
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Ka-
towicach zaprezentował 
wyjątkową ofertę dla osób 
fizycznych (również tych, 
które prowadzą działal-
ność gospodarczą) oraz 
wspólnot mieszkaniowych 
na sfinansowanie inwesty-
cji proekologicznych. Ta 
możliwość to linie kredy-
towe obsługiwane przez 
wybrane banki. 

Na przedsięwzięcia 
proeko log iczne  
w katowickim 

Funduszu od 1997 do 2013 roku 
w ramach linii wypłacono bene-
ficjentom ponad 114 milionów 

złotych. Fundusz we współpracy 
z bankami przez te lata dofinan-
sowywał przedsięwzięcia z za-
kresu ochrony atmosfery (ogra-
niczenie emisji zanieczyszczeń, 
energooszczędność budynków,  
oszczędzanie energii ciepl-

nej poprzez termoizolację ścian 
i stropów budynków, uprawy 
energetyczne, przedsięwzięcia 
energooszczędne dotyczące c.o. 
i ciepłej wody), gospodarki wod-
nej i ochrony wód (budowa przy-
domowych oczyszczalni ścieków, 

wykonanie podłączeń budyn-
ków do sieci kanalizacyjnej) oraz 
ochrony powierzchni ziemi (de-
montaż, transport i unieszkodli-
wienie odpadów azbestowych).

Obecnie czynne są dwie li-
nie kredytowe: „Dom energo-
oszczędny” - maksymalne do-
finansowanie do inwestycji wy-
nosi 200 tys. zł, linia ta jest ob-
sługiwana przez Bank Ochro-
ny Środowiska SA oraz „Ogra-
niczenie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery” - dofinansowa-
nie do 300 tys. zł, linia ta jest 
obsługiwana przez Krakowski 
Bank Spółdzielczy i Bank Spół-
dzielczy w Raciborzu. W obu 
przypadkach oprocentowanie 
wynosi 0,95 stopy redyskonta 
weksli lecz nie mniej niż 3,5%  
w stosunku rocznym. Okres 
spłaty - maks. 12 lat od daty za-
kończenia zadania, w tym okres 
karencji.

Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach 
w ramach promocji Progra-
mu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko na lata 
2007-2013 zaprasza senio-
rów (60+) parających się fo-
tografią do udziału w konkur-
sie fotograficzny pn. „Dojrzałe 
spojrzenie na ekologię”. Prace 
wraz ze zgłoszeniem należy 
nadsyłać lub dostarczyć oso-
biście do WFOŚI GW w Ka-
towicach, ul. Plebiscytowa 19 
do 30 czerwca 2014r. do 

godz. 15:30. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody.

Celem konkursu jest upo-
wszechnienie wiedzy społe-
czeństwa o efektach ekologicz-
nych projektów inwestycyjnych 
realizowanych w Województwie 
Śląskim w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2007-
2013, a także świadomości wy-
nikających z nich korzyści go-
spodarczych i społecznych. 

Szczegóły zawarte zosta-
ły w Regulaminie konkursu. 
Więcej informacji na stronie: 
 www.dsne.pl.

Podczas konferencji 
omówiono problemy 
z jakimi borykają się 
zarówno gminy gór-

nicze, jak i działające na ich 
terenie spółki węglowe. Przy-
bliżono możliwe drogi rozwoju 
nowoczesnego górnictwa oraz 
energetyki opartej na czystych 
technologiach węglowych. 
Przedstawiono również możli-
wości uzyskania dofinansowa-
nia ze środków unijnych i kra-

jowych - w tym z WFOŚiGW 
w Katowicach - na przedsię-
wzięcia związane, m.in. z za-
gospodarowaniem terenów 

zdegradowanych oraz popra-
wą efektywności energetycz-
nej i ograniczeniem niskiej 
emisji.

Pierwszą część konferencji 
zdominowała tematyka finan-
sowa. Europoseł dr Jan Ol-
brych przedstawił informacje 
na temat funduszy w zbliżają-
cej się nowej perspektywie fi-
nansowej Unii Europejskiej. 
Wyjaśnił też liczne wątpliwo-
ści dotyczące rodzajów projek-
tów, które będą miały szanse 
na dofinansowanie ze środków 
unijnych.

Znaczną część konferen-
cji poświęcono jednemu z naj-
ważniejszych problemów zwią-
zanych z produkcją energii, 
czyli emisji spalin. To właśnie 
na temat skutecznych sposo-
bów redukowania niskiej emisji  
i możliwości finansowania no-
woczesnych technologii, zwią-
zanych z tzw. czystą energią 
mówiła Gabriela Lenartowicz, 

prezes WFOŚiGW w Katowi-
cach. Ponadto przedstawiła do-
świadczenia i plany Funduszu 
w tym zakresie. 

- Dostępne są różne na-
rzędzia finansowe promują-
ce ograniczanie niskiej emisji  
i czystsze spalanie węgla. Fun-
dusz przede wszystkim sta-
wia na wdrażanie projektów 
nowoczesnych, efektywnych  
i przyjaznych środowisku 
układów technologicznych 
oraz systemów wytwarza-
nia, przesyłu lub użytkowa-
nia energii, w tym ze źródeł 
odnawialnych oraz budowę 
lub modernizację systemów 
ogrzewania, redukcji zanie-
czyszczeń pyłowo-gazowych, 
a także na budownictwo ni-
skoenergetyczne - powiedzia-
ła prezes Lenartowicz.  (bl)

Konkurs fotograficzny dla seniorów. 
Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca. 

Dojrzałe spojrzenie 
na ekologię

Linia kredytowe na energooszczędne domy oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Czyste pieniądze 

W Mikołowie 
o czystym powietrzu

W Śląskim Ogro-
dzie Botanicz-
nym w Mikołowie 
przedstawiciele 
Stowarzyszenia 
Gmin Górniczych 
w Polsce, Kom-
panii Węglowej, 
Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, 
Katowickiego 
Holdingu Wę-
glowego oraz 
Wojewódzkiego 
Funduszu Ochro-
ny Środowiska 
i Gospodarki 
Wodnej  
w Katowicach 
uczestniczyli 
w konferencji  
„Ramy współpra-
cy spółek węglo-
wych z gminami 
górniczymi”.  
W konferencji 
wzięli udział, 
m.in. Jan 
Olbrycht - poseł 
do Parlamentu 
Europejskiego, 
Andrzej Pilot - 
Wicewojewoda 
Śląski oraz 
Gabriela Lenar-
towicz - Prezes 
Zarządu  
WFOŚiGW  
w Katowicach.


