Zielone Jastrzębie

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nowa odsłona programu
u Od 15 maja zmieniły się zasady
działania zreformowanego
i uproszczonego programu „Czyste
Powietrze”. Prezentacja nowej
odsłony programu odbyła się
w Pałacu Prezydenckim z udziałem
Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
ministra klimatu - Michała Kurtyki
oraz Piotra Woźnego, prezesa
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

P

odczas spotkania omówiono najważniejsze zmiany w programie,
które mają posłużyć zwiększeniu
liczby beneficjentów, którzy będą mogli
skorzystać ze wsparcia. Szczególnie podkreślano, że teraz zasady zostały uproszczone, a na ocieplenie domu i wymianę pieca
węglowego na ogrzewanie niskoemisyjne
będą mogły sobie także pozwolić osoby
z niskimi dochodami. W przypadku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach od
15 maja 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w oparciu o:
n zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
n nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
n nowy regulamin naboru wniosków..
Wnioski o dofinansowanie złożone
przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu
obowiązującym na dzień złożenia wniosku.
Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o do-

finansowanie przed dniem 15.05.2020 r.,
ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go
ponownie na zmienionych warunkach
Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia
i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych
w zmienionej wersji Programu.

Dla kogo i od kiedy
dofinansowanie?
15 maja 2020 r. został uruchomiony
nabór wniosków dla beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu
(podstawowy poziom dofinansowania).
Zgodnie z nowymi zapisami uprawnieni
do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty
20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli
pompę ciepła - wtedy można dostać do
25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są
panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł. Będzie można
finansować przedsięwzięcia rozpoczęte
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do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż
15 maja br. Zmieniona wersja programu
umożliwia także wsparcie inwestycji już
zakończonych. Przewidziano także możliwość łączenia dofinansowania z dofinansowaniem z gminnych programów ograniczania niskiej emisji.

Przepisy umożliwiające
wsparcie najuboższych
Nabór dla beneficjentów kwalifikujących
się do Części 2 Programu (podwyższony
poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do
uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające
gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu
otrzymała do zaopiniowania projekt ustawy
przewidującej wydawanie przez samorządy
gminne zaświadczeń potwierdzających prawo gorzej sytuowanych gospodarstw domowych do otrzymania w programie dofinan-

Ja szczególnie się cieszę z tego powodu, bo - jak wszyscy Państwo wiecie - pochodzę z Małopolski, z Krakowa - miasta, które w sposób szczególny przez ostatnie lata
dotknięte było tym właśnie problemem, problemem smogu, gdzie przez lata zastanawiano się, jak z tym problemem skutecznie walczyć w naszym mieście i w naszym
województwie. (…) Ale bardzo cieszę się, że także na poziomie centralnym podjęliśmy
w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy bardzo zdecydowane działania ze strony polskiego państwa, zmierzające do tego, aby w całej Polsce była możliwość zlikwidowania
smogu, zlikwidowania niskiej emisji i doprowadzenia do tego, że powietrze w polskich
miastach i na polskich wsiach, także w mniejszych miejscowościach będzie czyste. Bo
to nie jest tylko problem wielkich ośrodków miejskich, nie tylko problem Krakowa, ale
to jest także, niestety, problem wielu miejscowości wypoczynkowych w Polsce, które
tym problemem smogu od lat są dotknięte. Rzeczywiście, ten program Czyste Powietrze, program obejmujący globalną kwotę niewyobrażalnych ponad 100 miliardów
złotych, służących po pierwsze - wymianie źródeł ciepła na źródła nowoczesne, gdzie
emisja pyłów jest minimalna plus termomodernizacja budynków, a więc generalnie
oszczędność na ogrzewaniu - to jest coś, co faktycznie ma szansę doprowadzić do tego, że w naszych miastach, tam, gdzie żyjemy, powietrze, którym oddychamy, będzie
dużo czystsze. W efekcie, mam nadzieję, będziemy zdrowsi, będziemy żyli dłużej i dokonamy przełomowej zmiany służącej w Polsce także i przyszłym pokoleniom.

sowania o zwiększonej intensywności. Na
wprowadzenie tego rozwiązania potrzebna
jest jeszcze zgoda Sejmu.
Do podwyższonego poziomu dofinansowania - do 37 tys. zł - uprawnieni będą ci o przeciętnym dochodzie na jedną
osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym 1 400 zł (gospodarstwa

wieloosobowe) lub 1 960 zł (gospodarstwa
jednoosobowe).

Banki włączają się do
programu
Sektor bankowy docenił zmiany
w „Czystym Powietrzu”. Uproszczenie for-

Pierwsza farma TAURONA na terenach poprzemysłowych
u Pierwsza farma fotowoltaiczna TAURONA o mocy 5 MW powstanie w Jaworznie na terenach,
na których w przeszłości zlokalizowana była Elektrownia Jaworzno I. Projekt będzie współfinansowany
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podpisana w Katowicach przez
TAURON Wytwarzanie i WFOŚiGW
w Katowicach umowa zakłada udzielenie
pożyczki preferencyjnej na budowę farmy

fotowoltaicznej z możliwością umorzenia do 3 mln zł. Po spełnieniu warunków
umowy, TAURON Wytwarzanie będzie
mógł wykorzystać umorzoną kwotę na

sfinansowanie kolejnej proekologicznej
inwestycji.
Obecnie na terenie inwestycji trwają
prace projektowe. Zakończenie reali-

zacji inwestycji planowane jest jeszcze
w tym roku.
Program TAURON PV to program
budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy TAURON o łącznej mocy
75-150 MWp. Obejmuje on pięć lokalizacji
o różnym stopniu zaawansowania i mocy.
Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności
przemysłowej - są to głównie tereny po
byłych elektrowniach lub składowiskach
odpadów paleniskowych. Dzięki programowi, tym miejscom będzie można przywrócić ponownie funkcje gospodarcze.
Aktualnie Grupa prowadzi zarówno
projekty zakupu inwestycji OZE o różnej dojrzałości (planowanie, realizacja,
eksploatacja), a także realizuje własne
przedsięwzięcia.

ADAMA LEWANDOWSKI,
zastępca prezesa Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że
swoją szansę w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii pozyskiwania
energii dostrzegają również duże firmy
energetyczne, takie jak TAURON. Konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii to nasza przyszłość.

