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Szanowni Państwo,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
Prosument, a także nowy program pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje dotyczące
ochrony powietrza, wód i gleby - kończący się rok, to w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie czas wytężonej pracy nad realizacją między
innymi tych zadań.
RPO WZ 2014-2020 zmienia nasz region poprzez inwestycje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, prognozowania zagrożeń czy nowego sprzętu dla służb ratowniczych. Rezultatem programu Prosument, cieszącego się w naszym województwie ogromną popularnością, będzie montaż około 1100 instalacji OZE. W ramach nowego programu pożyczek,
WFOŚiGW w Szczecinie – jako pierwszy Fundusz w Polsce – zaoferował beneficjentom
możliwość finansowania samochodów, skuterów i rowerów z napędem elektrycznym.
Doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych działań, a także dyskusji o nowych
mechanizmach ich finansowania, jest coroczna konferencja WFOŚiGW w Szczecinie. W tym
roku – organizując ją już po raz ósmy – chcemy Państwu przybliżyć szczegóły dotyczące
możliwości finansowania projektów proekologicznych ze środków RPO WZ 2014-2020.
Jako Instytucja Pośrednicząca, wspieramy finansowanie inwestycji środowiskowych o wartości przekraczającej 840 milionów złotych i z dużą satysfakcją przyjmujemy rosnące zainteresowanie beneficjentów naborami konkursowymi.
Przekazując Państwu nowe wydanie biuletynu „Naturalnie”, zapraszam także do lektury
artykułów, dotyczących m. in. systemu doradztwa energetycznego czy budowy nowej, koszalińskiej siedziby WFOŚiGW w Szczecinie.

Zachęcam do lektury!
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Współpraca WFOŚiGW w Szczecinie
z beneficjentami – kluczem do realizacji
inwestycji środowiskowych
Jacek Chrzanowski
Prezes Zarządu

Kończący się, 2016 rok, był dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie bardzo owocny. Dowodem jest rekordowa liczba umów dofinansowania, duży sukces
programu Prosument, rosnące zainteresowanie konkursami w ramach środków unijnych, a także wdrożenie innowacyjnego w skali
kraju programu pożyczek dla osób fizycznych.

Oferowane przez Fundusz
formy pomocy finansowej
to między innymi: pożyczki, dotacje oraz przekazanie
środków dla państwowych
jednostek
budżetowych.
Dofinansowaniem
objęta
jest realizacja zadań, dotyczących ochrony wód i gospodarki wodnej, atmosfery,
w tym odnawialnych źródeł
energii; ochrony ziemi, przyrody i edukacji ekologicznej.
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Z różnorodnych mechanizmów finansowych korzysta
szerokie grono beneficjentów, do których należą m. in.
osoby fizyczne, spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe,
jednostki samorządu terytorialnego i ich spółki, związki
międzygminne,
przedsiębiorcy, publiczne szkoły
wyższe i ośrodki edukacji
ekologicznej.

Prawie 87 mln zł
na ochronę
środowiska
Dzięki aktywności beneficjentów, a także możliwości wyboru spośród
różnych form finansowania,
WFOŚiGW w Szczecinie
– od 1 stycznia do połowy listopada 2016 roku – zawarł
prawie 900 umów na łącz-

ną kwotę przekraczającą
80 milionów złotych. Większość z nich dotyczyło finansowania instalacji OZE w ramach programu Prosument.
Dużą popularnością cieszą
się także projekty ukierunkowane na ochronę ziemi,
a także edukację ekologiczną. Pozostałe polegają na finansowaniu zadań w zakresie ochrony atmosfery, wód
i gospodarki wodnej, a także
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Program
Prosument
– z rekordowym
zainteresowaniem
Za niewątpliwy sukces
WFOŚiGW w Szczecinie
należy uznać dotychczasową realizację programu Prosument. Dowodem
na skuteczną współpracę
Funduszu z beneficjentami
jest bardzo duże zainteresowanie dofinansowaniem
montażu instalacji OZE. Ob-

razuje je liczba wniosków,
które wpłynęły do Punktów
Obsługi Programu w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku. Do końca września
beneficjenci złożyli ponad
1500 wniosków. Efektem
będzie około 1100 instalacji
OZE w województwie zachodniopomorskim – nie tylko na domach jednorodzinnych, ale także budynkach
wielorodzinnych, zarządza-

nych przez 5 spółdzielni
mieszkaniowych ze Szczecina i Świnoujścia. Większość
dofinansowanych instalacji - 94% - to układy fotowoltaiczne, które pozwolą
produkować prąd z energii
słonecznej.
Elektrownie,
o łącznej mocy około 6 MW,
pozwolą
wygenerować
rocznie 5700 MWh energii
elektrycznej i tym samym
– ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
Budżet programu w województwie zachodniopomorskim to 72 mln zł.

Mikropożyczki
– szansą dla
prosumentów
Fundusz – biorąc pod uwagę niepewną przyszłość programu Prosument – w połowie 2016 roku zaproponował

beneficjentom alternatywę
w postaci innowacyjnego programu pożyczek dla
osób fizycznych. Pozwala
on sfinansować inwestycje,
dotyczące ochrony powietrza, wód i gleby, a alokacja
pierwszej edycji to 5 mln zł.
Beneficjenci – w ramach
7 linii kredytowych – mogą
pozyskać dofinansowanie
m. in. na montaż instalacji
OZE, kompleksowe prace

termomodernizacyjne, usuwanie azbestu czy budowę
systemów małej retencji.
Program pozwala także na
zdobycie
dofinansowania
na zakup pojazdów bezemisyjnych – samochodów, skuterów i rowerów
o napędzie elektrycznym.
Co ważne – WFOŚiGW
w Szczecinie jako pierwszy
fundusz w Polsce umożliwił
beneficjentom aplikowanie
o środki na tego typu pojazdy. Finansowanie w ramach
programu opiera się na preferencyjnej pożyczce, oprocentowanej na 2% w skali
roku, udzielanej na maksymalnie 15 lat. O jej atrakcyjności świadczy możliwość
umorzenia do 20% kwoty
– dla beneficjentów, którzy
terminowo spłacili 80% pożyczki. W przypadku zakupu pojazdów elektrycznych umowa jest zawierana
na okres do 5 lat i nie obej-

muje umorzenia części pożyczki. Fundusz podejmuje
działania, by w przyszłości
zaproponować beneficjentom możliwość uzyskania
takiego wsparcia na jeszcze
korzystniejszych
warunkach. Uruchomienie programu mikropożyczek było
– jak się okazuje – dobrym
krokiem, biorąc pod uwagę
fakt, że Narodowy Fundusz
Ochrony
Środowiska

i Gospodarki Wodnej nie
przewiduje kontynuacji programu Prosument.

Fundusze
na środowisko
z Unii
Europejskiej
Ważną częścią współpracy WFOŚiGW w Szczecinie
z beneficjentami były zadania realizowane w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Jako Instytucja Pośrednicząca RPO WZ 2014-2020,
Fundusz
odpowiada
za 20 działań środowiskowych, dotyczących m. in.
energii odnawialnej, rozwoju sieci wodociągowych
i oczyszczania ścieków czy
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. W kończącym się roku
Fundusz ogłosił 15 naborów
konkursowych o łącznej
alokacji prawie 330 mln zł,
które spotkały się z dużym
odzewem ze strony beneficjentów. Wdrażanie środków unijnych w ramach
RPO będziemy kontynuować także w 2017 roku,
w którym planujemy ogłosić 11 naborów w ramach
trzech osi priorytetowych
– Gospodarka niskoemisyjna, Ochrona środowiska
i adaptacja do zmian klimatu oraz Naturalne otoczenie
człowieka.
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przyrody. Zgodnie z danymi
z systemu informatycznego WFOŚiGW w Szczecinie, prognozowana liczba
umów do zawarcia do końca roku przekracza łącznie
1060, a dofinansowanie
projektów proekologicznych
ze środków Funduszu wyniesie niemal 87 mln zł.

