Zielone Jastrzębie

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

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” JESZCZE BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

Mobilne biuro
wyruszyło w trasę!
u Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Krakowie
wystartowały z pilotażowym programem mobilnego biura. Do końca wakacji „czystobusy”
odwiedzą wiele miejscowości, aby mieszkańcy mieli możliwość u siebie, na miejscu uzyskać
porady i dowiedzieć się jak przystąpić do programu.
bowiem sygnały, że jest bardzo wiele osób,
zainteresowanych wymianą starych kotłów
i termomodernizacją swojego domu, które chętnie skorzystałyby z dofinansowania
na ten cel, ale przyjazd do siedziby Funduszu w Katowicach lub naszych biur w Bielsku-Białej i Częstochowie, to dla nich często
zbyt duże obciążenie - dodał Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Zdaniem prezesa WFOŚiGW w Krakowie Kazimierza Koprowskiego mobilne

- To kolejny element, by przybliżyć program do mieszkańców. Nie w każdej gminie
czy mieście prezydenci, wójtowie czy burmistrzowie zdecydowali się na otworzenie
we współpracy z Funduszem biur informacyjnych. Stąd nasza akcja, by dzięki busowie dotrzeć tam, gdzie informacja jest potrzebna. Harmonogram jest układany na
bieżąco, jest zapotrzebowanie to jedzie.
Nasz bus będzie w trasie przez cały okres
wakacyjny (do końca sierpnia). Jej przebieg będzie można sprawdzać co tydzień
na dedykowanych podstronach WFOŚiGW
w Katowicach - wyjaśnia Adam Lewandowski, zastępca prezesa Funduszu.

Mobilne biura przejadą
ponad 4 tysiące
kilometrów w każdym
z dwóch województw.
Spotkania będą bezpieczne dla mieszkańców, zachowane zostaną wszystkie rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego, takie jak zakładanie maseczek
oraz utrzymywanie dystansu społecznego.
Mobilne biuro Programu „Czyste powietrze” to:

Adam Lewandowski, zastępca prezesa katowickiego
Funduszu zachęca do udziału w programie.
n punkt obsługi
n doradztwo i konsultacje dla osób zainteresowanych udziałem w Programie
n kompleksowa pomoc w wypełnianiu
wniosku oraz rozliczeniu inwestycji
n wsparcie w zakresie możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, dobrania optymalnych dla budynku możliwości, a także proekologiczna edukacja
mieszkańców.
- Chcemy dotrzeć do jak największej liczby gmin i do jak najszerszej grupy mieszkańców. Jeśli ten pilotażowy wakacyjny projekt się sprawdzi, to rozważymy wprowadzenie wyjazdów mobilnego biura programu „Czyste Powietrze” na stałe. Dostajemy

biura programu „Czyste Powietrze” to bardzo dobra inicjatywa, która realnie przybliży mieszkańców do skorzystania z dofinansowań - będą mogli u siebie w miejscowości dowiedzieć się więcej na temat termomodernizacji, czy też zapoznać się bliżej
z samym programem „Czyste Powietrze”
i sposobem ubiegania się o wsparcie materialne - zauważył.

Czyste Powietrze 2.0
Od 15 maja 2020 r. nabór wniosków
o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” odbywa się na nowych zasadach.
Najważniejsze zmiany to m.in.:

1. uproszczenie kryteriów dochodowych,
rezygnacja z powiązania intensywności
dofinansowania z siedmioma grupami
dochodowymi;
2. zastosowanie nowego formularza
wniosku o dotację, bazującego tam,
gdzie to możliwe, na oświadczeniach
Wnioskodawcy;
3. integracja z programem „Mój Prąd”
przez możliwość uzyskania dotacji na
montaż instalacji fotowoltaicznej, bez
konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
4. powiązanie poziomu dotacji powiązany z efektem ekologicznym - bonus za
niskoemisyjność i odnawialność;
5. skrócenie terminu rozpatrywania
wniosków z 90 do 30 dni;
6. wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcia złożone nawet do pół roku
przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
Od 10 czerwca istnieje także możliwość złożenia wniosku bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę
www.gov.pl i znaleźć zakładkę „Skorzystaj z programu „Czyste Powietrze”, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go, korzystając
z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. Nadal

Minister klimatu

MICHAŁ KURTYKA:
Spotkania na żywo z osobami,
które doradzą w kwestii możliwych
rozwiązań termomodernizacyjnych,
czy też pokażą, jak wypełnić wniosek w programie, to kolejny krok
w celu poprawy jakości powietrza nie
tylko w wielkich aglomeracjach, ale
również w małych miejscowościach.
Cieszę się, że Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska w Katowicach
i w Krakowie zdecydowały się na przełożenie tej idei w postaci uruchomienia mobilnych biur.

funkcjonuje „tradycyjny” system ubiegania się o dofinansowanie przez Portale Beneficjenta Wojewódzkich Funduszy.
Aby otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” należy wypełnić
wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba odesłać w wersji papierowej na adres Wojewódzkiego Funduszu.

Zgodnie z zapisami Programu dla Śląska w ramach rządowego Programu
„Czyste Powietrze” do naszego województwa skierowana zostanie kwota
10,7 mld zł. Łącznie w całej Polsce na ten cel w latach 2018 do 2029 r. zostanie
przeznaczonych 103 mld zł. Do tej pory w całym kraju złożono łącznie prawie
150 tysięcy wniosków na kwotę ponad 3 mld złotych. Z tego podpisano 108 tys.
umów na kwotę ponad 2 mld zł.
W województwie Śląskim złożono prawie 18 tysięcy wniosków na kwotę ponad 300 mln zł. Podpisano ponad 12 tys. umów na kwotę 190 mln zł.

Konkurs „Zielona Pracownia” rozstrzygnięty
u 58 Zielonych Pracowni powstanie w placówkach oświatowych województwa śląskiego dzięki dotacji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To efekt
rozstrzygniętego konkursu „Zielona Pracownia’ 2020”. Na konkurs wpłynęły 104 wnioski. Na stworzenie
ciekawego i ekologicznego miejsca nauki w placówce oświatowej, można było uzyskać do 30 tys. zł
dotacji. Łączna suma dofinansowania na budowę wszystkich pracowni wynosi ponad 1,7 mln zł.

C

elem konkursu jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych,
biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych i chemiczno-fizycznych. W konkursie mogły wziąć
udział placówki oświatowe z terenu

województwa śląskiego, w tym te, nagrodzone we wcześniejszym konkursie
„Zielona Pracownia_Projekt’2020”.
Przypomnijmy, że w powiązanym z tym
projektem konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2020” z 206 zgłoszeń, które
w tym roku nadesłano, Jury wyłoniło 43

najbardziej atrakcyjne i proedukacyjne
projekty zielonych pracowni. Na ich realizację szkoły otrzymają łącznie 320 tys. zł.
- Pomysł, wykorzystanie przestrzeni,
funkcjonalność, estetyka, kreatywność,
innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposaże-

nia i sprzętu - to główne elementy, które
ocenialiśmy przy wyborze Zielonych Pracowni - wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Podsumowując 6 edycji konkursów
- „Zielona Pracownia_Projekt” oraz
„Zielona Pracownia” - Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył ponad 10,2 mln zł na utworzenie
308 zielonych pracowni w województwie śląskim.
Pełna lista placówek z oświatowych:
https://www.wfosigw.katowice.pl.

