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gabriela Lenartowicz, Pre-
zes WFOŚigW w Katowicach 
wzięła udział w uroczysto-
ści podpisania Kontraktu 
Terytorialnego dla Woje-
wództwa Śląskiego. Umo-
wę w tej sprawie podpisali 
w Katowicach Sekretarz 
Stanu w ministerstwie Infra-
struktury i Rozwoju Adam 
Zdziebło oraz marszałek 
mirosław Sekuła i Członek 
Zarządu Województwa Ar-
kadiusz Chęciński.

 

Dokument, który będzie 
obowiązywał w latach 
2014-2023 dotyczy ko-

ordynacji inwestycji kluczowych 
z perspektywy regionu. Źró-
dłami finansowania projektów  
w nim ujętych będą m.in. środ-
ki krajowe, budżet województwa 
oraz środki przeznaczone na re-
alizację właściwych programów 
operacyjnych. To odejście od 
formuły poprzedniego kontrak-
tu zawartego na lata 2007-2013.

- 

Pierwszy kontrakt otworzył 
przed nami szereg szans i moż-
liwości. Jestem przekonany, że 
tym razem będzie podobnie, 
a projekty zawarte w nowym 
kontrakcie za dziesięć lat będą 
oceniane równie dobrze. Cieszę 
się, że w rozwiązywaniu proble-
mów i wyzwań stojących przed 
samorządami, nasz region nie-
zmiennie jest liderem - zauwa-
żył marszałek Mirosław Sekuła.

Kontrakt obejmuje najważ-
niejsze przedsięwzięcia dla re-
gionu, istotne dla jego dyna-
micznego rozwoju i poprawy ży-
cia jego mieszkańców. Zakres  
i warunki realizacji poszczegól-
nych inwestycji zostaną dookre-
ślone po ostatecznym uzgodnie-
niu z Komisją Europejską krajo-
wych programów operacyjnych 

oraz innych dokumentów stra-
tegicznych.

- Najistotniejsze w tym 
kontrakcie jest to, że ten do-
kument jest żywy, to otwarta 
lista projektów, która będzie 
aktualizowana, zmieniana  
w razie potrzeb. Województwo 

Śląskie postawiło wysoko po-
przeczkę, jeśli chodzi o nego-
cjacje, ale to jest dzięki temu 
dokument konkretny, a nie ży-
czeniowy - stwierdził Adam 
Zdziebło Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju.

W Kontrakcie zapisano naj-
istotniejsze przedsięwzięcia, słu-
żące realizacji celów rozwojo-
wych kraju i regionu, takie m.in. 
jak: poprawa jakości badań oraz 
wzmocnienie współpracy sek-
tora nauki i gospodarki, roz-
wój współpracy instytucji nauki, 
B+R i przedsiębiorstw na rzecz 
tworzenia i wdrażania rozwiązań 
innowacyjnych i kreatywnych, 
w tym patentów czy moderniza-
cja istniejących systemów trans-
portowych oraz lepsze skomuni-
kowanie obszarów południowej  
i północnej części województwa 
i zwiększenie mocy wytwórczych 
energii elektrycznej w woje-
wództwie. Nie zapomniano tak-
że o środowisku i postawiono na 
zapobieganie negatywnym skut-
kom zmian klimatu; zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i natu-
ralnego. Ponadto wskazano na 
obszary społeczne, przeciwdzia-
łania bezrobociu, rozwój szkol-
nictwa czy też rewitalizację ob-
szarów miejskich.

W nowym kontrakcie nie zapomniano i o ekologii

Postawiono na rozwój

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i gospodarki Wodnej 
w Katowicach zaprasza 
do udziału w pierwszej 
edycji konkursu pod na-
zwą „EkoInstalacja’2014”. 

To propozycja kiero-
wana do studen-
tów uczelni wyż-

szych studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych I i II stop-
nia, jednolitych studiów ma-
gisterskich oraz uczestników 
studiów doktoranckich stu-
diujących na uczelniach wyż-
szych na terenie Wojewódz-
twa Śląskiego. Przedmiotem 

konkursu są szeroko rozumia-
ne projekty modeli instalacji 
środowiskowych. 

Oceniane będą między in-
nymi: wartość naukowo - ba-
dawcza projektu modelu in-
stalacji środowiskowej, jego 
oryginalność oraz innowacyj-
ność zaproponowanych roz-
wiązań.

 Szczegóły i regulamin kon-
kursu na stronie: www.wfo-
sigw.katowice.pl.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 
30 listopada 2014 roku na ad-
res WFOŚiGW w Katowicach,  
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Ka-
towice z dopiskiem „KONKURS 
- EkoInstalacja’2014”. 

gabriela Lenartowicz, Prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i gW w Katowicach na VI Śląskim Forum 
Inwestycji budownictwa, Nieruchomości 
mówiła o potrzebie modernizacji bloków 
z wielkiej płyty, by oszczędzać energię 
i zmniejszać emisję zamieszczeń do po-
wietrza. Właśnie temu celowi ma służyć 
uruchomienie specjalnej, preferencyjnej 
linii kredytowej, która ma być przezna-
czona nie tylko dla wspólnot mieszka-
niowych, ale także osób prywatnych oraz 
prowadzących działalność gospodarczą.

Fundusz zachęca do składania wnio-
sków w ramach preferencyjnej linii 
kredytowej „Ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń do atmosfery” (LOA-2). 

Linia dedykowana jest osobom fizycznym, 
w tym prowadzącym działalność gospodarczą  
i wspólnotom mieszkaniowym. 

Kredyt można uzyskać na zadania realizowa-
ne na terenie województwa śląskiego, polegają-
ce na:
l budowie, modernizacji lub wymianie na 

bardziej efektywne ekologicznie i energetycz-
nie systemów grzewczych oraz układów tech-
nologicznych, przeznaczonych do ogrzewania 
pomieszczeń, podgrzewania wody oraz wytwa-
rzania ciepła technologicznego dla istniejących 
obiektów,
l budowie systemów z udziałem niekonwen-

cjonalnych źródeł energii,

l zastosowaniu rozwiązań technicznych 
zmniejszających straty ciepła w obiektach, dla 
których pozwolenie na użytkowanie wydano 
przed 01.01.1993 r. wraz z demontażem, trans-
portem i unieszkodliwieniem poprzez składo-
wanie odpadów zawierających azbest. 

Na stronie funduszu: www.wfosigw.katowice.
pl znajdziecie Państwo zarówno wnioski do po-
brania, jak i regulamin otrzymania linii kredy-
towej oraz wykaz placówek bankowych obsłu-
gujących ten projekt.

Studencie 
- zbuduj 
instalacje!

Dla domów, małych firm oraz wspólnot mieszkaniowych

gAbRIELA LENARTOWICZ, 
prezes WFOŚI gW w Katowicach

- Chcemy zachęcać do modernizacji budyn-
ków, w których mieszkamy i budowy nowych 
obiektów opartych w jak największym zakresie 
na nowoczesnych, energooszczędnych tech-
nologiach.  W tej materii jeszcze dużo zosta-
ło do zrobienia, a widać to szczególnie jesienią 
i zimą, kiedy stare, opalane węglem piece za-
nieczyszczają powietrze

Ekologiczna energia