Skuteczna
współpraca i dbanie o dobre relacje między Funduszem,
a beneficjentami – to klucz
do podpisania rekordowej liczby umów i czołowej pozycji WFOŚiGW
w Szczecinie we wdrażaniu programu Prosument.
Zachęcam do aplikowania
o środki – zarówno statutowe, jak i unijne - także
w 2017 roku. Jestem przekonany, że we współpracy
z Funduszem, zachodniopomorscy beneficjenci zrealizują kolejne projekty, których wspólnym celem jest
troska o środowisko.
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Strategia działania
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
na lata 2017-2020
Monika Bochenko
Dyrektor ds. Administracji i Promocji

Misja Funduszu brzmi: skutecznie wspieramy działania
na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju.

Strategia
WFOŚiGW
w Szczecinie na lata
2017-2020 wyznacza podstawowe cele i kierunki
działania, z uwzględnieniem
polityki Państwa w tym zakresie, obowiązku realizacji
regionalnych
kierunków
rozwoju oraz zadań wynikających z realizacji zobowiązań Polski wobec Unii
Europejskiej.
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Za szczególnie istotne
zadanie uznać należy dążenie do pełnego wykorzystania dostępnych dla
Polski środków europejskich na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
W tym zakresie Fundusz
w Szczecinie będzie pełnić
działania wynikające z powierzenia funkcji Instytucji
Pośredniczącej w ramach
Regionalnego
Programu

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020.
Istotnym elementem działania Funduszu będzie też
realizacja Ogólnopolskiego
systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw w zakresie
efektywności energetycznej
oraz OZE, który realizowany jest przez NFOŚiGW
we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony
środowiska i gospodarki
wodnej. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja, zarówno prawna, jak i techniczna
w obszarze ochrony środowiska, powoduje konieczność ciągłego dopasowywania sytemu dofinasowania
do nowych wyzwań.
Celem generalnym
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie
jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego
zasobami.
W obszarze działalności statutowej Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie planuje dofinansowywać
projekty z zakresu ochrony
wód i gospodarki wodnej
oraz ochrony powietrza,
przedsięwzięcia z dziedziny

ochrony powierzchni ziemi, OZE, edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.
Zadania będą realizowane
w ramach działań proekologicznych podejmowanych
przez jednostki administracji publicznej, przedsiębiorców, instytucje i organizacje
pozarządowe oraz osoby
fizyczne.
WFOŚiGW w Szczecinie
umożliwia
finansowanie
większości tych działań na
obszarze Województwa Zachodniopomorskiego, jednak w odniesieniu do wybranych zadań Fundusz będzie
realizował je we współpracy
z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska. Miniona perspektywa pokazała bowiem, iż fundusze
wojewódzkie w połączeniu
z Narodowym sprawdziły
się jako dobrze działający
system finansowania zadań
proekologicznych. Dotychczasowa współpraca pomiędzy tymi instytucjami
przyniosła wiele korzyści
dla beneficjentów. Dlatego
też Fundusz przewiduje dalsze korzystanie z tej formy
współpracy.
Niestety, w nowym okresie
programowania 2014-2020,
wojewódzkie
fundusze
nie zostały uwzględnione
w systemie instytucjonalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Niemniej jednak,
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udzielonego dofinansowania (10-30%), przy spełnieniu wszystkich warunków
umorzenia.
Uwzględniając
potrzeby
województwa
zachodniopomorskiego w zakresie
dofinansowania inwestycji,
związanych z ochroną środowiska naturalnego prognozuje się możliwość wsparcia
finansowego bezpośrednio
ze środków Funduszu w la-

wej do przedsiębiorców,
głównie spółek celowych
realizujących
inwestycje
związane z odnawialnymi
źródłami energii. Zakłada
się również wzrost zainteresowania
pożyczkami
w zakresie inwestycji mających na celu zwiększenie
efektywności energetycznej,
zarówno elektrycznej, jak
i cieplnej. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia
planuje się także wzrost

– głównie na zadania realizowane przez Państwowe
Jednostki Budżetowe oraz
podmioty realizujące zadania z zakresu edukacji
ekologicznej. Zakłada się
dalsze dofinansowywanie
monitoringu
środowiska,
ochrony przyrody, działań
przeciwpowodziowych oraz
nadzwyczajnych zagrożeń.

aktywności
beneficjentów realizujących zadania
z zakresu szeroko rozumianej termomodernizacji.

nież wzrost zaangażowania
środków Funduszu skierowanych głównie do osób
fizycznych. W niewielkim
zakresie planuje się fluktuacje wydatków na umorzenia w poszczególnych latach
prognozy.

W planowaniu strategicznym założono rów-

Realizacja zadań statutowych w latach 2017-2020
będzie opierała się głównie
na podstawowych instrumentach finansowych, regulowanych ustawowo:
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WFOŚiGW w Szczecinie jest
przygotowany pod względem potencjału kadrowego
i merytorycznego do realizacji zadań wynikających z zawartego z NFOŚiGW w dniu
28 października 2015 r.
„Porozumienia w sprawie powierzenia zadań
związanych z realizacją
POIiŚ 2014-2020 w zakresie
osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

• Pożyczki - nadal pozostaną podstawowym narzędziem finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska. Są instrumentem zwrotnym, co wpływa
na dalszy wzrost aktywów
Funduszu i gwarantuje ciągłość finansowania zadań
proekologicznych.
• Dotacje - będą przeznaczane głównie na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej,
monitoringu
środowiska,
ochrony przyrody, zapobiegania zagrożeniom oraz likwidacji skutków zagrożeń
dla środowiska. W przypadku zadań szczególnie istotnych w regionie, przewiduje
się dofinansowanie dotacyjne również w projektach infrastrukturalnych i termomodernizacyjnych. Dotacje
będą udzielane także na inne
priorytety, w przypadku
braku zewnętrznych instrumentów wsparcia bezzwrotnego dla beneficjentów z naszego regionu.
• Przekazanie
środków jednostkom budżetowym - instrument finansowy skierowany do sektora
publicznego, głównie Państwowej Straży Pożarnej,
Wojewody, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
RZGW, Policji.
• Umorzenia
zaniechanie poboru części

tach 2017 – 2020 w łącznej
kwocie 538,8 mln zł. Planuje się kontynuację prowadzonej polityki w zakresie wydatkowania środków
na działania proekologiczne. Pomimo ograniczonych
możliwości zaciągania zobowiązań zwrotnych przez
podstawowego beneficjenta
Funduszu, jakim są jednostki samorządu terytorialnego - planuje się zwiększenie
zaangażowania w kierunku
pożyczek. Głównym beneficjentem pomocy pożyczkowej będą podmioty
realizujące zadania z zakresu ochrony atmosfery. Zakłada się w większym niż
dotychczas zakresie, skierowanie oferty pożyczko-

W zakresie pomocy bezzwrotnej zakłada się niewielki wzrost wydatków,
ze względu na przyjętą racjonalną politykę gospodarowania środkami publicznymi, w celu zapewnienia
odpowiedniego
poziomu
aktywów Funduszu. Środki
zwrotne wracają do systemu i po raz kolejny mogą
być wydatkowane na działania służące środowisku.
W prognozowanym okresie
zakłada się wydatkowanie
środków w ramach dotacji
na poziomie 110,5 mln zł

Warto podkreślić, iż stabilną sytuację WFOŚiGW
w Szczecinie potwierdza
przeprowadzona
analiza
SWOT, zgodnie z którą Fundusz to sprawnie zarządzana
organizacja, posiadająca odpowiednie środki finansowe,
jak również wystarczające
zasoby ludzkie, aby skutecznie wspomagać inwestorów
w realizacji zadań z zakresu
ochrony środowiska.
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RPO WZ 2014-2020 – w trosce
o środowisko i jakość życia
Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Troska o środowisko to odpowiedzialność za następne pokolenia, które powinny czerpać radość z pięknych plaż, czystych jezior i bogatych lasów. Należy dokładać starań, by polepszać jakość powietrza i wody oraz umiejętnie
gospodarować odpadami. Dzięki Funduszowi, mieszkańcy regionu z coraz
lepszym skutkiem uczą się środowiska i inwestują w ten obszar pieniądze.

