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5 tysięcy na wodny program
Na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych mogą ubiegać się właściciele
domów. To w ramach programu „Moja Woda”. Wnioski od początku lipca przyjmuje
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

N

a taką inwestycję można dostać
maksymalnie 5 tys. zł. By złożyć
wniosek o doﬁnansowanie, trzeba założyć konto w portalu beneﬁcjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl. -Po aktywacji konta można się zalogować i korzystać z portalu. Formularz wniosku
jest dostępny dopiero po zalogowaniu
w portalu- wyjaśniają w funduszu.
Ale uwaga, wypełniony wniosek wysyła się do funduszu zarówno elektronicznie, jak i w wersji papierowej.
Elektronicznie za pomocą skrzynki
podawczej, dostępnej w portalu beneﬁcjenta. Wydrukowany formularz
należy podpisać i dostarczyć wraz
z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach
formularza wniosku, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
ul. Plebiscytowa 19, w godzinach jego pracy tj. 7.30 - 15.30.
- Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w funduszu w formie elektronicznej (aktywny
PDF) i została złożona ich podpisana
papierowa wersja (z tożsamą sumą
kontrolną) - wyjaśniają w funduszu.
Więcej informacji można uzyskać łącząc się z infolinią programu, nr. tel.:
32 722 77 09, która czynna jest w godzinach 7.30-15.30., e-mail: mojawoda@wfosigw.katowice.pl.
By ułatwić składanie wniosków, katowicki fundusz, na swoich stronach
internetowych przedstawia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
przez zainteresowanych. Poniżej publikujemy kilka z nich:

współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu
oddanych do użytkowania przed dniem
wypłaty doﬁnansowania, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których
udzielono już doﬁnansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Kto może ubiegać się o doﬁnansowanie
w ramach Programu Moja Woda?
O doﬁnansowanie mogą ubiegać się osoby ﬁzyczne będące właścicielami lub

Czy zadanie może być już zrealizowane?
Zadanie nie może być zakończone
przed dniem złożenia wniosku o doﬁnansowanie do Funduszu.

Na co można przeznaczyć doﬁnansowanie?
Na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających
na zagospodarowanie wód opadowych
i roztopowych na terenie nieruchomości objętej wnioskiem, takich jak:
a) zbiornik retencyjny szczelny lub
inﬁltracyjny:
zbiornik retencyjny nadziemny
otwarty od 2 m3 pojemności,
zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności
mniejszej niż 2 m3 wymagane jest
aby w ramach doﬁnansowania zostały
zakupione minimum 2 szt.),
zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
b) przewody odprowadzające wody
opadowe zebrane z rynien, wpustów
do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego,
szczelnego lub inﬁltracyjnego,
c) instalacja rozsączająca,
d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Jaka jest forma i wysokość doﬁnansowania?
Doﬁnansowanie przyznawane jest
w formie dotacji, może wynieść do 80
proc. kosztów kwaliﬁkowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

Czy mogę złożyć kilka wniosków?
W przypadku złożenia więcej niż
jednego wniosku na tę samą nieruchomość, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu).
Złożyłem wniosek, kiedy otrzymam dotację?
Wypłata powinna nastąpić nie później
niż do dnia 31.12.2024 r. oraz maksymalnie do 6 miesięcy od podjęcia
decyzji o doﬁnansowaniu przez WFOŚiGW w Katowicach, oraz po dostarczeniu przez Beneﬁcjenta kompletnego rozliczenia wraz z wymaganymi
załącznikami.
Jak rozliczyć realizowane zadanie?
Beneﬁcjenci Programu Priorytetowego „Moja Woda” po otrzymaniu
z funduszu informacji potwierdzającej przyznanie doﬁnansowania (pismo), muszą dostarczyć:
a) oryginały faktur, rachunków lub
innych równoważnych dokumentów
księgowych wraz z dowodami zapłaty, jeśli płatność nie była dokonana
gotówka;
b) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania poświadczony za zgodność z oryginałem, wymagany w rozliczeniu wówczas, gdy
zakupione elementy montuje ﬁrma;
c) oświadczenie beneﬁcjenta o samodzielnym montażu instalacji, wymagane w rozliczeniu wówczas, gdy zakupione elementy beneﬁcjent montuje samodzielnie;
d) zapotrzebowanie na wypłatę ze
środków WFOŚiGW w Katowicach,
wymagane do uruchomienia wypłaty środków;
e) dokumentację fotograﬁczną, obrazującą poszczególne etapy realizowanego przedsięwzięcia.

FOTOGRAFICZNA ZABAWA W HARMONII Z NATURĄ

Zwierzęta latem w obiektywie
Ujęcia z życia zwierząt w czasie lata - na takie zdjęcia naszych czytelników czekamy.
Dla autorów najciekawszych (wybierzemy cztery) mamy drobne upominki.

Z

djęcia, wraz z opisem, można
nadsyłać do 20 września, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.
pl. Wybrane zaprezentujemy w na-

szym cyklicznym dodatku ekologicznym, zatytułowanym „Życie
w harmonii”, które ukaże się pod
koniec września. Zapraszamy!

KOMUNIKATY ZE STRONY KATOWICKIEGO WFOŚIGW

Nowy termin na wnioski
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska informuje,
że o miesiąc, czyli do 28 sierpnia br., przedłużono
przyjmowanie wniosków w konkursie na doﬁnansowanie
kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych
budynków mieszkaniowych w województwie śląskim.

C

hodzi o unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie
1.7.1. Mogą w nim wziąć udział teraz
oprócz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych także samorządy. I to one
prosiły o zmianę terminu z powodu
ograniczeń związanych z COVID-19.
Pula środków w piątej edycji unijnego
konkursu wynosi 50 mln zł.
- Dostaliśmy wiele sygnałów, głównie ze strony potencjalnych wnioskodawców, że wprowadzone obostrze-

nia związane z pandemią koronawirusa spowodowały problemy ze
skompletowaniem dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o doﬁnansowanie. Wychodząc więc naprzeciw tym prośbom zarząd Funduszu
podjął decyzję przedłużeniu terminu
składania wniosków o miesiąc – wyjaśnia w komunikacie Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Więcej komunikatów na:
www.wfosigw.katowice.pl

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

