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Są zmiany w programie
Czyste Powietrze
Nową odsłonę programu „Czyste Powietrze” zapowiada Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Od jutra, piątku 15 maja, nabór
wniosków o dofinansowanie z tego
programu będzie prowadzony
w oparciu o:
1. zmienioną wersję programu
priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
2. nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
3. nowy regulamin naboru wniosków.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą
rozpatrywane i realizowane na
warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem
wzorów formularzy w brzmieniu
obowiązującym na dzień złożenia
wniosku. Jeżeli Wnioskodawca
złożył wniosek o dofinansowanie
przed dniem 15.05.2020 r., ale nie
zawarł umowy o dofinansowanie
może wycofać wniosek i złożyć go
ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem
spełnienia wymogów dotyczących
terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych
w zmienionej wersji Programu.

Dla kogo i od kiedy
dofinansowanie?

W dniu 15.05.2020 r. zostanie
uruchomiony nabór wniosków dla
Beneficjentów kwalifikujących się
do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).
Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu
(podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do
uruchomienia Części 2 Programu
niezbędne są zmiany legislacyjne
umożliwiające gminom wydawanie
zaświadczeń o dochodach.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:
1. WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany
jest budynek/lokal mieszkalny,
którego dotyczy przedsięwzięcie,
2. lub za pośrednictwem gmin,
które zawarły porozumienia
w sprawie ustalenia zasad

wspólnej realizacji Programu
z WFOŚiGW.
Wnioski o dofinansowanie można składać:
1. poprzez aplikację internetową,
tj. Portal Beneficjenta dostępny
na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
2. poprzez serwis gov.pl (usługa
ta będzie aktywowana na
przełomie maja i czerwca
2020 r.)
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków
o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Rozpoczęte i zakończone
przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych
do 6 miesięcy przed datą złożenia
wniosku o dofinansowanie, oraz
nie wcześniej niż 15.05.2020 r.
Zmieniona wersja Programu
umożliwia także dofinansowanie
przedsięwzięć zakończonych pod
warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy
przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż
15.05.2020 r.
Obecna zmiana Programu jest
efektem prowadzonych od kilku
miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania
Programu. Wprowadzana zmiana
wynika z potrzeby przyspieszenia
tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła
na niskoemisyjne w okresie jego
obowiązywania.

Najważniejsze zmiany
w Programie:

1. uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach

Programu;
2. zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja
z powiązania intensywności
dofinansowania z siedmioma
grupami dochodowymi;
3. wprowadzenie dwóch grup
dochodowych:
– dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
– dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
4. uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to
możliwe na oświadczeniach
Wnioskodawcy;
5. możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
6. skrócony czas rozpatrywania
wniosków o dofinansowanie –
z 90 do 30 dni;
7. integracja z programem „Mój
Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji
fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych
wniosków;
8. poziom dotacji powiązany
z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
9. dotacje na realizację zadań
związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki
okiennej i drzwiowej dla tych,
którzy wymienili już źródło
ciepła;
10. włączenie w kolejnym etapie
w realizację Programu sektora
bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
11. wzmocnienie współpracy
z gminami;
12. wyłączenie z dofinansowania
przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
13. docelowo stworzenie platformy
internetowej z informacjami
na temat kwalifikujących się
urządzeń, materiałów i usług
(w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.
Szczegóły dotyczące nowej wersji Programu „Czyste Powietrze”
oraz załączniki są na stronie
www.wfosigw.katowice.pl

KONKURS PLASTYCZNY MOB

Wiosna z okna na konkurs
Książki przyrodnicze oraz rośliny tropikalne to
nagrody dla tych, którzy stworzą najlepsze prace
w konkursie plastycznym pt. „Wiosna z okna”.
Organizuje go Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu.

A

dresowany jest do wszystkich
zabrzan. Zainteresowani mają
do wyboru dowolne techniki plastyczne. Mogą to być rysunki, malarstwo, kolaże, wykonane w dowolnym formacie, ważne by były to prace indywidualne. Uwaga,
na konkurs nie wysyłamy gotowej
pracy, ale należy przesłać jej dwa
zdjęcia: jedno ukazujące pracę plastyczną w fazie jej powstawania,
a drugie finalne, po skończonym
procesie twórczym.
Te dwie fotografie pracy należy przesłać w mailu. Trzeba podać: imię i nazwisko autora, wiek,
tel. kontaktowy, e-mail. Jeden twórca może nadesłać jedną pracę plastyczną. Warunkiem przystąpienia
do konkursu jest przesłanie mailem
wypełnionej karty uczestnictwa
(do pobrania na stronie internetowej MOB). Zdjęcia należy przesyłać mailowo, najpóźniej do 29 maja, na adres: centrum@mob.zabrze.
pl. Ogłoszenie wyników nastąpi

do 10 czerwca. W razie pytań lub
wątpliwości, można kontaktować
się telefonicznie pod nr. telefonu:
798-021-910, w godz. 10:00-15:00.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.mob.zabrze.pl, a prace będą publikowane na profilu społecznościowym i na stronie internetowej
Miejskiego Ogrodu Botanicznego
w Zabrzu.
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DOFINANSOWANIA

Kasa na zielone pracownie
Jeszcze przez dwa tygodnie, do 29 maja,
można składać wnioski o dofinansowanie
budowy nowoczesnej sali, w ramach konkursu
„Zielona Pracownia 2020”.

W

arto je złożyć, bo w tym konkursie Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Katowicach
przyznaje maksymalnie 30 tys. złotych na stworzenie pracowni nauk przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych,
chemiczno - fizycznych czy geologicznych, w podstawówkach i szkołach średnich. Wnioski, w porozumieniu ze szkołami, składają organy prowadzące placówki oświatowe
w naszym województwie.
Dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Katowicach, według
regulaminu, można przeznaczyć
m.in. na zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą, biologiczną, ekologiczną, geograficzną, chemiczno -fizyczną, na zakup

sprzętu audio-video, komputerowego, fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych, a także na zakup
wyposażenia pracowni: meble (np.
stoły, krzesła, tablice szkolne, szafy, gabloty ekspozycyjne, biurko
nauczycielskie), stojaki na mapy,
plansze.
Z tej dotacji, w poprzednich
edycjach, skorzystało już kilkanaście placówek w naszym mieście,
które stworzyły swoje nowoczesne
pracownie.

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