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Około 200 mln złotych wy-
daje co roku Wojewódzki 
fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w katowicach na realiza-
cję inwestycji, których 
celem jest zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery. Dodatko-
we pieniądze na walkę 
z niską emisją po raz 
drugi pochodzić będą  
z programu kAWkA re-
alizowanego wspólnie  
z Narodowym funduszem 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 

Kilkanaście dni temu  
w siedzibie NFOŚiGW 
w Warszawie przedsta-

wiciele funduszy, które przy-
stąpiły do programu, podpisali 
umowy o współpracy, kontynu-
ując tym samym wspólne dzia-
łanie instytucji w ramach likwi-
dacji głównych źródeł zanie-
czyszczenia powietrza w mia-
stach. W programie uczestni-
czą oprócz Katowic Fundusze 
w Kielcach, Poznaniu, Opolu, 
Krakowie, Wrocławiu, Gdań-
sku, Rzeszowie, Szczecinie, 
Warszawie oraz Toruniu.

Najwięcej miast zaintere-
sowanych programem KAW-
KA znajduje się na Górnym 
Śląsku, Mazowszu i w Ma-
łopolsce. Łącznie ponad 160 
mln złotych zostanie rozdzie-
lonych pomiędzy 11 fun-
duszy wdrażających pro-
gram na terenie swoich wo-
jewództw.

Większość zaplanowanych 
przedsięwzięć obejmie pod-
łączenie obiektów, ogrzewa-
nych dotychczas przy po-
mocy pieców węglowych, 

do miejskich sieci ciepłow-
niczych lub zastąpienie wę-
glowego ogrzewania - gazo-
wym. W wielu przypadkach 
budynki, w których doko-
nano wymiany źródła cie-
pła, zostaną poddane kom-
pleksowej termomoderniza-
cji, osiągając tym samym cel 
oszczędności energii i obni-
żenia kosztów ogrzewania. 
W kilku przedsięwzięciach 
zaplanowano montaż ko-
lektorów słonecznych, któ-
re wspomagać będą w spo-

sób bezemisyjny produkcję 
ciepłej wody. Możliwe bę-
dzie również wdrażanie sys-
temów zarządzania ruchem 
w miastach. Do obowiąz-
kowych elementów objęte-
go wsparciem przedsięwzię-
cia będą należały także kam-
panie edukacyjne pokazują-
ce korzyści zdrowotne i spo-
łeczne płynące z elimina-
cji niskiej emisji oraz utwo-
rzenie baz danych pozwala-
jących na rejestrowanie źró-
deł emisji.

Ideą projektu jest popra-
wa jakości powietrza poprzez 
zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeń, w szczególno-
ści pyłów PM10, PM2,5 oraz 
benzo(a)pirenu zagrażają-
cych zdrowiu i życiu ludzi, 
a także wzrost efektywności 
energetycznej.

To druga edycja progra-
mu „Poprawa jakości po-
wietrza. Część 2) KAWKA 
- Likwidacja niskiej emisji 
wspierająca wzrost efektyw-
ności energetycznej i rozwój 
rozproszonych odnawial-
nych źródeł energii”.

W programie KAWKA 
środki są rozdzielane w opar-
ciu o liczbę mieszkańców  
w miastach, gdzie występu-
ją obszary przekroczeń, a cał-
kowita kwota dofinansowa-
nia może wynieść nawet do 
90 proc. kosztów kwalifiko-
wanych, przy czym udział do-
tacji ze środków NFOŚiGW 
nie przekracza 45 proc. kosz-
tu kwalifikowanego przedsię-
wzięcia. WFOŚiGW, zgodnie 
z własną strategią, będą mo-
gły udzielić dofinansowania 
do kolejnych 45 proc. (w for-
mie dotacji lub pożyczki).

Walczymy ze smogiem i niską emisją

By powietrze było czyste

Szczególnie tu, na Śląsku 
i w Rudzie Śląskiej, gdzie 
przemysł ciężki odcisnął 
swoje piętno na środowi-

sku naturalnym są potrzebne fir-
my działające właśnie w sektorze 
zielonych technologii. Nowy pro-
gram został zaprezentowany pod-
czas konferencji prasowej ministra 

środowiska Macieja Grabowskiego.
DesignEvo ma wspierać funkcjo-

nowanie całego sektora zielonych 
technologii - od projektowania in-
nowacji po ich każdy etap łańcu-
cha wartości.

- Chcemy połączyć działania in-
żynierów skupionych w programie 
GreenEvo z projektantami, aby 
tworzyć rozwiązania, które będą 
jeszcze bardzie efektywne energe-
tycznie i nowoczesne - mówi mini-
ster Maciej Grabowski.

DesignEvo będzie działać jako 
platforma komunikacji oraz miej-
sce wymiany doświadczeń pomię-
dzy sektorem inżynierów środowi-
skowych a projektami przemysło-
wymi. Przedsięwzięcie ma także 
służyć rozpowszechnianiu wiedzy 
na temat gospodarki o obiegu za-
mkniętym „circular economy”.

- Już teraz wiele zasobów natu-
ralnych jest na wyczerpaniu. De-
signEvo ma pomóc firmom myśleć 
o kreowaniu produktów, które są 
przyjazne środowisku, dobrze wy-

glądają, a jednocześnie mogą być 
powtórnie przetworzone i wyko-
rzystane - dodaje minister Gra-
bowski.

Pierwsze spotkania konsulta-
cyjne w ramach DesignEvo zosta-
ły zaplanowane na kwiecień przy-
szłego roku.

Nowa platforma dla Eko firm

Designevo
Ministerstwo Środo-
wiska rusza z nowym 
projektem dla polskich, 
innowacyjnych firm 
działających w sekto-
rze zielonych technolo-
gii. To DesignEvo, czyli 
połączenie ekologicz-
nych rozwiązań  
z nowoczesnym wyglą-
dem i projektowaniem 
zgodnym z zasadami 
gospodarki cyrkularnej. 

Circular economy - czyli myśl efektywnie 
na każdym etapie łańcucha wartości!


