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Zielone Jastrzębie

Łapiemy wodę!
uW

kilka pierwszych dni funkcjonowania Programu
„Moja Woda” wpłynęło 2 tys. wniosków!

G

romadzenie w przydomowych
zbiornikach wody opadowej
i roztopowej oraz późniejsze jej wykorzystywanie to główny cel
Programu „Moja Woda”. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął
1 lipca nabór wniosków. W pierwszych
kilku dniach funkcjonowania programu
złożono 1118 wniosków w formie elektronicznej oraz 822 wnioski w formie
papierowej. Kwota dofinansowania ze
złożonych wniosków w formie papierowej to 3 764 658,97 zł.
Na przydomową instalację można
otrzymać do 5 tys. zł dotacji. Łączny
budżet programu, przygotowanego
przez Ministerstwo Klimatu i NFOŚiGW wynosi 100 mln zł.
Dofinansowanie można uzyskać na
zakup, montaż, budowę i uruchomienie
instalacji, pozwalającej na zagospodarowanie deszczówki i wód roztopowych
na terenie nieruchomości. Są to m.in.
przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do
zbiornika nadziemnego i podziemnego,
otwartego lub zamkniętego, szczelnego
lub infiltracyjnego.

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW w Katowicach:
Musimy zrobić wszystko, żeby w jak
największym stopniu chronić nas przed
skutkami zmian klimatycznych. To jest
oferta dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą stworzyć na
swojej posesji przydomowe instalacje,
pozwalające na wyłapywanie i wykorzystywanie deszczówki, którą później
będzie można wykorzystać np. do podlewania ogródka. Chodzi o to żeby nie
trafiała ona do kanalizacji czy do rowów odwadniających.

- Dofinansowanie sięgać będzie do
5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji - dodaje
prezes Tomasz Bednarek.
Przygotowany przez Ministerstwo
Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Moja Woda będzie realizowany
w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano
do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie
środków do końca 2024 r. Budżet całego
Programu to 100 mln zł co pozwoli na
sfinansowanie aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji i zatrzymanie 1 mln
metrów sześciennych wody rocznie.
Szczegóły: https://www.wfosigw.katowice.
pl/ogloszenie-o-naborze-01-07-2020.html.

Zielona Tarcza: Fundusze wspierają
przedsiębiorców w czasie pandemii
u Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu,
reagując na pandemię koronawirusa, przygotowały ofertę preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności
finansowej. Wojewódzkie Fundusze mają w dyspozycji na ten cel ponad 300 milionów złotych. To część rządowego
programu Tarczy Antykryzysowej, który ma pomóc przedsiębiorcom, korzystającym z oferty Funduszy.
- Pandemia COVID-19 wywiera istotny negatywny wpływ
na całą gospodarkę, dlatego poszukujemy rozwiązań, które
umożliwią przedsiębiorcom kontynuowanie realizacji proekologicznych inwestycji. Jestem przekonany, że zaproponowana przez
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oferta preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej, pozwoli wielu firmom
przetrwać ten trudny czas i utrzymać miejsca pracy - mówi minister klimatu Michał Kurtyka.
Przedsiębiorcy to ważna grupa Beneficjentów, korzystających ze wsparcia finansowego
wszystkich 16 Wojewódzkich

Funduszy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. W całym
kraju realizowanych jest wiele inwestycji dotyczących, m.in.
Odnawialnych Źródeł Energii,
budowy sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych czy też zwią-

zanych z gospodarką odpadami. To potężny rynek zielonych
miejsc pracy, z którego korzystają także podwykonawcy, którzy często są niewielkimi firmami miejscowymi, zatrudniający
mieszkańców danego regionu.

W sytuacji kryzysowej Fundusze oferują pomoc firmom, które
złożyły wnioski o dofinansowanie na realizację inwestycji, m.in.
poprzez możliwość udzielania
dodatkowych pożyczek na zachowanie płynności finansowej.

Warunki udzielania takich
pożyczek różnią się w poszczególnych Funduszach, jednak
dla potencjalnego pożyczkobiorcy są niezwykle atrakcyjne, ponieważ cechuje je preferencyjne oprocentowanie, brak
opłat dodatkowych oraz elastyczne podejście do zabezpieczeń. Oprocentowanie pożyczek w WFOŚiGW rozpoczyna
się już od 1,5 procenta. Wymagane zabezpieczenia udzielanego wsparcia są najczęściej ustalane w toku indywidualnych
negocjacji pomiędzy danym
Funduszem, a pożyczkobiorcą, tak, aby udzielana pożyczka
stanowiła realną pomoc w trudnym dla firmy czasie.

- To kolejny element wsparcia
przedsiębiorców w tej skomplikowanej sytuacji, w jakiej znalazł się świat. Chcemy pomóc
przedsiębiorcom w utrzymaniu
realizacji ekologicznych inwestycji. W województwie śląskim na
preferencyjne pożyczki przeznaczymy łącznie 50 mln zł - wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Wsparcie na zachowanie płynności finansowej może maksymalnie sięgać nawet
100 proc. kosztów całkowitych
realizowanej proekologicznej
inwestycji.
Więcej informacji na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl.

