zł na uruchomienie gminnych punktów programu.
Grant będzie podzielony na trzy transze: 9 tys. zł na uruchomienie punktu, a potem po 7 tys. kwartalnie po
potwierdzeniu realizacji i rozliczeniu
działań informacyjno-promocyjnych.
Gminy powinny zgłaszać się do końca lutego br., a podpisać umowy ws.
punktów - do końca maja br. Kwotę do
16 mln zł przeznaczono na regionalne konkursy dla gmin, których mieszkańcy złożą najwięcej wniosków do
programu w danym roku, a kwotę do
12 mln zł - na refundacje kosztów za
wnioski: 150 zł za zrealizowany wniosek o podwyższony poziom dofinansowania i 50 zł za wniosek standardowy.

W ramach programu Czyste Powietrze przez 2 lata w województwie śląskim wpłynęło 27 116 wniosków.
Podpisano umowy na:
- wymianę kopciuchów 16 385,
- termomodernizacje oraz wymianę okien i drzwi: 9 202
- wymianę kopciucha na pompę ciepła: 2 067, gaz: 8 510;
węgiel: 3 886; biomasa: 1 748; system ogrzewania elektrycznego: 203; węzeł cieplny: 54; olej: 8.

