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

Zielone Jastrzębie

sto z klimatem

Ruszyła infolinia
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, że pod nr telefonu
22 340 40 80 rozpoczęła działanie ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze”.Konsultanci, obsługujący infolinię, będą udzielać informacji o programie oraz wyjaśniać jego szczegóły,
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.
Z infolinii możesz skorzystać zarówno przed złożeniem wniosku, jak i po jego złożeniu, jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące programu „Czyste Powietrze”.
Jeżeli chcesz uzyskać informację o statusie swojego wniosku
lub umowy skontaktuj się z właściwym wojewódzkim funduszem
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Kontakt z WFOŚiGW w Katowicach: tel. 32 60 32 252,
mail: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl

MICHAŁ KURTYKA,
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Nagrodami w konkursie będą:
Inwestycje, o których mowa powyżej,
• Statuetki Ministra Klimatu
mogą być zgłoszone do Konkursu jeżeli
• Tytuł Miasta z klimatem (dla zwycięzostały oddane do użytku nie wcześniej
skich miast w każdej z dwóch kategorii)
niż 1 stycznia 2017 r. oraz nie później niż
Ocenione i nagrodzone zostaną intrzy miesiące przed ogłoszeniem konwestycje zrealizowane przez samorząkursu.
dy w miastach, w podanych poniżej
Podstawowym kryterium oceny
obszarach:
zgłoszonych inicjatyw będą uzyskane
• rozwój błękitnej i zielonej infrastrukefekty ekologiczne oraz społeczne przetury - w tym retencja wody
prowadzonych inwestycji.

minister Klimatu
- Miasta są szczególnie wrażliwym obszarem, w którym
koncentrują się wyzwania
ekologiczne. To zielono-niebieska struktura ma korzystny wpływ na zdrowie ludzi,
poprawę jakości powietrza
czy zmniejszenie zanieczyszczenia i hałasu. Jako Ministerstwo Klimatu chcemy
nagradzać takie inicjatywy
i promować je. Zapraszam
wszystkie samorządy do
udziału w konkursie.(…) Pokażcie wszystkim swoje miasta z klimatem.

Zanim zamontujesz
sprawdź na liście!

u NFOŚIGW rozszerza bazę urządzeń
grzewczych i wykorzystujących
odnawialne źródła energii o materiały
izolacyjne, stolarkę okienną, drzwi
zewnętrzne i garażowe.

Fundusz wspiera loty C
patrolowe nad lasami
u Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach i Opolu dofinansują loty patrolowogaśnicze na terenach leśnych województwa śląskiego.
wo-gaśniczych przez cały okres zagrożenia występowania pożarów.
- Chodzi o to żeby, jak najszybciej zlokalizować miejsce ewentualnego pożaru, rozpocząć gaszenie i zminimalizować straty - wyjaśnia prezes WFOŚIGW
w Katowicach, Tomasz Bednarek.
Śmigłowiec oraz samoloty patrolowogaśnicze odpowiedzialne będą za lokalizacje pożarów oraz szybkie rozpoczęcie akcji gaśniczej i powstrzymanie pożaru do momentu dotarcia na miejsce
sił naziemnych. Samoloty i śmigłowiec
potrzebują zaledwie kilkunastu minut,
aby uzupełnić zapas wody i ponownie
dotrzeć na miejscu akcji gaśniczej. Duża liczba punktów czerpania wody znaj-

TOMASZ BEDNAREK, prezes WFOŚiGW w Katowicach:

- Od kilku lat obserwujemy w naszym kraju narastający problem zagrożenia suszą. To też olbrzymie zagrożenie pożarowe dla lasów, które jak mówi porzekadło
„rosną długo, a płoną szybko”. Dlatego tak ważna jest
ciągła obserwacja lasów, ich nadzór, a w razie konieczności szybka reakcja.
dujących się w zasobach Dyrekcji daje
możliwość szybkiego dotarcia i powrotu w rejon pożaru, aby kontynuować
akcję gaśniczą.
Podczas spotkania leśnicy wspominali tegoroczny, gigantyczny pożar w Biebrzańskim Parku Narodo-

wymi podkreślali rolę samolotów
oraz zaangażowanie pilotów śmigłowców i samolotów - floty, którą dysponują Lasy Państwowe, gdyby nie
szybkie skierowanie tam tych sił, to
z pewnością ten pożar nie byłby tak
sprawnie ogarnięty.

hcemy wymienić kocioł centralnego ogrzewania, zamontować pompę ciepła, fotowoltaikę, czy wymienić okna, ale nie wiemy jakie urządzenie wybrać, by spełniało normy i zalecenia? Teraz będzie
to o wiele prostsze, bowiem Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych
- ma to pomóc beneficjentom w wyborze i zapewnić otrzymanie wsparcia. Bo
tylko takie urządzenia i materiały mogą liczyć na dotacje z programu „Czyste powietrze”.
Lista-zum.ios.edu.pl posłuży też do
potwierdzania osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji.
Docelowo planuje się, że w 2021 r.
w „Czystym powietrzu” kwalifikowane będą tylko materiały i urządzenia
wpisane na „zieloną” listę. On-linowa pomoc dostępna będzie od września tego roku aż do końca realizacji
programu.
Przygotowanie „Listy zielonych urządzeń i materiałów” (ZUM) jest ważnym
elementem nowej odsłony „Czystego
powietrza” - wdrażanej od 15 maja tego
roku. Kompleksowy katalog ZUM powstaje na bazie już funkcjonującej strony czyste-urzadzenia.ios.edu.pl.

Pod adresem lista-zum.ios.edu.pl
znajdą się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele
fotowoltaiczne, pompy ciepła). Nowością będą dodatkowe elementy: materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwi
zewnętrzne i garażowe. Aktualizacje są
przewidziane do końca trwania programu w 2029 r.
Zgłoszone urządzenia, po weryfikacji, zostaną umieszone w ogólnodostępnej bazie, która będzie miała charakter
informacyjny i nie będzie rankingiem
czy informacją handlową, a dodawane
urządzenia będą uszeregowane w sposób losowy.
On-linowa pomoc przyda się nie
tylko wnioskodawcom czy beneficjentom programu, ale też wojewódzkim
funduszom, bankom czy innym partnerom programu w celu weryfikacji
kwalifikowalności sprzętu i materiałów, które są objęte wsparciem w ramach „Czystego powietrza”.
Zaplanowane działania (lista ZUM
i infolinia) wpisują się w ubiegłoroczne
rekomendacje zawarte w raporcie Banku Światowego, który powstał przy okazji II edycji inicjatywy „Catching-Up
Regions”.