Pomorze Zachodnie to ogólnopolski lider w wykorzystaniu OZE. Fot. R. Kurzaj.

Pomorze Zachodnie jest jednym z najatrakcyjniejszych
przyrodniczo i turystycznie
regionów Polski. To zobowiązuje do zachowania najwyższych standardów i staranności prowadzenia ochrony
przyrody. Stymulowanie inwestycji, a także kwalifikacje pracowników oraz doświadczenie
w administrowaniu środkami
unijnymi sprawiły, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie realizuje część
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w obszarze
środowiskowym.
Fundusz to dla nas partner
w tworzeniu jak najlepszych
warunków do życia i pracy

mieszkańców regionu oraz podnoszenia jakości życia. Od tego
w głównej mierze zależy wzrost
gospodarczy, rozwój społeczny
i działalność samorządów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie to dziś tak naprawdę jedyny wehikuł finansowy,
który pozwala prowadzić realną
regionalną politykę w obszarze
ochrony środowiska. Wydatkowane na te cele środki stały się
integralną częścią gospodarki
i tworzą liczne miejsca pracy.
Wszyscy widzimy, jak wielkie
jest zainteresowanie beneficjentów środkami unijnymi
w tej perspektywie. Współpraca
z Funduszem znacząco przyspiesza pracę.

195 mln euro alokacji przeznaczonej
dla
WFOŚiGW
w Szczecinie pozwoli na dofinansowanie w najbliższych
latach projektów związanych
z gospodarką wodno–ściekową,
gospodarką odpadami, odna-

wialnymi źródłami energii, termomodernizacją, wspieraniem
form ochrony przyrody czy
edukacją ekologiczną. Wszystko
w trosce o środowisko i jakość
życia.

Zachodniopomorskie to region bardzo atrakcyjny turystycznie. Fot. Archiwum UMWZ.
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Konstanty Oświęcimski
Zastępca Prezesa Zarządu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jako Instytucja Pośrednicząca RPO WZ 2014-2020, odpowiada za 20 działań środowiskowych w ramach trzech osi
priorytetowych: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, a także naturalne otoczenie człowieka. Łączna wartość dofinansowania projektów proekologicznych w ramach tych osi przekracza 840 milionów złotych. W 2017 roku WFOŚiGW w Szczecinie przeprowadzi
10 naborów konkursowych i jedenasty - w trybie pozakonkursowym.
Beneficjenci, którzy w 2017 roku będą ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 będą mogli
sfinansować m. in.kompleksowe prace termomodernizacyjne w budynkach wielorodzinnych czy inwestycje związane z rozwojem kogeneracyjnych źródeł energii. W harmonogramie znaleźć można także konkursy, których celem
jest wsparcie rozwoju systemu oczyszczania ścieków czy

Nr
działania

Naturalnie, my lifestyle

Harmonogram konkursów
na 2017 rok

rozwój gospodarki odpadami komunalnymi. WFOŚiGW
w Szczecinie – jako IP RPO WZ 2014-2020 będzie wspierał
także projekty dotyczące edukacji w zakresie postaw człowieka wobec przyrody. Zachęcamy beneficjentów do aplikowania o środki unijne. Szczegółowe informacje na temat
poszczególnych naborów konkursowych można uzyskać
w Biurze ds. RPO WZ 2014-2020, a także na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl

Nazwa działania

Termin ogłoszenia konkursu (termin naboru)

Alokacja w PLN

Oś II Gospodarka niskoemisyjna
2.7

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków
mieszkaniowych

21 360 000

28.04.2017
(01.06.2017-31.07.2017)

2.9

Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami
odnawialnymi

14 240 000

01.06.2017
(03.07.2017-31.08.2017)

2.12

Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii

35 600 000

01.06.2017
(03.07.2017-31.08.2017)

2.13

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej
samorządu województwa

8 900 000

02.10.2017
(02.11.2017-29.12.2017)

Oś III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
21 360 000

01.03.2017
(03.04.2017-31.05.2017)

3.1

Ochrona zasobów wodnych

3.2

Zarządzanie ryzykiem powodziowym

3.6

Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

51 600 000

28.04.2017
(01.06.2017-31.07.2017)

3.7

Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi

53 400 000

01.09.2017
(02.10.2017-30.11.2017)

3.8

Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi

10 680 000

01.09.2017
(02.10.2017-30.11.2017)

Tryb pozakonkursowy

Oś IV Naturalne otoczenie człowieka
4.5

Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody
przez edukację

1 370 600

28.04.2017
(01.06.2017-31.07.2017)

4.8

Podnoszenie jakości ładu przestrzennego

6 559 300

31.03.2017
(04.05.2017-30.06.2017)
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Stopień realizacji RPO WZ 2014-2020
w działaniach środowiskowych
Kinga Jacewicz
Dyrektor ds. Funduszy Europejskich

Zbliża się do końca kolejny rok realizacji nowego okresu programowania 2014-2020, więc czas na podsumowanie. Tym
bardziej, że równie ważne jest to, co za nami, jak i to, co jeszcze
przed nami, bo cele do zrealizowania na 2017 rok już zostały
zaplanowane. Fundusz, jako Instytucja Pośrednicząca zajmuje
się realizacją działań środowiskowych, które zostały mu przypisane w ramach systemu realizacji RPO WZ 2014-2020. Są
to działania głównie dotyczące wspierania obszarów związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej,
jak i wielorodzinnych budynków mieszkalnych, odnawialnymi
źródłami energii, gospodarką wodno–ściekową i gospodarką
odpadami, edukacją ekologiczną i wsparciem nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody.

Niektóre nabory projektów, ogłoszone jeszcze w tym roku
we wspomnianych obszarach, już zostały rozstrzygnięte, a niektóre są w trakcie lub są planowane do ogłoszenia w przyszłym roku.
Dotychczas Fundusz ogłosił 15 konkursów na łączna kwotę alokacji
przekraczającą 328 mln zł. Niestety, całość tej kwoty w przypadku
niektórych działań nie zostanie zakontraktowana. Wynika to przede
wszystkim z tego, że nie wszystkie projekty spełniły kryteria wyboru
bądź nie były kompletne. W tych obszarach działań, w których pozostała alokacja środków unijnych, oczywiście będą planowane kolejne konkursy, aż do pełnego wykorzystania środków. Czasu jednak
jest coraz mniej, więc nie warto odkładać zamiarów inwestycyjnych
na później.

