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

Panorama na bloki Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju.

Miliony na termomodernizację

u 39 wnioskodawców: gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z województwa
śląskiego uzyska dofinansowanie na termomodernizację wielorodzinnych
budynków mieszkalnych. Z Jastrzębia-Zdroju dofinansowanie w wysokości ponad
792 tys. zł otrzyma Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” na termomodernizację
wraz z dostosowaniem centralnego ogrzewania w blokach na os. Tysiąclecia 31-36.

W

ramach 6. edycji konkursu finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie 1.7.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim” Fundusz ocenił pozytywnie 39 wnioskodawców.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy na ten projekt ponad 76,5 mln zł.
- To są ogromne środki, bez których wiele gmin, ani spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych nie byłoby w stanie przeprowadzić inwestycji termomodernizacyjnych. Nie dziwi fakt, że każdego roku zwiększamy początkową pulę środków przeznaczonych na ten cel, bo zainteresowanie tymi unijnymi środkami

wciąż jest bardzo duże. Szczególnie, gdy do grupy beneficjentów,
którzy mogą ubiegać o dofinansowanie dołączyły gminy - mówi
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Wśród nich jest 30 gmin,
4 spółdzielnie mieszkaniowe,
4 wspólnoty mieszkaniowe
i jedna spółka mieszkaniowa.
Całkowite koszty pozytywnie ocenionych projektów to ponad 124 mln zł, zaś łączne dofinansowanie wyniesie 76,5 mln zł.
Największy projekt złożyła Gmina Rybnik - kwota dofinanso-

wania to 13,6 mln zł. Najmniejszym jest projekt z Gminy Boronów - kwota dofinansowania to nieco ponad 156 tys. zł.
Do tej pory, w ramach sześciu edycji konkursu finansowanego z Działania 1.7. „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji
na terenie województwa śląskiego”, wdrażanego przez WFOŚiGW w Katowicach, podpisano łącznie 169 umów z 98 beneficjentami na łączną kwotę unijnego dofinansowania - ponad 598 mln zł.
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.7.1.
Fundusz rozpoczyna serię podpisywania umów na dofinansowanie.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt” jest ciekawą akcją edukacyjną
organizowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach. W jej ramach szkoły mogą dostać
pieniądze na zorganizowanie pracowni ekologicznej.

T

rzeba jedynie przygotować
ciekawy, merytorycznie uzasadniony pomysł. Ta sztuka, w tym roku, udała się aż 55 laureatom, którzy przygotowali najciekawsze projekty. Na ich realizację szkoły z otrzymają łącznie prawie
550 tys. zł.
Konkurs skierowany był do szkół
podstawowych i średnich z terenu

województwa śląskiego, z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie mogą
ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich
edycjach. Przedmiotem konkursu
było utworzenie projektu szkolnej
pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych
czy chemiczno-fizycznych. Maksy-

malna wysokość nagrody nie mogła
przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić
więcej niż 10 tys. zł.
Teraz swoje wnioski o dofinansowanie wykonania ekopracowni mogą składać organy prowadzące, czyli
gminy, w ramach powiązanego konkursu „Zielona Pracownia’2022” mają na to czas do 15 kwietnia 2022 r.
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Na konkurs wpłynęło 149 zgłoszeń!

Ubiegłoroczny laureat konkursu: „Zielone laboratorium kreatywności” w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 imienia Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju.

