Zielone Jastrzębie

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

Czyste Powietrze+
BENEFICJENCI DOSTANĄ DOTACJE PRZED ROZPOCZĘCIEM INWESTYCJI

W

cieszącym się dużą
popularnością i stale rozwijanym programie „Czyste Powietrze” zostało zastosowane nowe rozwiązanie
finansowe, które jest bardzo korzystne dla nowych beneficjentów.
Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do
50 proc. maksymalnej możliwej

kwoty dotacji. Wnioski już można składać.
Proponowana
zasada prefinansowania
to kolejna zmiana
w programie
„Czyste Powietrze”.
Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom społecznym, uwzględniając skomplikowane obecnie uwarunkowania geopolityczne i rynkowe, w tym inflację i rosnące ceny
nośników energii. Teraz beneficjenci nie będą musieli czekać na pie-

niądze - dostaną je relatywnie szybko po złożeniu wniosku o dotację.
- Istotą tego programu jest to, że
dajemy przedpłatę, czyli uruchamiamy dotację jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co pomoże osobom najuboższym. Tym, którzy
chcą wymienić piec w swoim domu,
ale często nie mają pieniędzy, żeby
podjąć się takiej inwestycji z własnych środków. Przeznaczamy kwotę
1,8 miliarda złotych na to działanie.
Liczymy, że dzięki temu jeszcze tego lata i tej jesieni rozpoczną się remonty w polskich domach. Szacujemy, że ponad 37 tys. rodzin w całej

Polsce może skorzystać z programu
i przejść na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów - wyjaśnia Anna Moskwa, minister Klimatu i Środowiska.
Nowe rozwiązanie
jest skierowane do
beneficjentów drugiej
i trzeciej części
programu „Czyste
Powietrze” i będzie
dostępne tylko
dla nowych osób
składających wniosek
o dofinansowanie.

Harcerze zabiorą dzieci na obozy!
Foto: Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

P

wództwa śląskiego do miejscowości czystych ekologicznie. Łącznie zorganizowane zostaną 63 turnusy dla ponad 4200 dzieci. Umowę - u podnóża
Beskidu Śląskiego - w Ośrodku Obozowym Hufca

Pieniądze
dla gmin

G

Hm. Anna Peterko, komendantka Chorągwi Śląskiej
ZHP i Tomasz Bednarek, prezes Fubduszu.
onad 670 tysięcy zł przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Chorągiew
Śląska ZHP na wakacyjne wyjazdy dzieci z woje-

Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz
z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia
możliwe będzie zawarcie do trzech
umów z wykonawcami. Mogą one
zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych.
Prefinansowanie w wysokości do
50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego
wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.
- Prefinansowanie w programie
„Czyste Powietrze” to kolejny krok
w szeregu działań, których skutkiem
ma być skuteczna eliminacja największego źródła smogu w Polsce,
jakim są piece na paliwa stałe oraz
idąca z tym parze zdecydowana poprawa stanu powietrza w naszym
kraju - zaznacza Paweł Mirowski,
zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby powinno trwać do
14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy,
czyli 50 proc. przyznanej wartości
dotacji jako część jego wynagrodzenia. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia i przedstawieniu wymaganych dokumentów Fundusz wypłaci
pozostałą część dotacji do 30 dni.

ZHP Ziemi Rybnickiej w Bielsko-Biała w Wapienicy, swoimi podpisami przypieczętowali prezes katowickiego Funduszu Tomasz Bednarek oraz hm. Anna Peterko, komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP.

miny uczestniczące w prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programie priorytetowym „Czyste Powietrze” będą nadal wspierane finansowo. Prowadzone przez samorządy
punkty konsultacyjno-informacyjne
zyskają na kolejny rok wyższe, wynoszące 35 tysięcy zł finansowanie w ramach tzw. pakietów zachęt dla gmin.
Następny nabór dla chętnych gminnych samorządów, które nie zdecydowały się dołączyć do programu „Czyste Powietrze” w poprzednim okresie, znowu zostaje otwarty. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia
lub aneksu na nowych zasadach upłynie 30 września 2022 r.

