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19EKOLOGIA W POWIECIE

SĄ PIENIĄDZE NA RETENCJĘ I ZIELONO-NIEBIESKĄ INFRASTRUKTURĘ MOŻNA POZYSKAĆ SPORE PIENIĄDZE NA 
ZAKUP PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI

FUNDUSZ DOFINANSUJE ZAKUP 
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
JEDNOSTEK OSP

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI PUBLICZNE MOGĄ ZDOBYĆ 
ŚRODKI NA LIKWIDACJĘ WĘGLOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

W TYM ROKU „ZIELONE CZEKI” BĘDĄ MIAŁY SZCZEGÓLNY WYDŹWIĘK
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach ogłosił nabór wniosków w ramach programu 
„Zielono-niebieska Infrastruktura”.

Realizowane w najbliższych dwóch latach działanie ma się przy-
czynić do powstania systemów zrównoważonego gospodaro-
wania wodami opadowymi, instalacji do zbierania i wykorzysta-
nia wód deszczowych i  roztopowych, jak i  zielono-niebieskiej 
infrastruktury. Premiowane będzie zatem stworzenie zielonych 
dachów i przystanków, ogrodów deszczowych czy ogrodów wer-
tykalnych. Wparciu podlegają także żyjące ściany, zbiorniki reten-
cyjne naziemne i podziemne, adaptacja istniejących zbiorników, 
rowy bioretencyjne czy inwestycje w rozszczelnienie nawierzchni 
nieprzepuszczalnych.

Celem programu jest bowiem podniesienie poziomu ochrony 
przed skutkami zmian klimatycznych poprzez zwiększenie reten-
cji wód opadowych i roztopowych oraz zastosowanie nowocze-
snych i  efektywnych rozwiązań służących ograniczeniu zużycia 
wody, przeciwdziałaniu suszy, zatrzymaniu wody deszczowej 
w  miejscu spadku, jak również rozwój niebiesko-zielonej infra-
struktury.

Beneficjentami środków mogą być osoby prawne, które mają ty-
tuł prawny do nieruchomości, na której zrealizowana ma zostać 
inwestycja. WFOŚiGW w Katowicach przewidział dofinansowanie 
zadań w formie dotacji i nieumarzalnych pożyczek. W puli jest 10 
mln zł, równo po 5 mln zł na dotacje i pożyczki.

Intensywność dofinansowania w  formie pożyczki nieumarzalnej 
może wynieść do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. 
W formie dotacji natomiast będzie można pozyskać maksymalnie 
300 tys. zł. Podkreślić jednak trzeba, iż wnioskowana kwota dota-
cji nie może być niższa niż 50 tys. zł. 

- Dofinansowanie w  formie dotacji może pokryć do 50 proc. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłosił nabór wniosków na zakup sprzętu dla jed-
nostek służb ratowniczych z terenu województwa. 

Zadanie realizowane jest w ramach ogólnopolskiego programu fi-
nansowania służb, które polega na dofinansowaniu zakupu sprzętu 
ratowniczego i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożar-
nych. To one właśnie mogą być beneficjentami dotacji sięgającej 
100 proc. kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia. 

- Można pozyskać od 5 tys. zł do 25 tys. zł dla jednej jednostki OSP 
- wyjaśniają pracownicy Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami można już składać w katowickiej sie-
dzibie WFOŚiGW w Katowicach najpóźniej do 14 kwietnia lub do 
wyczerpania alokacji środków, która sięga 2,5 mln zł. Wcześniej ze 
strony Funduszu należy ściągnąć niezbędną dokumentację w tym 
zakresie.

1 lutego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach uruchomił program wsparcia zakupu 
i  montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór pro-
wadzony jest w trybie ciągłym i ma potrwać do końca czerwca 
przyszłego roku.

Program „Przydomowa oczyszczalnia” to kontynuacja ubiegło-
rocznego, pilotażowego działania, które cieszyło się wielkim za-
interesowaniem beneficjentów. Było ono tak duże, że już po nie-
co miesiącu wstrzymano uruchomiony w lipcu nabór wniosków. 
Pierwotnie planowano prowadzić go do końca roku 2022.

