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

Zielone Jastrzębie

Pieniądze na kolejne wozy strażackie
W
dostarczyć osobiście, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.
Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu: www.
wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań/Zapobieganie poważnym awariom/
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych na rok 2022 (pojazdy).
Kwota alokacji do dofinansowania w formie
dotacji wynosi 2.500.000 zł, w tym:
• NFOŚiGW - 500.000 zł
• WFOŚiGW - 2.000.000 zł.
Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Foto: WFOŚiGW w Katowicach

ojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór
wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla
jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.
Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w terminie do 30.12.2022 r.
Można to zrobić pocztą, przesyłką kurierską lub

W latach 2017-2022 zakupiono dla jednostek OSP woj. śląskiego ogółem 242 samochody ratowniczo-gaśnicze o wartości prawie 181 mln zł.
W latach 2017-2022 przekazano samochody i sprzęt transportowy z PSP do jednostek OSP
Razem - 167 samochodów i 13 sztuk inny sprzęt transportowy, w tym:
• samochody gaśnicze - 56 szt. • samochody specjalne - 111 szt. • inny sprzęt transportowy - 13 szt.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”
Popularny program „Czyste Powietrze”, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dotację na wymianę starego pieca oraz
ocieplenie domu wraz z kompleksową termomodernizacją, zostanie poddany aktualizacji. Zmiany w programie na przełomie III i IV kwartału 2022 r.
będą uwzględniać zmieniające się warunki geopolityczne oraz rynkowe. Program jest też przygotowywany do absorpcji środków zewnętrznych
z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Od

czasu uruchomienia we
wrześniu 2018 r., program
priorytetowy „Czyste Powietrze” podlega stałemu monitoringowi,
analizie i ewaluacji - zarówno na poziomie poszczególnych części składowych, jak
i w odniesieniu do całej „filozofii” projektu.
Efektem są systematyczne zmiany i ulepszenia, których podstawowym założeniem
w każdym przypadku jest upraszczanie potencjalnym beneficjentom dostępu do oferty
NFOŚiGW.
Aktualizacja ma przede
wszystkim stanowić zachętę dla
osób, które będą wnioskować
o dotację na wymianę źródła
ciepła i termomodernizację
budynku mieszkalnego,
tak aby zaplanowana do
realizacji inwestycja w efekcie
doprowadziła do znacznego
ograniczenia zużycia ciepła
niezbędnego do ogrzania
budynku.
- Poprzez program „Czyste Powietrze” nie
tylko ochronimy środowisko naturalne i tym
samym zdrowie Polaków, ale także zwiększamy
oszczędności finansowe w domowych budżetach - podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. - Ta idea przyświeca nam
od początku realizacji programu, który jest
największym projektem proekologicznym służącym skutecznej walce ze smogiem w naszym
kraju. Natomiast zmiany w elastyczny sposób
odnoszą się do rynkowego otoczenia, w którym

program „Czyste Powietrze” obecnie funkcjonuje - dodaje szefowa resortu.
Projekt prowadzony przez NFOŚiGW
proponuje nie tylko wsparcie wymiany urządzeń grzewczych i ocieplenia budynków, ale
także zastosowanie kompleksowych rozwiązań, w tym dofinansowanie dokumentacji,
na przykład audytu energetycznego, który
umożliwia ocenę stanu domu i wskazuje, jakie prace należy wykonać, aby budynek był
efektywny energetycznie. Korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania nowych,

przewidzianych w programie nisko- i zeroemisyjnych źródeł ciepła, jak i technologii, muszą być oczywiste i wymierne, także
w sensie ekonomicznym.
Kolejnym etapem modyfikacji w programie
„Czyste Powietrze” (chodzi o drugi etap 3. części, który uruchomiono 25 stycznia br.) będzie

dodatkowe wsparcie dla najmniej zamożnych
właścicieli domów jednorodzinnych. Intencja
tych przyszłych zmian jest taka, aby beneficjentów wesprzeć nie tylko finansowo, lecz
również wspomóc ich logistycznie w realizacji
niezbędnych inwestycji, służących poprawie
jakości powietrza oraz komfortu życia.

Obecnie w programie „Czyste Powietrze” można otrzymać dotacje na wymianę źródeł ciepła
i termomodernizację domu w wysokości: do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 tys. zł dla poziomu podwyższonego oraz 69 tys. zł dla najwyższego poziomu.

