Środowisko w którym żyjemy
Kolumna dofinansowana ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

W trosce o nasze zdrowie
i jakość życia, trwa kampania
naboru projektów w ramach
POIS na lata 2014-2020
O problemach związanych z niską emisją, na terenie całego województwa śląskiego i jego szkodliwości na stan atmosfery i codzienne życie mieszkańców tego regionu, pisaliśmy niejednokrotnie
na łamach Śląskich Aktualności Rolniczych. Zwracaliśmy uwagę na elementy czy gałęzie gospodarki, które są niejako „winowajcami” niskiej emisji, wskazując jednocześnie drogi dla poprawy tej
niekorzystnej dla nas wszystkich sytuacji.
Dzięki wsparciu finansowemu w ramach priorytetów Funduszu Spójności oraz na podstawie
umowy z Ministrem Gospodarki,
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, w oparciu o Program
Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, ogłosił nabór projektów w ramach działania „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” z trzema
jej poddziałaniami:
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I. Wspieranie efektywności energetycznej
II. Efektywna dystrybucja ciepła
i chłodu w konurbacji śląsko - dąbrowskiej
III. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła
i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

Ze względu na możliwość tak
szerokiego działania, na rzecz ograniczenia skutków niskiej emisji, warto wymienić najważniejsze zasady
funkcjonowania tych projektów oraz
aplikacji beneficjentów o środki finansowe dla ich realizacji.
Celem „Wspierania efektywności
energetycznej” jest pomoc w kompleksowej modernizacji budynków
mieszkalnych wyrażających się m.in.
w wymianie okien lub drzwi na takie,
które zapewnią zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową
czy nieodnawialną energię pierwotną, czyli po prostu zwiększą docieplenie budynku i jego pomieszczeń.
Ponadto zmiana instalacji ogrzewania wody, centralnego ogrzewania, czy wentylacji, ma przyczynić
się do poprawy właściwych wskaźników energetycznych, na podstawie
i w oparciu o przeprowadzony audyt
energetyczny.
Jak z założeń merytorycznych
programu
wynika,
podmiotami
ubiegającymi się o dofinansowanie
w zakresie inwestycji, mogą być
spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe działające na terenie
województwa śląskiego.
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Środowisko w którym żyjemy
Z działań podlegających dofinansowaniu można wymienić:
• ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu w tym dachów, stropodachów, okien, drzwi,
• instalację nowych systemów
chłodzących lub grzewczych przy
wykorzystaniu OZE,
• zastosowanie automatyki pogodowej, w tym również montaż
systemów zarządzania energią
w budynku,
• instalacja liczników ciepła i chłodu przy równoczesnej modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, czy ciepłej
wody.
Poziom dofinansowania tego
działania nie może być wyższy niż
85% kosztów, zgodnie z zasadami
udzielania pomocy publicznej w ramach wydatków kwalifikowalnych.
Stosowne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać
w terminie od 4. lipca do 31. października 2016 r. w formie papierowej oraz elektronicznej w kancelarii
WFOŚiGW w Katowicach. Więcej na
temat aplikacji o środki i zasadach
ich przyznawania na stronie www.
wfosigw.katowice.pl
W zakresie działania „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
w konurbacji śląsko - dąbrowskiej”, rozpatrywane będą projekty,
które obejmują swoim zakresem takie elementy jak:
• przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych,
• budowę przyłączy do istniejących
budynków oraz instalację węzłów
indywidualnych na rzecz likwidacji węzłów grupowych,
• budowę nowych odcinków sieci ciepłowniczej waz z węzłami
i przyłączami, przy równoczesnej
likwidacji dotychczasowych lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym,
• podłączenia budynków do sieci
ciepłowniczej, w celu likwidacji
indywidualnych czy tez zbiorowych źródeł niskiej emisji (piece
kaflowe, ogrzewanie etażowe,
lokalne kotłownie na paliwo stałe).

Beneficjentami w tym
przypadku realizacji założeń działania, są:
• przedsiębiorcy,
• jednostki samorządu
terytorialnego oraz
działające w jego
imieniu, inne organizacje o stosownym
statusie prawnym,
• podmioty świadczące usługi publiczne
w ramach zadań samorządowych,
• spółdzielnie mieszkaniowe.
Podobnie jak w przypadku poprzednio omawianego działania,
poziom dofinansowania uznanych
kosztów kwalifikowalnych wynosi nie
więcej niż 85%, zgodnie z zasadami
pomocy publicznej.
Termin składania wniosków do
siedziby WFOŚiGW w Katowicach
upływa z dniem 31.12.2016 r.
Więcej informacji o tym działaniu
na stronie www.wfosigw.katowice.pl
Ostatnim z wymienionych na początku artykułu działań jest „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła
i energii elektrycznej w konurbacji
śląsko-dąbrowskiej”.
Działanie to jest jak gdyby kompilacją z działaniem II, polegającym
nie tylko na eksploatacji nowoczesnych systemów ciepłowniczych czy
chłodniczych, ale także na właściwym wykorzystaniu energii cieplnej,
która się w trakcie tych procesów
tworzy.
W ramach tego działania możliwe jest dofinansowanie:
• budowy sieci ciepłowniczych lub
sieci chłodu z jednoczesnym wykorzystaniem wytworzonej w wyniku ich działania energii cieplnej
w wyniku sprawnej i wysokowydajnej kogeneracji,
• wykorzystania wyżej wymienionego ciepła tzw. odpadowego
jako źródła dla nowo powstających sieci ciepłowniczych.

Beneficjentami w tym przypadku
realizacji założeń działania, są:
• przedsiębiorcy,
• jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w jego imieniu
inne organizacje o właściwym
statusie prawnym,
• podmioty świadczące usługi publiczne w ramach zadań samorządowych,
• spółdzielnie mieszkaniowe.
Podobnie jak w poprzednim przypadku, datą graniczną na składanie
wniosków jest dzień 31.12.2016 r.
Więcej o tym projekcie i aplikacji
na stronie www.wfosigw.katowice.pl
Przedstawione zasady, cele i założone efekty ekologiczne zaprezentowanych działań, niezależnie od
skali zakresu, mają służyć poprawie
warunków życia w konurbacji śląskodąbrowskiej w zakresie niskiej emisji.
Dzięki dogłębnej wiedzy WFOŚiGW
w Katowicach w tej kwestii oraz
dzięki pozyskanym środkom, możliwe będzie, w znacznym stopniu,
ograniczenie szkodliwych działań,
a tym samym stworzenie właściwych
warunków środowiskowych dla lepszego życia mieszkańców naszego
regionu.
Maurycy Hankiewicz
			 na podstawie
materiałów WFOŚiGW

Zdj.: Archiwum

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ŚLĄSKIE AKTUALNOŚCI ROLNICZE - lipiec-sierpień 2016

Środowisko VII-VIII.indd 21

21

2016-07-22 14:14:39