Wyniki rozstrzygniętych naborów
Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania
ścieków
W ramach działania 3.6 alokacja przeznaczona na konkurs wynosiła 40 834 800,00 zł. Złożono 9 wniosków o dofinansowanie
na łączną kwotę 39 517 071,45 zł. Podpisano 3 umowy o dofinansowanie na kwotę 2 422 242,57 zł, co stanowi 5,93% alokacji w konkursie. Dotacje unijną otrzymają: gmina Dobrzany, gmina Stepnica
i RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie.
Część projektów nie zakwalifikowała się do dofinansowania
ze względu na to, że Beneficjenci nie zdążyli uregulować wielkości
aglomeracji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych - możemy dofinansować tylko projekty realizowane w aglo-
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meracjach od 2000 do 10 000 RLM, które zostały wpisane do KPOŚK.
Aktualnie w tym działaniu trwa nabór projektów od 30 listopada
do 30 grudnia br., więc te aglomeracje, które zostały uwzględnione
w IV aktualizacji ww. dokumentu mogą być przedmiotem aplikacji.
W 2017 roku również został przewidziany nabór projektów inwestycyjnych w obszarze gospodarki ściekowej od 1 czerwca do 31 lipca,
co da szansę ubiegania się o dofinansowanie potencjalnym Beneficjentom, których aglomeracje zostały uwzględnione w V aktualizacji
KPOŚK.

Działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych
W ramach działania 3.5 alokacja przeznaczona na konkurs wynosiła 17 830 400,00 zł. Złożono 6 wniosków o dofinansowanie
na łączną kwotę 15 071 842,21 zł. Podpisano 2 umowy o dofinansowanie na kwotę 3 941 996,00 zł, co stanowi 22,1% alokacji w konkursie. Dotację unijną otrzymają: PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku oraz
gmina Sianów. Kolejny konkurs ogłoszono 31 października br., a nabór już się rozpoczął i będzie trwał do 30 grudnia br.

Działanie 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej
do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii
W ramach konkursu na działanie 2.11 wpłynął 1 projekt na kwotę
dofinansowania 3 575 312,00 zł. Alokacja w tym konkursie wynosiła 3 980 000,00 zł. Z uwagi na to, że rozstrzygnięcie konkursu nie
zakończyło się powodzeniem, zaplanowano jeszcze jeden nabór,
który został ogłoszony 30 września br.

RPO WZ 2014-2020
Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu - ogłoszono dwa
nabory

- Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny
sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii
W ramach działania 3.4 typ 2. alokacja przeznaczona na konkurs
wynosiła 11 940 000,00 zł. Złożono 17 wniosków o dofinansowanie
na łączną kwotę 20 429 750,26 zł. Podpisanych zostanie łącznie
7 umów o dofinansowanie na kwotę wyczerpującą alokację z konkursu w 100% i w związku z tym nie planujemy kolejnych naborów
w tym działaniu. Dotację unijną otrzymają Ochotnicze Straże Pożarne w: Wołczkowie, Dygowie, Sulimierzu, Niedalinie, Lubieszewie
i Dziwnowie, a także Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego
W ramach działania 3.3 alokacja przeznaczona na konkurs wynosiła 16 716 000,00 zł. Złożono 14 projektów na łączną kwotę

Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł
W ramach działania 2.10 alokacja przeznaczona na konkurs wynosiła 94 000 000,00 zł. Złożono 175 wniosków o dofinansowanie
na łączną kwotę 428 852 024,46 zł. W wyniku zwiększenia alokacji do końca roku planujemy podpisać 48 umów o dofinansowanie na kwotę 95 209 576,94 zł. Beneficjentami dotacji unijnej są
m. in.: Termall Energy Sp. z o.o., Selfa Grzejnictwo Elektryczne Sp. a.,
CONTINO DELTA Sp. z o.o., Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
w Szczecinku, ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o., PGK Sp. z o.o. w Koszalinie, BTB Sp z o.o., Gmina Sławno, Elektrownia Fotowoltaiczna
Wałcz Sp. z o.o., SolarStar Sp. z o.o., Zachodniopomorskie Centrum
Onkologii, Gmina Polanów, FOREST Sp. z o.o., Bursztyn Medical
Spa&Wellness Sanatorium Uzdrowiskowe S.c. E. Ślepko, H. Ślepko,
P. Ślepko, MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie, BK-Wind Sp. z o.o.,
SOLUMCONCEPT Sp. z o.o., Gmina Miasto Szczecin, Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii wzbudza największe zainteresowanie wśród
przedsiębiorców, a największa ilość projektów dotyczyła inwestycji związanych z instalacjami fotowoltaicznymi, wykorzystującymi
energię słoneczną.

Naturalnie, my lifestyle

- Typ 1 Rozwój wczesnego ostrzegania i prognozowania
zagrożeń
W ramach działania 3.4 typ 1. alokacja przeznaczona na konkurs wynosiła 1 194 000,00 zł. Złożono 3 wnioski o dofinansowanie
na łączną kwotę 1 817 353,69 zł. W wyniku zwiększenia alokacji,
podpisano 2 umowy o dofinansowanie na kwotę 1 652 008,07 zł.
Dotację unijną otrzymają: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa
Zachodniopomorskiego. Z uwagi na wykorzystanie pełnej alokacji
środków przewidzianych w tym działaniu, nie planujemy kolejnych
naborów.

dofinansowania 24 062 342,63 zł. Do dofinansowania wybrano
12 projektów na kwotę 20 554 668,91 zł. W wyniku zwiększania alokacji, dotację unijną otrzymają: Gmina Miasto Kołobrzeg na 2 projekty, Gmina Barlinek, Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Karlino,
Gmina Myślibórz, Gmina Kalisz Pomorski, Gmina Miasto Świdwin,
Gmina Dębno, Miasto Białogard, Gmina Miasto Stargard i Gmina
Nowogard.

Podsumowując dotychczas rozstrzygnięte konkursy można uznać, że zainteresowanie finansowaniem projektów,
mających wpływ na ochronę naszego środowiska, wciąż jest duże. Alokacja środków unijnych w rozstrzygniętych
konkursach zostanie wykorzystana na poziomie 71,5%.
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Ponad 95 milionów złotych
na nowe instalacje OZE
Kinga Jacewicz
Dyrektor ds. Funduszy Europejskich

Aż 175 wniosków wpłynęło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w konkursie w ramach działania 2.10: Zwiększenie
wykorzystania odnawialnych źródeł. Nowe instalacje fotowoltaiczne, farmy wiatrowe,
biogazownie i elektrociepłownie na biomasę zostaną dofinansowane z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Łączna wartość wszystkich
zadań przekracza 215 milionów złotych, a wsparcie
finansowe z budżetu Unii
Europejskiej wynosi ponad
95 mln zł. Większość – około 90% - z 48 rekomendowanych do dofinansowania
inwestycji stanowią instalacje fotowoltaiczne. Pozostałe projekty zakładają m. in.
budowę farm wiatrowych,
biogazowni czy modernizację elektrowni wodnej.
Beneficjenci, wśród których
są przedsiębiorcy, jednostki
samorządu terytorialnego,
zakłady opieki zdrowotnej,
hotele, parafie czy klub fitness – mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości do
85% kosztów. Nowe instalacje pozwolą im produkować
prąd na własne potrzeby.
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Konkurs 2.10: Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł
175 – liczba złożonych wniosków
48 – projekty rekomendowane do dofinansowania
Ponad 215 mln zł – łączna wartość wszystkich inwestycji
Ponad 95 mln zł – dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020

Drugi konkurs w ramach działania 2.10
Beneficjenci, którzy nie
złożyli wniosku lub nie
uzyskali
dofinansowania,
kolejną szansę będą mieć

już na przełomie roku.
WFOŚiGW w Szczecinie
30 grudnia ogłosi nowy
konkurs w ramach działania 2.10, w którym do pozyskania będą pieniądze
na montaż instalacji OZE.
Wnioski będzie można skła-

dać od 31 stycznia do 28 lutego 2017 roku.
Fundusz,
jako
jedna
z Instytucji Pośredniczących RPO WZ 2014-2020,
dystrybuuje środki z Unii
Europejskiej na inwesty-

RPO WZ 2014-2020
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Instalacja, sfinansowana w ramach programu Prosument na szczecińskim Warszewie.

cje w ramach 20 działań
środowiskowych. Dotyczą
one nie tylko rozwoju odnawialnych źródeł energii,
ale także m. in. gospodarki
wodno-ściekowej, doposażenia służb ratowniczych
w specjalistyczny sprzęt
czy monitoringu zagrożeń.
Łączna kwota, jaka zostanie przeznaczona na inwestycje
proekologiczne,
to ponad 840 mln zł.