Opracowane wtedy złożenia programu się nie zmieniły. Tego-
roczny nabór skierowany jest także do właścicieli budynków 
mieszkalnych z terenu województwa śląskiego. O pieniądze mogą 
ubiegać się też posiadacze obiektów położonych na nierucho-
mościach oddanych w użytkowanie wieczyste, do których będą 
przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ważne jest to, 
że dotowane będą przedsięwzięcia przewidujące montaż instala-
cji o wydajności nie większej niż 7,5 m³ na dobę.

- Budżet programu wynosi 4 mln zł. Kwota niewykorzystana 
w  danym roku przechodzi do wypłaty na rok następny. Formą 
dofinansowania jest dotacja w  wysokości do 50 proc. kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 8 tys. zł - 
podkreślają przedstawiciele Funduszu.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym i ma potrwać do 
30 czerwca 2024 roku. Planujący taką inwestycję ekologiczną 
i chcący skorzystać ze wsparcia WFOŚiGW w Katowicach nie po-
winni jednak zwlekać ze złożeniem aplikacji. Instytucja zastrzegła 
bowiem, iż może on zostać wstrzymany lub zakończony w mo-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach wystartował z przyjmowaniem zgłoszeń w kon-
kursie „Zielone czeki”, nagród przyznawanych z  okazji Dnia 
Ziemi. To jeden z  najważniejszych i  najbardziej prestiżowych 
konkursów związanych z ochroną środowiska w regionie. Zgło-
szenia przyjmowane są tylko do końca marca 2023 roku.

Tegoroczna edycja będzie miała szczególny charakter, bowiem 
przypada na jubileuszową rocznicę 30-lecia Funduszu. W związ-
ku z tym wśród nagród pojawi się dodatkowa, specjalna statuetka 
oraz czeki opiewające na 10 tys. zł w każdej z czterech kategorii. 

- To będzie naprawdę wyjątkowa edycja tego konkursu. Każdy, 
kto weźmie w nim udział, ma szansę zdobyć niepowtarzalną sta-
tuetkę „Zielonych czeków” 30-lecia Funduszu. Mogę zdradzić, że 
przygotowaliśmy tylko pięć takich statuetek – cztery dla każdej 
kategorii oraz jedną, gdyby kapituła zdecydowała się na przyzna-
nie w  tym roku nagrody specjalnej. Niebawem je pokażemy, bo 
w tej chwili są jeszcze w fazie produkcji. Tym bardziej więc warto 
spróbować swoich sił i przysłać nam zgłoszenie – wyjaśnia To-
masz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.  

Tegoroczne „Zielone czeki” za działalność w  2022 roku, zosta-
ną przyznane w czterech kategoriach - ekologiczna osobowość 
roku, gmina przyjazna dla czystego powietrza, inwestycja proeko-
logiczna roku oraz programy i akcje na rzecz ochrony przyrody 
oraz edukacji ekologicznej.

O przyznaniu nagród zdecyduje kapituła konkursu. Poza wyjątko-
wą statuetką „Zielonych czeków” 30-lecia Funduszu, nagrodami 
są czeki o wartości 10 tys. zł i dyplomy honorowe dla wyróżnio-
nych, maksymalnie pod dwóch w każdej z kategorii. 

- Regulamin konkursu pozwala również na przyznanie nagrody 
specjalnej. Termin przyjmowania wniosków upływa 31 marca, 

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Warunkiem udziele-
nia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki nieumarzalnej w WFOŚiGW 
w Katowicach, w wysokości nie mniejszej niż wartość udzielonej 
dotacji - zastrzega Fundusz.

Z  reguły tej są jednak wyłączone jednostki samorządu teryto-
rialnego oraz ich związki, osoby prawne działające na podstawie 
przepisów ustaw o  stosunku państwa do kościołów i  związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 
oraz tzw. podmioty wrażliwe, których szeroka lista uwzględniona 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach umożliwił szeregu instytucjom świadczącym 
usługi publiczne pozyskanie dofinansowania likwidacji źródła 
ciepła opalanego węglem i  zastąpienie ich nowoczesnymi in-
stalacjami wykorzystującymi technologię odnawialnych źródeł 
energii. Do dyspozycji jest 7 mln zł.

