Zielone Jastrzębie

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

Stawiają na pompy ciepła!
Osoby chcące otrzymać dofinansowanie
do zakupu i montażu pompy ciepła
w domu jednorodzinnym mogą składać
wnioski do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

D

otacja na zakup pompy ciepła w ramach programu
„Moje Ciepło” wynosi od
7 do nawet 21 tys. zł. Ze wsparcia
skorzystają właściciele tylko nowych
budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym.
Obowiązywać będzie zasada: najpierw inwestycja - potem wypłata.
Nowy program priorytetowy NFOŚiGW pod nazwą „Moje Ciepło”,
budzi bardzo duże zainteresowanie
potencjalnych beneficjentów. Podobnie jak niezwykle popularny program
„Mój Prąd” (wspierający domową
fotowoltaikę), najnowsza propozycja
resortu klimatu i środowiska jest również kierowana bezpośrednio do osób
fizycznych, czyli właścicieli domów
jednorodzinnych.
Dofinansowanie
będzie dotyczyć
powietrznych, wodnych
i gruntowych pomp ciepła,
wykorzystywanych albo
do samego ogrzewania
domu, albo w połączeniu
z jednoczesnym
zapewnianiem ciepłej
wody użytkowej.
- W ramach stałego rozwoju w naszym kraju energetyki prosumenckiej
i ogrzewnictwa indywidualnego postanowiliśmy uruchomić program „Moje Ciepło”, który upowszechni w jednorodzinnych domach pompy ciepła. Są
one źródłami ogrzewania nowoczesnymi, prostymi i praktycznymi w obsłu-

dze, a co najważniejsze - zeroemisyjnymi - podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
Wsparcie finansowe z NFOŚiGW
ma być udzielane w formie dotacji stanowiących od 30 do 45 proc. kosztów
kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że na zakup i montaż wybranej
pompy ciepła będzie można dostać od
7 do 21 tys. zł, w zależności od rodzaju
zamontowanej pompy ciepła. Pieniędzy powinno wystarczyć dla sporego
grona wnioskodawców, gdyż budżet
programu „Moje Ciepło” wyniesie aż
600 mln zł. Środki na jego obsługę będą pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego - specjalnego instrumentu
finansowego Unii Europejskiej dla 10
krajów o największych wyzwaniach
związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla.
- Z tej racji, że dopłaty z NFOŚiGW mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach
o podwyższonym standardzie energetycznym, program „Moje Ciepło” będzie komplementarny wobec programu
„Czyste Powietrze”, który z kolei wspiera wymianę nieekologicznych źródeł
ciepła w już istniejących, starszych budynkach - podkreśla prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Przemysław
Ligenza. - „Moje Ciepło” to odpowiedź
na potrzeby indywidualnych inwestorów, którzy, budując domy jednorodzinne, starają się myśleć przyszłościowo, zarówno pod kątem ekologii, jak
i ekonomii. Decydując się na montaż
w swoim nowym domu alternatywne-

600 mln zł
budżet programu

go źródła ciepła, jakim jest pompa ciepła, realnie można wpłynąć na obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie
- zaznacza szef NFOŚiGW.
Kto może liczyć
na dotację z NFOŚiGW?
Beneficjantami będą mogły być osoby fizyczne - właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów,
ale - tutaj ważne zastrzeżenie - jedynie
nowych. Przez nowy budynek mieszkalny w programie „Moje Ciepło” rozumie się taki, w przypadku którego
(w dniu ubiegania się o dofinansowanie
z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia
na użytkowanie domu.
Ten formalny wymóg nie zamyka
jednak drogi do otrzymania dotacji
na pompę ciepła, gdyż przewidziano
jeszcze jedną istotną możliwość: może to być również nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub

wniosek o pozwolenie na użytkowanie - pod warunkiem jednak, że nie
nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia
2021 r.
Fundusz uruchomił
nabór wniosków
w programie „Moje
Ciepło” 29 kwietnia 2022 r.
Okres kwalifikowalności
będzie natomiast liczony
od 1 stycznia 2021 r.
do 31 grudnia 2026 r.
Osoby planujące zakup i montaż
w swoim nowym domu jednorodzinnym pompy ciepła przy wsparciu
finansowym z NFOŚiGW powinny
pamiętać o bardzo istotnej zasadzie:
najpierw inwestycja, potem refundacja w postaci bezzwrotnej dotacji.
Jest to rozwiązanie stosowane także
w innych programach powszechnych
prowadzonych przez NFOŚiGW.
Potencjalni wnioskodawcy pod
uwagę muszą wziąć jeszcze jedną kwestię formalną - warunkiem otrzymania
dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie
podwyższonego standardu energetycz-

nego budynku. Oznacza to, że wartość
wskaźnika rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialną energię pierwotną
(EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej (EPH+W) może wynosić
maksymalnie 63 kWh (na metr kw.
powierzchni domu w ciągu roku) dla
wniosków składanych w 2022 r. oraz
55 kWh dla wniosków składanych w
kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.
Zgodnie z polityką ekologiczną
Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
misją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz założeniami programu „Moje Ciepło”, dofinansowanie zakupu
i montażu nowoczesnych, zeroemisyjnych pomp ciepła w nowych domach
jednorodzinnych to kolejny krok
w stronę poprawy jakości powietrza
w Polsce i osiągnięcia wytyczonych
celów klimatycznych. Program powinien wyraźnie zwiększyć w Polsce
udział odnawialnych źródeł energii
w finalnym zużyciu energii oraz rozpropagować idę OZE w polskim społeczeństwie.

Na „Zielone szkoły” z dotacją
12 uczniów z Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju skorzysta z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i pojedzie na „zieloną szkołę”.

J
Fundusz wspiera wypoczynek dzieci.

est to możliwe dzięki umowie pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach
zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie
wyjazdu śródrocznego w roku
szkolnym 2021/2022”.

Uzyskane w ten sposób pieniądze trafią do 12 uczniów
z Zespołu Szkół nr 9, którzy
w okresie od 28 maja do 7 czerwca będą przebywali na „zielonej
szkole” w Istebnej.
„Zielona szkoła”, to przeniesienie zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych poza ławkę szkolną

w inne, atrakcyjne pod wieloma względami miejsce. To doskonały sposób na kształtowanie umysłu, charakteru i osobowości dziecka.
Środki z Funduszu mogą
być przeznaczone na realizację programu profilaktyki
zdrowotnej, programu edukacji ekologicznej lub programu

regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej (w przypadku wyjazdów dzieci na
obszar województwa śląskiego), w tym m.in. na: zabiegi profilaktyczno-lecznicze,
zajęcia sportowe, wzbogacone wyżywienie, bilety wstępu
do muzeów, parków narodowych.