Zielona energia
– nie tylko
z RPO WZ 2014-2020
Pomorze Zachodnie to ogólnopolski lider w korzystaniu
z OZE. W naszym regionie
jest najwięcej w kraju instalacji fotowoltaicznych, farm
wiatrowych czy biogazowni.
To efekt m. in.cieszącego
się ogromną popularnością

programu Prosument, realizowanego przez WFOŚiGW
w Szczecinie. Program przyczyni się do powstania około
1100 instalacji, wykorzystujących energię słońca i wiatru. Osoby fizyczne mogą je
także sfinansować w ramach
wprowadzonego
niedawno przez Fundusz programu pożyczek na inwestycje
z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Umowę

pożyczki, oprocentowanej
na 2% w skali roku, można
zawrzeć na maksymalnie
15 lat. Jeśli jest spłacana
terminowo – do 20% kwoty
preferencyjnego kredytu zostanie umorzone.

Fundusz wspiera także rozwój odnawialnych źródeł energii, dofinansowując inwestycje
ze środków statutowych. Przykładem tak zrealizowanego projektu jest budowa przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,45 MW na terenie Zakładu Produkcji Wody Miedwie. WFOŚiGW dofinansuje też budowę kolejnej farmy – w Pilchowie, która ma być gotowa jesienią 2017 roku.

Dofinansowana przez WFOŚiGW w Szczecinie farma fotowoltaiczna na terenie ZPW Miedwie. Fot. Archiwum ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.

WFOŚiGW w Szczecinie, wspierając finansowo montaż instalacji OZE – zarówno z Programu Prosument, środków statutowych, jak i RPO WZ 2014-2020 – dąży do osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery, a tym samym – poprawy jakości powietrza, którym oddychamy.
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Wpływ pomocy publicznej
na wysokość dofinansowania
projektów środowiskowych
Matusz Wagemann
Radca prawny

Pomocą publiczną w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest
wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów
państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów.
Pomoc taka jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.
Przedsiębiorcą w rozumieniu
prawa unijnego jest każdy (niezależnie od formy prawnej, źródeł finansowania, statusu nadanego przez prawo krajowe),
kto oferuje usługi lub towary
na rynku. Co do zasady Komisja
Europejska powinna być przez
Państwa Członkowskie informowana o przypadkach udzielenia pomocy publicznej. Jednakże ze względu na skalę pomocy,
udzielanej przedsiębiorstwom
w Unii Europejskiej, przyjęto
rozwiązanie, zgodnie z którym
niektóre rodzaje pomocy pu-
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blicznej w określonych sektorach są zwolnione z obowiązku
zgłoszenia (notyfikacji). Kwestię tę reguluje rozporządzenie
Komisji nr 651/2015 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Do kategorii pomocy publicznej zwolnionej z obowiązku
notyfikacji należy m. in.pomoc
na ochronę środowiska, która
udzielana jest w działaniach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachod-

niopomorskiego 2014 – 2020,
wdrażanych przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzięki temu możliwe jest
sprawne i skuteczne udzielanie
dofinansowania na szereg projektów, które służą ochronie
środowiska i przyczyniają się
do poprawy stanu środowiska
naturalnego.
Najpopularniejszym przeznaczeniem pomocy publicznej,
udzielanej w ramach RPO WZ
przez WFOŚiGW, jest pomoc

inwestycyjna na propagowanie
energii ze źródeł odnawialnych.
Pomoc ta udzielana jest przede
wszystkim w ramach działania
2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł oraz
działania 2.9 Zastępowanie
konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi.
Może być ona przeznaczona
na inwestycje służące propagowaniu energii ze źródeł odnawialnych, a w ramach tych
inwestycji na koszty (wydatki),
które są bezpośrednio związane
z osiągnięciem wyższego po-
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kowalne przyjmuje się całkowite koszty inwestycji w celu
osiągnięcia wyższego poziomu
ochrony środowiska, ma odniesienie tylko do niektórych małych instalacji, gdzie nie można
określić mniej przyjaznej dla
środowiska inwestycji, gdyż nie
istnieją zakłady o ograniczonej
wielkości. Ze względu na brak
legalnej definicji „małej instalacji” należałoby przyjąć, że dla
stwierdzenia, czy dana instalacja może być traktowana jako
tzw. mała instalacja i czy możliwe jest zastosowanie trzeciego sposobu obliczania kosztów
kwalifikowalnych, decydujący
będzie brak dającej się ustalić
wiarygodnej inwestycji referencyjnej (ze względu na wielkość
instalacji). Mała instalacja będzie występowała przykładowo
w sytuacjach, gdy inwestycja
w odnawialne źródło energii
miałaby dostarczyć jedynie

obecnie spełnia wymogi wysokosprawnej
kogeneracji,
kosztami kwalifikowalnymi są
wydatki przeznaczone na modernizację w celu uzyskania
jeszcze wyższej sprawności.
Intensywność pomocy udzielanej w tym działaniu może sięgnąć 60% w przypadku dużych
przedsiębiorstw, 70% w przypadku przedsiębiorstw średnich oraz nawet 80% dla mikro
i małych przedsiębiorstw.

dodatkowe i uzupełniające
źródło energii dla określonego
podmiotu.

energetyczną. Koszty inwestycji
stanowią koszty kwalifikowalne, przy czym kwota pomoc nie
może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi
a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Przepisy prawa krajowego i unijnego nie określają więc
maksymalnej
intensywności
pomocy (wyrażonej w procentach) na tego typu inwestycje,
wskazując jednakże, że koszty
kwalifikowalne powinny być
pomniejszone o zysk operacyjny z inwestycji, który oznacza
różnicę między zdyskontowanymi dochodami, a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi
w danym cyklu życia inwestycji,
gdy różnica ta jest wartością dodatnią. Jednocześnie należy pamiętać, że maksymalny poziom

W
ramach
działania
2.12 RPO WZ Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii
udzielana jest pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji. Pomoc ta jest
przeznaczana na moce nowo
zainstalowane lub odnowione.
Kosztami
kwalifikowalnymi
w przypadku tej pomocy są wydatki przeznaczone na urządzenia niezbędne do tego, by instalacja mogła funkcjonować
jako wysokosprawna instalacja
kogeneracyjna – w porównaniu
z konwencjonalną instalacją
o takiej samej mocy. W sytuacjach, gdy dana instalacja już

