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TERMOMODERNIZACJA 
Z WFOŚIGW W KATOWICACH

ZA TREŚCI ZAWARTE W PUBLIKACJI 
DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW  

WFOŚIGW W KATOWICACH 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI 

REDAKCJA.

  W ojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach 

w lutym br. rozstrzygnął konkurs 
zorganizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014–2020 -Wspieranie efek-
tywności energetycznej w budyn-
kach mieszkalnych w województwie 
śląskim.

POIiŚ 2014-2020 - to krajowy 
program wspierający m.in. gospo-
darkę niskoemisyjną, ochronę śro-
dowiska, przeciwdziałanie i ada-
ptację do zmian klimatu, transport 
i bezpieczeństwo energetyczne. 
Za jego wdrażanie odpowiedzialny 
jest Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach, który już po raz 5 
przeprowadził konkurs mający na 
celu dofinansowanie projektów 
wspierania efektywności energe-
tycznej w sektorze mieszkaniowym 
w województwie śląskim .

Głęboka kompleksowa moderniza-
cja energetyczna budynku to przed-
sięwzięcie polegające na ociepleniu 
przegród budynku, wymianie okien 
lub drzwi oraz wymianie lub mo-
dernizacji źródeł ciepła i instalacji,  
w wyniku którego zostaną zmniej-
szone wartości wskaźników rocz-
nego zapotrzebowania na: energię 
użytkową, energię końcową oraz 
nieodnawialną energię pierwotną. 

WFOŚiGW w Katowicach w ra-
mach unijnego konkursu przyznał 
ponad 92 mln zł dofinansowania 
gminom, spółdzielniom i wspólno-
tom mieszkaniowym na komplek-
sową termomodernizację wieloro-
dzinnych budynków mieszkalnych. 
Dofinansowanie uzyskało łącznie 39 
projektów z terenu województwa ślą-
skiego w tym m.in.:
• Śląsko-Dąbrowska Spółka Miesz-

kaniowa, która otrzymała blisko 
20 mln zł na kompleksową termo-
modernizację 52 wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych (657 go-
spodarstw domowych),

• gmina Rybnik otrzymała 17 mln 
zł, które przeznaczy na termomo-
dernizację oraz wymianą źródeł 
ciepła w 27 budynkach (409 go-
spodarstw domowych) w dzielni-
cach Boguszowice-Osiedle oraz 
Niedobczyce,

• gmina Zawiercie otrzymała ponad 
10 mln zł, które zostaną przezna-
czone na termomodernizację 19 
budynków wielorodzinnych, dzięki 
czemu lepszą klasę zużycia ener-
gii zyska blisko 250 gospodarstw 
domowych,

• gmina Irządze, która otrzymała 
nieco ponad 267 tys. zł na termo-
modernizację budynku wieloro-
dzinnego.

WFOŚiGW w Katowicach ogółem 
w pięciu edycjach konkursu dofinan-

sował kompleksową modernizację 
energetyczną 663 budynków (15 479 
gospodarstw domowych), na łączną 
sumę blisko 327 mln zł.

W marcu br. ogłoszono kolejny 
szósty i ostatni w tej perspektywie 
unijnej nabór wniosków. 

Wnioski o dofinansowanie można 
składać od 29 marca do 28 maja 
2021 r. Przypomnę, że o środki  
z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko na lata 2014-2020, 
poddziałanie 1.7.1., mogą ubiegać 
się m.in. samorządy, spółdzielnie  
i wspólnoty mieszkaniowe z woje-
wództwa śląskiego. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach na 
dofinansowanie termomodernizacji 
przeznaczy 50 mln zł. W przypadku 
dużego zainteresowania pula środ-
ków może zostać zwiększona. Roz-
strzygnięcie konkursu zaplanowano 
na listopad 2021r.

JUSTYNA KAPITAN
Dział Rolnictwa Ekologicznego  

i Ochrony Środowiska
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