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WFOŚiGW
Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Racibórz będzie miał

profesjonalną stację monitorującą
Racibórz » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie współpracuje z żadnymi osobami i firmami konsultingowymi oraz doradczymi, które oferują pomoc w przygotowywaniu wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”.
13 lutego specjaliści Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w asyście pracowników Urzędu Miasta w Raciborzu odbyli wizję lokalną miejsc,
na których może stanąć certyfikowana stacja monitorująca zanieczyszczenie powietrza.
Wybrano lokalizację przy
ul. Wojska Polskiego 8, tuż
przy Szkole Podstawowej nr 4,
w miejscu gdzie obecnie już stoi
podobne urządzenie. Nowa stacja ma być nieco większa, certyfikowana i wpięta w ogólnopolską, rządową sieć monitoringu stanu powietrza. Na podstawie wyników takich pomiarów
można się starać o dodatkowe
środki na programy ekologiczne w danym mieście.
Przypominamy, że o profesjonalną stację monitorującą
powietrze w Raciborzu zabiegał
prezydent Dariusz Polowy. 11
stycznia rozmawiał w tej spra-

NASTĘPNY ETAP WALKI

o poprawę jakości powietrza
wie w Warszawie z Głównym
Inspektorem Ochrony Środowiska Pawłem Ciećko. Szybka
reakcja Inspektora świadczy
o zrozumieniu potrzeb naszego miasta.
Certyfikowana stacja ma
stanąć w Raciborzu do końca
lutego 2019 r. Termin jest tak
zwięzły dzięki temu, że miasto
zaoferowało dużą pomoc w załatwieniu formalności. Stacja,
która stanie przy ul. Wojska Pol-

skiego nie będzie typową stacją
mobilną (na przyczepie). Urządzenie o gabarytach kontenera
budowlanego będzie w Raciborzu posadowione na gruncie i stale podłączone do sieci
elektrycznej. Wyniki pomiarów
tego urządzenia będą udostępniane na bieżąco na internetowych stronach GIOŚ-u (powietrze.gios.gov.pl).
UM Racibórz

W raciborskiej książnicy
O WALCE ZE SMOGIEM
Racibórz » Z inicjatywy działającego w raciborskiej bibliotece Centrum Edukacji Ekologicznej 13 lutego br.
odbyło się spotkanie z mgr inż. Katarzyną Polak - naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Racibórz.
Jego zadaniem było zaznajomienie mieszkańców z Programem Ograniczenia Niskiej
Emisji w Mieście Racibórz na

Ważny komunikat!

formacyjnych dot. Programu
CZYSTE POWIETRZE:
1. Katowice, ul. Wita Stwosza 2
(punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku
do piątku od 7.30 do 14.30)
Region » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
2. Bielsko-Biała, ul. Legionów
Wodnej w Katowicach nie współpracuje z żadnymi osobami i firmami
57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00
konsultingowymi oraz doradczymi, które oferują pomoc w przygotodo 14:00)
wywaniu wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”.
3. Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny
Od kilku dni docierają do
Powoływanie się przez te
w dni robocze w godzinach
od 9:00 do 14:00)
nas niepokojące informacje podmioty na jakąkolwiek współInfolinia programu „Czyste
o tym, że osoby/ firmy pod- pracę z WFOŚiGW w Katowiszywają się pod pracowni- cach jest całkowicie bezprawne powietrze”: 32 60 32 252.
ków/współpracowników Fun- i nieuzasadnione.
email: czystepowietrze@
duszu i pobierają zaliczki na
Konsultacje z pracownikami wfosigw.katowice.pl
poczet pisania wniosków do Funduszu są bezpłatne i odbyWFOŚiGW w Katowicach
Programu.
wają się w trzech punktach in-

lata 2018-2028. Zaproszony
gość przedstawił najważniejsze założenia i główne cele programu, omówił kryteria i za-

sady udzielania dotacji oraz
odpowiadał na pytania licznie
zgromadzonych mieszkańców.
Zainteresowanie spotkaniem
pozwala sądzić, że tego typu
inicjatywy są niezwykle istotne,
a troska o środowisko naturalne, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości
powietrza są priorytetem raciborzan. Już dziś zapraszamy
na kolejne spotkania organizowane w Centrum Edukacji
Ekologicznej.
MiPBP w Raciborzu

NFOŚIGW OGŁASZA DWA NOWE PROGRAMY
Region » Programy Energia Plus z budżetem 4 miliardów złotych oraz Ciepłownictwo powiatowe z budżetem 500 milionów złotych to dwie nowe propozycje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na walkę ze smogiem. Pierwszy nabór wniosków o dotacje i pożyczki na projekty z zakresu
poprawy jakości powietrza ruszy już 1 marca i potrwa do 20 grudnia 2019 r.
– Nasza nowa oferta stanowi
kontynuację kompleksowego
wsparcia oferowanego przez
Narodowy Fundusz dla przemysłu, ale także otwarcie się
na potrzeby „Polski powiatowej” i dostarczenie finansowania do sektora lokalnych spółek ciepłowniczych, które przez
lata były zapomniane, a posiadają wielki potencjał wsparcia
w zakresie poprawy jakości powietrza i olbrzymie potrzeby inwestycyjne – mówi Wiceprezes
NFOŚiGW Artur Michalski.
Oba programy skupiają się
na wsparciu dla przedsięwzięć
z zakresu: ograniczenia lub
uniknięcia szkodliwych emisji
do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności
przemysłowej), zmniejszenia
zużycia surowców pierwotnych,
przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła
i energii elektrycznej, modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznego
wykorzystania zasobów geotermalnych.
Beneficjentami programu
priorytetowego NFOŚiGW

Energia Plus mogą być przedsiębiorcy, dla których przewidziano: pożyczki preferencyjne
(w szczególnych przypadkach
z możliwością umorzenia) oraz
pożyczki na zasadach rynkowych, a także dotacje, ale tylko
dla technologii ORC. Całkowity
budżet tego instrumentu finansowego to 4 mld zł. To program,
który odpowiada zidentyfikowanym potrzebom rynkowym polskiego przemysłu, wynikającym
z przepisów prawa, zaostrzających się norm emisyjnych oraz
ogólnych potrzeb związanych
z rozwojem działalności biznesowej z poszanowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju.
Z kolei program priorytetowy Ciepłownictwo powiatowe
ma charakter pilotażowy i kierowany jest do przedsiębiorców

produkujących energię cieplną
na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu
terytorialnego (min. 70%). Całkowity budżet programu to 500
mln zł, z czego 350 mln zł przeznaczone jest na zwrotne formy finansowania, a 150 mln zł
na wsparcie bezzwrotne. Program ten stanowi kompleksowy instrument wsparcia odpowiadający zidentyfikowanym
potrzebom związanym z ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonej
działalności oraz dostosowywania do zaostrzających się norm
emisyjnych polskiego sektora
ciepłownictwa na szczeblu powiatowym.
Szczegóły na
www.nfosigw.gov.pl

Program „Czyste Powietrze”
- punkt doradczy w Gminie Nędza
Informujemy, że w dniach
25 luty, 11 marca, 25 marca
br. w godzinach 12.00 - 18.00
w Urzędzie Gminy Nędza bę-

dzie możliwość skorzystania
z doradztwa dla osób indywidualnych w ramach programu
„Czyste powietrze”.