WFOŚiGW
w
Szczecinie
wspiera także przedsiębiorstwa
energetyczne w zakresie inwestycji związanych z rozbudową
infrastruktury służącej do odbioru energii z odnawialnych
źródeł w ramach działania
2.11 Zwiększenie potencjału
sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych
źródeł energii. Jest to pomoc
inwestycyjna na infrastrukturę

dofinansowania w przypadku
wszelkich projektów w RPO WZ
wynosi 85%.
Istnieje ponadto kilka działań RPO WZ w ramach których
jedynym rodzajem pomocy
publicznej udzielanej wnioskodawcom jest pomoc de minimis.
Jest to pomoc o ograniczonym
zakresie, co do której jednak
istnieje mniej wymogów niż
w przypadku pomocy horyzontalnej. Nie ma określonego przepisami maksymalnego poziomu
pomocy de minimis, w związku z czym w ramach RPO WZ
istnieje możliwość uzyskania
tej pomocy o intensywności
do 85% kosztów kwalifikowalnych. Całkowita kwota pomocy
de minimis przyznanej przez
państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może
przekroczyć 200 000 euro
w okresie trzech lat podatkowych lub 100 000 euro dla
przedsiębiorstwa
prowadzącego działalność zarobkową
w zakresie drogowego transportu towarów. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów
przeznaczonych do transportu
drogowego towarów. Pomoc
de minimis udzielana jest przez
WFOŚiGW we wszystkich działaniach, w których występuje
pomoc publiczna, a jako jedyna forma pomocy występuje
ona w działaniach: 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej,
2.6 Modernizacja energetyczna
obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, 2.7 Modernizacja
energetyczna wielorodzinnych
budynków
mieszkaniowych,
2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków
mieszkaniowych w ramach
Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi, 3.8 Rozwój gospodarki odpadami
niebezpiecznymi. Intensywność
pomocy de minimis jest taka
sama dla wszystkich wnioskodawców, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.
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ziomu ochrony środowiska. Intensywność pomocy w naszym
województwie sięga od 45%
do nawet 80% w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.
Intensywność pomocy uzależniona jest zarówno od wielkości
przedsiębiorstwa, jak i sposobu
obliczania wydatków kwalifikowalnych, co wydaje się najistotniejszą i najtrudniejszą kwestią
w tej kategorii pomocy. Nie
zawsze można przyjąć wprost,
że kosztami kwalifikowalnymi
są całkowite koszty inwestycji.
Istnieją trzy metody obliczania
kosztów kwalifikowalnych, przy
czym wybór jednego ze scenariuszy powinien być uzależniony od obiektywnego kryterium
możliwości
wyodrębnienia
kosztów niezbędnych do propagowania wytwarzania energii
z OZE, bezpośrednio związanych z osiągnięciem wyższego
poziomu ochrony środowiska.
Jeżeli koszty te można wyodrębnić z całkowitych kosztów
inwestycji jako oddzielną inwestycję, wówczas jako koszty
kwalifikowalne można przyjąć
wydatki związane z taką inwestycją, służące podniesieniu
poziomu ochrony środowiska.
Sytuacja taka zachodzi najczęściej, gdy zakres prac przeprowadzonych przez wnioskodawcę jest ograniczony do zakupu
i montażu dodatkowego elementu w już istniejącej instalacji (np. zwiększenie mocy istniejącej farmy fotowoltaicznej
poprzez zainstalowanie dodatkowych paneli PV). Natomiast
w przypadku budowy nowej instalacji lub modernizacji instalacji istniejącej, do określenia
kosztów kwalifikowalnych zwykle będzie mieć zastosowanie
sposób polegający na obliczeniu
wysokości kosztów kwalifikowalnych poprzez porównanie
planowanej inwestycji do podobnej, mniej przyjaznej dla
środowiska inwestycji, która
prawdopodobnie
zostałaby
przeprowadzona w przypadku
braku pomocy. Wówczas różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany
z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne. Trzeci sposób obliczania kosztów kwalifikowalnych,
w którym za koszty kwalifi-
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Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków
mieszkaniowych oraz obiektów użyteczności publicznej
Natalia Rycko
Specjalista Ekonomiczny ds. Funduszy Europejskich

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się o środki na termomodernizację wielorodzinnych budynków
mieszkaniowych oraz obiektów użyteczności publicznej. WFOŚiGW
w Szczecinie, jako Instytucja Pośrednicząca, odpowiada za inwestycje związane z modernizacją energetyczną budynków w województwie
zachodniopomorskim.

Obecnie trwa ocena złożonych
dokumentacji
aplikacyjnych
w ramach naborów konkursowych dla działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej
w ramach Strategii ZIT dla
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz działania
2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków
mieszkaniowych w ramach
Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Opublikowane listy złożonych
wniosków dla działań zwią-

zanych z modernizacją energetyczną wyraźnie wskazują
na spore zainteresowanie tego
typu inwestycjami wśród gmin
oraz wspólnot mieszkaniowych.
Do 30 listopada 2016 roku
można
było
ubiegać
się
o dofinansowanie w ramach
działania 2.7 Modernizacja
energetyczna
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Pula środków przeznaczona na ten konkurs to około
28 200 000,00 złotych. Działanie jest przeznaczone dla ta-

kich podmiotów jak: jednostki samorządu terytorialnego,
TBS, wspólnoty mieszkaniowe
czy spółdzielnie mieszkaniowe. Wnioskodawcy mogą liczyć
na wsparcie finansowe ze środków unijnych przedsięwzięcia
obejmującego (w zależności
od wyników audytu energetycznego) m. in. ocieplenie obiektów, izolację cieplną, ogrzewanie pomieszczeń, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej,
modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji, przebudowę
systemów grzewczych czy wy-

WFOŚiGW w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca RPO WZ 2014-2020 – dofinansowuje kompleksową termomodernizację obiektów.
Na zdjęciu: budynek szpitala w Szczecinku, w którym prace dociepleniowe zostały dofinansowane w poprzedniej perspektywie finansowej UE. Fot. Ł. Janczi.
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mianę oświetlenia na energooszczędne. Wsparciem zostaną
objęte budynki czynszowe, komunalne, które charakteryzują
się wysoką (prawie 70%) luką
remontową.
Nabór
wniosków
działania 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu
województwa planowany jest
w III kwartale 2017 roku. Przewidywana pula środków na ten
cel ponad 11 mln zł. Jest to bliźniacze działanie do wyżej
już wspomnianego działania
2.6 z tym, że w tym przypadku
jest ono skierowane do samorządu województwa.
Bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla działań związanych
z termomodernizacją jest możliwość dofinansowania instalacji OZE w modernizowanych
energetycznie
budynkach,
w tym z zastosowaniem kogeneracji. W ramach przedsięwzięcia
możliwa będzie także wymiana
źródła ciepła wykorzystującego
paliwa konwencjonalne na źródło ciepła wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych lub
na podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Termomodernizacja
budynków mieszkalnych i publicznych na pewno przełoży się
na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych, co spowoduje
ograniczenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń oraz gazów
cieplarnianych.

RPO WZ 2014-2020

Dariusz Kielek
Specjalista Ekonomiczny ds. Funduszy Europejskich
W drugim kwartale 2017 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie planuje ogłosić kolejne konkursy w ramach
RPO WZ, których celem będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego.

Konkursy dla działań 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych
źródeł energii źródłami odnawialnymi oraz 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii,
bo o nich mowa, będą kolejną szansą na dotację unijną
(do 85% wydatków kwalifikowalnych) na projekty proekologiczne w naszym województwie. Środki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na oba nabory
wynoszą 14 mln euro. Wnioski
o dofinansowanie mogą składać
m. in.jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, a dodatkowo w przypadku działania
2.9 - wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe, szkoły wyższe,
organy administracji rządowej
prowadzące szkoły, zakłady
opieki zdrowotnej czy instytucje
oświatowe i opiekuńcze. Szczegóły zostaną przedstawione
w regulaminie konkursów, które
zostaną opublikowane najpóźniej 1 czerwca 2017 roku, ale już
teraz możemy udzielić pierwszych informacji.

