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

Zielone Jastrzębie

Nie dla węglówek
Nowości w programie „Czyste Powietrze”. Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe.

Wycofanie dotacji na kotły
węglowe, zwiększenie progów
dochodowych uprawniających
do podwyższonego poziomu
dofinansowania oraz
poszerzenie listy kosztów
kwalifikowanych o kotły
na pellet o podwyższonym
standardzie - to trzy
nowości w programie
„Czyste Powietrze”, które
zaczną obowiązywać już
od 1 lipca 2021 roku.

W

ytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych
województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla)
- te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez
Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Znamy datę ich wprowadzenia, będzie
to 1 lipca 2021 roku.
Koniec dotacji
na piece węglowe
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku.
nia generowane przez zakłady przemysłowe, a także spaliny samochodowe, zawierające
szkodliwe gazy i zanieczyszczenia pyłowe.
- Poprawa jakości powietrza jest priorytetem działań
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, stąd inicjatywa przygotowania pomocy dydaktycznej, która pozwoli także dzieciom i młodzieży na badanie
jakości i zaznajomi je ze zjawiskami zanieczyszczenia powietrza, uświadamiając ten problem ekologiczny. W ten sposób
Narodowy Fundusz pragnie tez
wesprzeć szkoły i samorządy
w realizacji edukacji ekologicznej - mówił prof. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW. Dla mnie, jako naukowca, bardzo ważny jest też fakt, że to

propozycja nowoczesnego sposobu kształcenia, który opiera
się przede wszystkim na samodzielnym poznawaniu zjawisk
zachodzących w przyrodzie poprzez obserwację i eksperymentowanie” - podkreślił.
Młodzi świadomi
ekologicznie
Do realizacji projektu Narodowy Fundusz zaprosił Centrum Nauki Kopernik, które posiada bogate doświadczenie i wiedzę
zdobytą w praktyce z zakresu ochrony powietrza, a także prowadzenia działań edukacyjnych.
- Dzięki Modułowi Jakość
Powietrza nauczyciele otrzymują gotowe narzędzia, umożliwiające im prowadzenie no-

Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia
2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na
węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła, a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia
w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).
Wyższe progi dochodowe
Kolejna nowość w „Czystym Powietrzu”, to podwyższenie
progów dochodowych w drugiej części programu. Zmiana ma
na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą
do 37 tys. zł.
woczesnych zajęć z wykorzystaniem metody badawczej.
Wzorowana na sposobie pracy
naukowców, metoda ta rozwija kluczowe kompetencje XXI
wieku, niezbędne do sprawnego funkcjonowanie w świecie
i radzenia sobie z coraz bardziej złożonymi wyzwaniami,
jakie stawia przed nami współczesna rzeczywistość - powiedział Robert Firmhofer, dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik.
Moduł Jakość
Powietrza. Badanie
zanieczyszczeń
pyłowych
Moduł Jakość Powietrza jest
przeznaczony dla nauczycieli
i uczniów szkół podstawowych
klas VI-VIII, a także może

z powodzeniem służyć do nauczania w szkołach średnich.
W skład zestawu wchodzi pudełko ze sprzętem oraz publikacja skierowana do nauczycieli. W pudełku znajduje się
mikrokontroler z czujnikiem
pyłu oraz elementy niezbędne do obsługi tych urządzeń
i wykonania doświadczeń.
Podręcznik zawiera: teksty merytoryczne, wyjaśniające zjawiska związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz scenariusze doświadczeń w formie osobnych kart ucznia i nauczyciela (ich wersje do druku
znajdują się na karcie pamięci
flash na końcu książki).
Głównym celem realizacji
zajęć z wykorzystaniem Modułu Jakość Powietrza jest
przybliżenie uczniom tematu zanieczyszczeń powietrza,

Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg
dochodowy wzrośnie o 229 zł, czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei
dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.
Wyższe dotacje na kotły na pellet
o podwyższonym standardzie
Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie
„Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na
dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł
(nie więcej niż 60% kosztów).
w tym głównie pyłowych, które mogą mierzyć za pomocą
sprzętu zawartego w zestawie,
z wykorzystaniem metody
pracy badawczej. Dodatkowo
zestaw pozwala na zapoznanie
uczniów z techniką przeprowadzania pomiarów oraz me-

todami zbierania i analizowania danych, co wspiera rozwój
tak dziś istotnych kompetencji
cyfrowych.
Moduł Jakość Powietrza będzie dostępny dla szkół w dystrybucji Centrum Nauki Kopernik od czerwca 2021 r.

