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

Zielone Jastrzębie

„CZYSTE POWIETRZE”
mularza wniosku i sposobu aplikowania
o środki, ma dać możliwość sektorowi bankowemu możliwość efektywnego
włączenia się do programu. 30 kwietnia,
NFOŚiGW oraz Związek Banków Polskich
podpisały porozumienie, które docelowo
pozwoli beneficjentom na występowanie
przez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu. Dla wprowadzenia takiej możliwości potrzebne
jest jeszcze wypracowanie do końca maja
szczegółów technicznych procedur gwarantujących klientom pełną obsługę wniosków o dofinansowanie i kredytów.

PGNiG partnerem
„Czystego Powietrza”
Wraz z uruchomieniem naboru na nowych zasadach, czyli od 15 maja, w program „Czyste Powietrze” zaangażowane
będzie także Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo, z którym NFOŚiGW podpisał w styczniu tego roku porozumienie
o współpracy. Ma to umożliwić szybszą
weryfikować dostępność sieci gazowej dla
konkretnej nieruchomości, której właściciel składa wniosek o dofinansowanie
w „Czystym Powietrzu”.
- Zgodnie z danymi PGNiG ok. 400.000
polskich domów jednorodzinnych podłączonych do sieci gazowej korzysta z gazu jedynie dla potrzeb przygotowywania posiłków,
a nie dla potrzeb ogrzewania. To powoduje,
że NFOŚiGW i PGNiG są dla siebie naturalnymi partnerami we wdrażaniu programu
„Czyste Powietrze” i będą wspólnie działać
na rzecz wymiany przestarzałych kopciuchów zainstalowanych w wielu z tych domów
- czytamy w komunikacie.

103 mld zł na walkę
ze smogiem
Celem programu „Czyste Powietrze” z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez

wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych
budynków mieszkalnych. Do 24 kwietnia
2020 r. złożono 131 623 wnioski o dofinansowanie, na łączną kwotę ok. 2,8 mld zł.

Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinansowanie należy składać w WFOŚiGW w Katowicach lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej
realizacji programu z Funduszem.
Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez aplikację internetową, tj. Portal
Beneficjenta dostępny na stronie internetowej katowickiego funduszu lub poprzez serwis gov.pl (usługa ta będzie aktywowana na
przełomie maja i czerwca 2020 r.).
Szczegółowe informacje o składaniu
i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Rozpoczęte i zakończone
przedsięwzięcia
Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona
zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed
datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.
Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć
zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy
przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.
Obecna zmiana Programu jest efektem
prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana
zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia
tempa realizacji Programu pozwalającego
na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
w okresie jego obowiązywania.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PROGRAMIE:
n uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
n zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
n wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
- dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
- dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
n uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
n możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
n skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie - z 90 do 30 dni;
n integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez
konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
n poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym - bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
n dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla
tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
n włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania
uzupełniającego i pomostowego;
n wzmocnienie współpracy z gminami;
n wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
n docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach programu.

Jest czas do końca maja

F

undusz kolejny raz
przesunął termin składania wniosków na
konkurs „Zielona Pracownia_
Projekt’2020”. Teraz samorządowcy mają czas na składanie
wniosków aż do 29 maja.
Przypomnijmy, że konkurs
„Zielona Pracownia’2020” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe
z terenu województwa śląskiego.

Celem konkursu „Zielona Pracownia’2020” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych
wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Dotacja
będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do
wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że
maksymalna kwota dotacji nie
może przekroczyć 30 tys. zł.