2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii
źródłami odnawialnymi
Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji
emisji gazów cieplarnianych,
zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz
globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań
międzynarodowych oraz wynikających z polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europej-

skiej w zakresie zwiększania
udziału energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych. Działanie obejmuje zastępowanie starych jednostek wytwarzających
energię ze źródeł powodujących
emisję zanieczyszczeń i gazów
cieplarnianych
jednostkami
wytwarzającymi energię z odnawialnych źródeł. Efektem realizacji projektów będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
i gazów cieplarnianych. Należy
zwrócić uwagę, że w realizowanych projektach musi być
wykazane zamknięcie dotychczas używanego źródła
energii opartego na konwencjonalnych źródłach energii.
Preferowanymi źródłami energii
odnawialnej będą: biomasa, biogaz i energia słoneczna, a także
na obszarach, na których odnotowuje się przekroczenia wartości emisji PM10 promowane
będzie zastosowanie rozwiązań
niwelujących szkodliwy wpływ
emisji pyłów ze źródeł opartych
o biomasę i biogaz (np. poprzez
wybór niskoemisyjnych, wysoko
wydajnych układów spalania,
układów wychwytywania pyłów itp.), zgodnie z Programem
ochrony powietrza.
Ograniczeniami, w przypadku kotłów na biomasę będą
surowce:
• do produkcji energii odnawialnej z biomasy powinno
się stosować wyłącznie surowce wymienione w art.
2 punkt 3 Ustawy o odnawialnych źródłach energii
(Dz.U. z 2015 r., nr 478),
• nie będą wspierane instalacje do spalania węgla ani do
współspalania biomasy z węglem, zarówno w instalacjach

wielopaliwowego spalania,
jak i dedykowanego spalania
wielopaliwowego.

2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii
Projekty będą mogły polegać na budowie, rozbudowie,
przebudowie jednostek wytwarzających energię w wysokosprawnej kogeneracji z konwencjonalnych źródeł energii.
Realizacja instalacji kogeneracyjnych wpłynie na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych,
przez co ograniczona zostanie
emisja zanieczyszczeń i gazów
cieplarnianych do atmosfery. Wsparcie otrzyma budowa
uzasadnionych pod względem
ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej emisji
CO2 oraz innych zanieczyszczeń
powietrza.
W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku
efektywności
energetycznej
w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej
i elektrycznej przy zastosowaniu
najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji
na wysokosprawną kogenerację
musi skutkować redukcją CO2
o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.
Dopuszczona jest realizacja
układów dla wysokosprawnych
instalacji spalających paliwa
kopalne pod warunkiem, że te
instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne
alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej
emisyjne.
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Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami
odnawialnymi oraz rozwój kogeneracyjnych źródeł energii

W ramach projektów możliwe
będzie modernizowanie jednostki kogeneracyjnej w celu
podniesienia jej sprawności. Powstające nowe jednostki energii muszą być skonstruowane
w wielkości odpowiadającej
lokalnemu
zapotrzebowaniu
na ciepło użytkowe. Należy
zwrócić uwagę, że moc elektryczna jednostki powstała
w wyniku realizacji projektów
nie może przekroczyć 1 MWe.
W obu konkursach więcej
punktów na ocenie jakości,
a tym samym większe szanse
na dofinansowanie będą miały
projekty, które m. in.:
• są zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, który
został pozytywnie zaopiniowany przez Doradcę Energetycznego funkcjonującego
przy WFOŚiGW w Szczecinie,
• przeciwdziałają zjawisku ubóstwa energetycznego, tj. realizowane są np. na obszarach strategicznej interwencji,
na obszarach szczególnie
zagrożonych występowaniem
zjawiska ubóstwa (ekonomicznego i energetycznego), projekty realizowane
przez podmioty zarządzające
mieszkaniami komunalnymi
lub socjalnymi lub w sektorze budownictwa socjalnego,
lub na obszarach i w budynkach, w których znaczna
część mieszkańców pobiera
zasiłki socjalne, w tym zasiłek
energetyczny.
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Planowane konkursy
środowiskowe na 2017 rok
w RPO WZ 2014-2020
- mała retencja,
gospodarka ściekowa,
gospodarka odpadami
Agnieszka Zielińska – Maciąg
Specjalista techniczny ds. Funduszy Europejskich
Walka ze zmianami klimatu, adaptacja do nich i zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej oraz degradacji
ekosystemów wymagają pełnego włączenia tych kwestii do planów, programów i realizowanych przedsięwzięć.
Zaobserwowane na terenie województwa zachodniopomorskiego skutki zmian klimatu związane są w dużej
mierze z oddziaływaniem strefy przybrzeża, wzrostem temperatury oraz nasileniem zjawisk ekstremalnych.
Wyniki badań naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią
zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju naszego regionu.
Mała retencja
W ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zaplanowano działania w ramach III osi
priorytetowej: Ochrona środowiska i adaptacja do zmian
klimatu, które dotyczą właśnie
zadań skoncentrowanych na
zmniejszeniu skali oddziaływania zmian klimatycznych w re-
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gionie oraz służą wypełnieniu
zobowiązań akcesyjnych. Skuteczny system zapobiegania
zagrożeniom, wynikającym ze
zmian klimatu, dotyczy głównie gospodarki wodnej, dlatego działania w zakresie małej
retencji (działanie 3.1 Ochrona
zasobów wodnych) stanowią
priorytet dla racjonalnego gospodarowania wodami i poprawy bilansu wodnego zlewni.

W ramach działania będą realizowane projekty, które przyczynią się spowolnienia odpływu
wód ze zlewni, odtworzenia naturalnej retencji poprzez rozwój
form małej retencji. Pozwoli
to zniwelować zjawisko suszy,
zapobiec powodzi oraz zwiększyć retencyjność w bilansie
wodnym.
Wykonywane będą działania
wykorzystujące kompleksowe

zabiegi, łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne, obejmujące
np. budowę lub modernizację
urządzeń wodnych, zabiegi retencji wód powierzchniowych
lub jezior oraz działania nietechniczne np. tworzenie roślinnych pasów ochronnych,
odtworzenie oczek wodnych,
mokradeł, obszarów zalewowych. Warunkiem budowy lub
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Gospodarka ściekowa
W sektorze wodno-ściekowym oraz odpadowym zadania
zaplanowane w ramach III osi
priorytetowej RPO WZ służą
głównie wypełnieniu zobowiązań akcesyjnych. W przypadku
gospodarki wodno-ściekowej
(działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania
ścieków) jest to ograniczenie
zrzutów nieoczyszczonych lub
niedostatecznie oczyszczonych
ścieków oraz podniesienie jakości oczyszczania ścieków,
co wpływa bezpośrednio na jakość oraz utrzymanie wód powierzchniowych i podziemnych.
W dniu 31.10.2016 r. WFOŚiGW
w Szczecinie ogłosił drugi nabór w trybie konkursowym
w ramach działania 3.6 z terminem naboru od 30.11.2016
do 30.12.2016 r. Priorytetem
wsparcia są inwestycje niezbędne do osiągnięcia celów dyrektywy ściekowej przewidziane
do realizacji w tzw. Master Planie dla wdrożenia dyrektywy
91/271/EWG. W ramach działania wspierane mogą być również
inwestycje w budowę, rozbudowę, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach.
W zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowane
mogą zostać inwestycje umożliwiające osiągnięcie zgodnego
z dyrektywą 91/271/EWG po-

ziomu wyposażenia aglomeracji
w sieć kanalizacji sanitarnej.
Realizacja ww. przedsięwzięć
jest możliwa w aglomeracjach
od 2000 do 10 000 RLM wyznaczonych na podstawie ustawy Prawo wodne Ustawa z dnia
18 lipca 2001 r. (Dz. U z 2012 r.
poz. 145, z późn. zm.

nowanego w drugim kwartale
2017 r. kolejnego naboru w trybie konkursowym dla działania
3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.

