Zielone Jastrzębie

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

Startują ZIELONE CZEKI

u Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna
przyjmowanie zgłoszeń w jednym z najważniejszych i największych konkursów w województwie
śląskim związanych z ochroną środowiska - „Zielone czeki”.

N

agrody przyznawane są
corocznie z okazji Dnia
Ziemi, za działalność na rzecz ochrony
środowiska. Zgłoszenia
można składać do 19 listopada.

TOMASZ BEDNAREK, prezes
WFOŚiGW w Katowicach:
W tej edycji konkursu
chcemy przyznać nagrody
w czterech kategoriach:
Ekologiczna osobowość
roku, Gmina przyjazna
dla czystego powietrza,
Inwestycja proekologiczna
roku oraz Programy i akcje
na rzecz ochrony przyrody
oraz edukacji ekologicznej.
Kapituła będzie miała też
możliwość przyznania
nagrody specjalnej.

rii Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej - organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.2003 r.
o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie) z terenu województwa śląskiego
prowadzące działalność proekologiczną.

To już
28 edycja
konkursu!
Liczba kategorii, w porównaniu do ubiegłego
roku, została zmniejszona
z pięciu do czterech. Zgodnie z regulaminem nominowanymi mogą być: w kategorii Ekologiczna osobowość roku - osoba fizyczna; w kategorii Gmina przyjazna dla czystego powietrza - gminy
wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie
oraz miasta na prawach powiatu;
w kategorii Inwestycja proekologiczna roku mogą wziąć udział

beneficjenci pomocy finansowej
z WFOŚiGW w Katowicach, którzy w 2020 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego
ze środków Funduszu (z wyłączeniem osób fizycznych); w katego-

To druga edycja
konkursu,
w którym mogą brać
udział już nie tylko
osoby fizyczne, tak jak
było to dotychczas.
W ubiegłym roku
konkurs doczekał
się sporych zmian
organizacyjnych.
- Zmieniliśmy regulamin, w którym wprowadziliśmy nowe kate-

gorie, tak, żeby w konkursie mogły
brać udział poza osobami fizycznymi, także gminy, przedsiębiorstwa
i organizacje pozarządowe. Modyfikacji po wielu latach uległy też logo
i statuetka konkursu - dodaje Aleksandra Kuszka, dyrektor Biura katowickiego Funduszu.
Nagrodami w konkursie
są „Zielone czeki”
o wartości 10 tys. zł,
statuetki i dyplomy
honorowe.
Zgłoszenia do konkursu wraz
z wnioskiem i uzasadnieniem można
przesłać listem poleconym, kurierem
bądź dostarczyć osobiście do WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19, do 19 listopada 2021 roku do godziny 15.30. Listę laureatów
poznamy do 31 grudnia 2021 r.
Szczegóły konkursu można znaleźć
na stronie https://bit.ly/3vnyocx.

Pierwsze Zielone czeki, z okazji Dnia Ziemi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 roku. Od
tego czasu łączna wysokość przyznanych nagród wyniosła ponad 2,5 mln zł! Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się pasjonaci ochrony środowiska - naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy.

Zielona energia u
Rolnicy mogą ubiegać się
o dofinansowanie instalacji
fotowoltaicznych, małych
instalacji wiatrowych,
pomp ciepła.

gii. Nabór w niej potrwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków.
W ramach programu
rolnicy będą mogli
otrzymać wsparcie
finansowe do instalacji
paneli fotowoltaicznych
o mocy od 10 do 50 kW,
pomp ciepła. Maksymalna
dotacja wyniesie 25 tys.
zł, a budżet programu
to 200 mln zł.

R

uszył nabór w pierwszej,
wdrażanej przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków
udostępnionych przez NFOŚiGW, części programu Agroenergia. Będzie ona
dotyczyć dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych
oraz pomp ciepła o mocy powyżej
10 kW, ale nie większej niż 50 kW,
w tym także instalacji hybrydowych
oraz magazynów energii elektrycznej
jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków.
- Program AgroEnergia jest dwuczęściowy, pierwsza część już funkcjonuje

w ramach wsparcia dla średniej wielkości biogazowni i małych elektrowni wodnych. Druga część dotyczy nowych technologii. Jest to program „Mój
Prąd”, tylko skierowany do większych
odbiorców, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 25 tysięcy złotych, pozwoli to zwiększyć strumień
zielonej energii w naszym kraju. Istnieje możliwość uzupełnienia tych środków o pożyczki - powiedział minister
klimatu i środowiska Michał Kurty-

ka, podczas konferencji inaugurującej
nowy program.
Część 2 programu, realizowana
bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz
z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do
500 kW) oraz małych elektrowni
wodnych o mocy do 500 kW, a także
towarzyszących im magazynów ener-

Wiceszef NFOŚiGW Artur Michalski podkreślił, że nowa odsłona programu Agroenergia ma wesprzeć środowiskowe i ekologiczne
walory polskiej wsi o produkcję zielonej energii. Wyjaśnił, że dotacja do
25 tys. zł będzie mogła być uzupełniona o niskooprocentowaną pożyczkę z wojewódzkiego funduszu
w wysokości 10 tys. zł, jeśli inwestycja będzie miała wiele komponentów, tzn. łączyć będzie panele
PV, pompy ciepła i magazyny ener-

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROGRAMU „AGROENERGIA”NALEŻY:
1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie: www.wfosigw.katowice.
pl/portal-beneficjenta (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu
beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny w zakładce „AGROENERGIA” (FORMULARZ WNIOSKU). Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF”- dostępnej na portalu beneficjenta.

