Zielone Jastrzębie
Fundusz wspiera
walkę z wirusem!
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

u Ponad trzy miliony dwieście tysięcy złotych na zagospodarowanie
zużytych ubrań, wykorzystywanych przez lekarzy, ratowników
i personel medyczny podczas opieki nad chorymi na koronawirusa
- to wkład 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w walkę ze skutkami COVID-19. Inicjatywa realizowana jest pod
patronatem Ministerstwa Klimatu i Agencji Rezerw Materiałowych.
- Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni
Medykom, którzy codziennie wykonują
ogromną pracę, opiekując się chorymi
na COVID-19, niejednokrotnie narażając własne zdrowie i życie. Bezpieczne zagospodarowanie zużytych ubrań
ochronnych i maseczek, wykorzystywanych przez personel medyczny, jest bardzo istotnym zadaniem, którego bieżąca
realizacja wymaga wsparcia - mówi minister klimatu Michał Kurtyka
Aż milion złotych przekaże na ten cel
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki zostaną przeznaczone na
zbiórkę, transport i unieszkodliwianie

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW w Katowicach:
- To trudny czas dla nas wszystkich. Służba zdrowia, która walczy z pandemią koronawirusa, sama musi być teraz szczególnie chroniona. Dlatego podjęliśmy
decyzję o przekazaniu 1 mln zł na pomoc
szpitalom w województwie śląskim, walczącym ze skutkami COVID-19.

odpadów medycznych o właściwościach
zakaźnych, powstających w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19.
Pieniądze otrzymają placówki medyczne, w których zorganizowano

oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne z terenu województwa śląskiego, znajdujące się w wykazie placówek
wskazanych przez Wojewodę Śląskiego
Jarosława Wieczorka.

Zmiana terminów - jest czas do 27 lipca na składanie wniosków

Na termomodernizację i ograniczenie emisji

u Spółdzielnie, Spółki, Wspólnoty czy gminy mają jeszcze chwilę na składanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
związanych z likwidacją niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił, że nabór wniosków rozpocznie
się 30 kwietnia i potrwa do 27 lipca. Przedłużenie składania wniosków jest związane z pandemią koronawiursa.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w lutym 2021 r.

P

rzedmiotem konkursu NR
POIS/1.7.1/5/2020 jest
dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w województwie śląskim, czyli głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.
W konkursie mogą składać
wnioski spółdzielnie mieszka-

niowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,
a także spółki prawa handlowego i Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową oraz podmioty będące dostawcami usług energetycznych

działające na rzecz spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych
oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 50 mln PLN, w tym:
n 45 mln PLN - jednostki samorządu terytorialnego i ich
związki, samorządowe jed-

nostki organizacyjne oraz
przedsiębiorstwa realizujące
zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, podmioty będące dostawcami
usług energetycznych działające na rzecz spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych
oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego - dotyczy wyłącznie budynków komunalnych oraz spółki prawa
handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową;
n 3 mln PLN - spółdzielnie
mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego;
n 2 mln PLN - wspólnoty
mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa
śląskiego.

Wnioski można
składać:
n w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19,
40-035 Katowice, w godzinach 7.30 - 15.30,
n poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji
Publicznej (ePUAP).
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie: w Kancelarii Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach upływa 29 lipca
2020 r. o godz. 15:30 poprzez
elektroniczną Platformę Usług
Administracji Publicznej (ePUAP) upływa dnia 29.07.2020 r.
o godz. 15:30.
Wnioski, które wpłyną po
tym terminie, nie będą rozpatrywane.
Regulamin konkursu nr POIS/
1.7.1/5/2020, dostępny jest na stronie internetowej: www.wfosigw.
katowice.pl i www.funduszeeurpoejskie.gov.pl.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach jest Instytucją Wdrażająca Oś priorytetową I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie
1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim współfinansowaną ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