Ogłoszony z początkiem lutego nabór wniosków to efekt realizacji 
programu „Poprawy Jakości Powietrza w województwie śląskim – 
odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”.

Celem wdrażanego programu jest przede wszystkim zapobiega-
nie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do po-
wietrza oraz zmniejszenie narażenia ludności na ich oddziaływa-
nie zagrażające zdrowiu i  życiu ludzi. Inicjatorzy chcą ponadto 
zwiększyć wykorzystywanie instalacji odnawialnych źródeł ener-
gii i upowszechniać nowoczesne technologie służące zmniejsze-
niu niskiej emisji.

Beneficjentami środków mogą być osoby prawne posiadające ty-
tuł prawny do nieruchomości, w których prowadzona jest działal-
ność polegająca na świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej 
ze środków publicznych, prowadzeniu działalności z zakresu po-
mocy społecznej, noclegowni albo ogrzewalni, działalności orga-
nizacyjnej wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej, pro-
wadzeniu działalności systemu oświaty, jak i tej z zakresu systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki. 

O wsparcie ubiegać się także mogą podmioty prowadzące żłobki 
lub kluby dziecięce, działalność kulturalną, archiwizacyjną, ochot-

została w przyjętych zasadach programu.

Co ważne, aby otrzymać pomoc finansową, zadanie nie może być 
zakończone przed datą złożenia wniosku. Te natomiast przyjmo-
wane będą do 31 października. Ostateczny termin zakończenia 
zadania Fundusz określił z kolei na koniec października przyszłe-
go roku.

Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie interne-
towej WFOŚiGW w Katowicach.

nicze straże pożarne, zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 
wieku oraz z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, jak również 
także jednostki administracji publicznej.

Wnioskodawcy będą mogli pozyskać pieniądze na likwidację źró-
dła ciepła opalanego węglem oraz zabudowę pompy ciepła lub 
kotła na biomasę. Dodatkowo można się starać przy tym o środki 
na zabudowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz 
układu sterowania i modernizację instalacji centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytkowej.

Wsparcie przedsięwzięć przewidziano w formie dotacji, która po-
kryje do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Z zastrzeżeniem jed-
nak, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednej 
lokalizacji nie może przekroczyć 200 tys. zł.

- Istnieje możliwość łączenia dofinansowania z  innymi środka-
mi finansowymi lub z  dofinansowaniem ze środków Funduszu 
wyłącznie w  formie pożyczki. W  tym drugim przypadku należy 
złożyć wniosek o pożyczkę na wzorze znajdującym się na stronie 
internetowej Funduszu. Uzależniamy udzielenie jej i jej wysokość 
od zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od ustanowienia 
prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki - zaznaczają przedsta-
wiciele WFOŚiGW w Katowicach.

Nabór aplikacji potrwa do końca marca. Kwota alokacji do dofi-
nansowania w  formie dotacji wynosi aż 7 mln zł. Wnioski wraz 
z  załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formula-
rzach dostępnych na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowi-
cach.

a  laureatów poznamy do końca kwietnia - podkreślają pracow-
nicy Funduszu.

Pierwsze „Zielone czeki” z  okazji Dnia Ziemi przyznane zostały 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Katowicach w  1994 roku. Jak podkreślają pracownicy 
instytucji, od tego czasu zmieniały się regulaminy, kategorie, sta-
tuetki i nagrody pieniężne. 

- Nie zmienił się jednak prestiż nagrody, która do dzisiaj cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem, a  otrzymują ją wyjątkowi ludzie, 
wyjątkowe projekty, wyjątkowe gminy, które działają na rzecz 
ochrony środowiska - nadmieniają. 

Do tej pory przyznanych zostało już ponad trzysta „Zielonych 
czeków”.

mencie wpłynięcia wniosków na pulę przekraczającą planowany 
budżet programu. Mając na uwadze ubiegłoroczne powodzenie 
działania, takie rozwiązanie jest bardzo prawdopodobne.

Procedura naboru wniosków, jak również wszelkie niezbędne do-
kumenty dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Ka-
towicach.