Gospodarka odpadami
W sektorze odpadowym priorytetem jest zmniejszenie ilości odpadów deponowanych
na składowiskach. Wpłynie
to znacząco na poprawę środowiska naturalnego oraz jego
zasobów, w szczególności na
wody powierzchniowe, podziemne, glebę, powietrze, a także zdrowie ludzkie. Działania
powinny przyczynić się także
do ponownego wykorzystania
surowców i odzysku energii
z odpadów, co wpłynie na podniesienie zasobooszczędności
gospodarki.
Przedsięwzięcia
realizowane w ramach działania
3.7 mają na celu poprawę systemu gospodarowania odpadami
na terenie naszego województwa. Obejmują one budowę
(przebudowę) zakładów oraz
instalacji i urządzeń odzysku,

blemów gospodarki odpadami
w poszczególnych regionach,
zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami
poprzez budowę:
• systemów do selektywnej zbiórki i przetwarzania
odpadów np. szkła, papieru, plastiku czy odpadów
biodegradowalnych;
• systemów do sortowania,
recyklingu i kompostowania,
czy do zbiórki przetwarzania
i recyklingu.

Zaobserwowane w ostatnim
czasie wzmożone działania
gmin dotyczące weryfikacji granic aglomeracji, zdecydowały
o wprowadzeniu zmian w zakresie weryfikacji aglomeracji
Z kolei w ramach działania
w stosunku do poprzedniego
3.8 Rozwój gospodarki odpakonkursu. Obecnie kwalifikadami niebezpiecznymi wspiecja projektu następować będzie
rane będą przedsięwzięcia
w oparciu o RLM rzeczywisty
polegające na budowie (przeaglomeracji poprzez weryfikację
budowie) zakładów oraz inwielkości aglomeracji na podstalacji i urządzeń odzysku,
stawie aktualizacji Master Plaunieszkodliwiania
odpadów,
nu dla wdrażania dyrektywy
jak również oczyszczanie tereRady 91/271/EWG w sprawie
nu z odpadów zawierających
oczyszczania ścieków komunalazbest wraz z zapewnieniem ich
nych oraz zgodnie z rozporząbezpiecznego unieszkodliwiedzeniem wojewody lub uchwałą
nia. Możliwa będzie budowa,
sejmiku województwa w spraprzebudowa, rozbudowa kwater
wie wyznaczenia obszaru i grado składowania odpadów nienic aglomeracji, obowiązującej
bezpiecznych, w tym azbestu.
na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
Regulamin
konkursu
dokładnie
precyzuje
wszystkie możliwe warianty różnic wielkości
aglomeracji pomiędzy
aktem prawnym ustanawiającym aglomerację, a Master Planem.
Ponadto zgodność z wymaganiami konkursu,
w zakresie lokalizacji
inwestycji objętej projektem względem aglomeracji, weryfikowana
będzie w oparciu o granice aglomeracji okreW ramach działania 3.8 dofinansowane będą instalacje unieszkodliwiania odpadów. Na zdjęciu:
ślone w rozporządzeniu RIPOK w Sianowie. Fot. DP Design Dawid Perz.
wojewody lub uchwale
sejmiku województwa
odpadów. Zadania realizowane w ramach
w sprawie wyznaczania obszaru unieszkodliwiania
przedsięwzięcia działania powinny dotyczyć
i granic aglomeracji, obowiązu- Planowane
jącej na dzień złożenia wniosku. muszą być skonstruowane azbestu, odpadów pochodząWeryfikacji będzie podlegała zgodnie z hierarchią postępo- cych z gospodarstw domowych
także zgodność zakresu projek- wania z odpadami wskazaną (np. zużyte baterie, przetermitu zgłoszonego do dofinanso- w dyrektywie 2008/98/WE nowane substancje farmakolowania z zakresem zgłoszonym w sprawie odpadów (tzw. dy- giczne, żarówki). Warunkiem
rektywa ramowa o odpadach), wsparcia inwestycji zarówno
do IVAKPOŚK.
która nadaje priorytet zapobie- w działaniu 3.7, jak i 3.8 jest ich
Aglomeracje nie uwzględ- ganiu powstawania odpadów, zgodność z Planem Gospodarki
nione w IVAKPOŚK oraz przygotowaniu do ponownego Odpadami dla Województwa
w Master Planie (utworzone użycia i recyklingowi. Reali- Zachodniopomorskiego
oraz
po 28.02.2015 r.) będą mogły zowane przedsięwzięcia będą uwzględnienie w planach inweaplikować o środki dopiero obejmować infrastrukturę nie- stycyjnych w zakresie gospodarpo ujęciu ich w VAKPOŚK, co zbędną do zapewnienia kom- ki odpadami zatwierdzonych
możliwe będzie w ramach pla- pleksowego rozwiązywania pro- przez Ministra Środowiska.
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modernizacji urządzeń wodnych małej retencji jest zapewnienie zgodności z wymogami
Ramowej Dyrektywy Wodnej,
Dyrektywy Siedliskowej, a także z uwagi na funkcje przeciwpowodziowe małej retencji
z Dyrektywą Powodziową oraz
Planem Gospodarowania wodami w dorzeczu Odry/Master
Planem. Do czasu przyjęcia
Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry
dokumentem przejściowym jest
Master Plan dla obszaru dorzecza Odry. Współfinansowane
projekty nie mogą negatywnie
wpływać na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie mogą pogarszać stanu wód. Ogłoszenie
naboru w trybie konkursowym
w ramach działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych zostało
zaplanowane przez WFOŚiGW
w Szczecinie w pierwszym
kwartale 2017 r.
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Planowane konkursy środowiskowe na 2017 rok
w RPO WZ 2014-2020
- Wspieranie nieinfrastrukturalnych form
ochrony przyrody, podnoszenie jakości ładu
przestrzennego oraz edukacja ekologiczna
Anna Słaby
Specjalista techniczny ds. Funduszy Europejskich

Człowiek jest nierozerwalną częścią przyrody, a więc troska o jej przetrwanie leży w jego najgłębszym interesie. W rozumieniu sensu stricte zgodnie z art. 3 pkt. 13 Ustawy dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. 2013 poz. 1232), ochroną środowiska jest podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiające zachowanie bądź przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta wyraża się w szczególności w racjonalnym kształtowaniu środowiska
i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom oraz przywracaniu do stanu właściwego elementów przyrodniczych. Przyroda jest systemem, na którym opiera się nasze życie, więc musimy o nią dbać.

Fot. C. Korkosz.

Początki unijnej polityki w dziedzinie środowiska sięgają posiedzenia Rady Europejskiej w Paryżu w 1972 r., podczas którego
szefowie państw i rządów wskazali na potrzebę ukształtowania
wspólnotowej polityki w dziedzinie środowiska wspomagającej
rozwój gospodarczy i wezwali do wypracowania programu działań.
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W Jednolitym akcie europejskim z 1987 r. wprowadzono nowy tytuł
„Środowisko”, który stanowił pierwszą podstawę prawną dla wspólnej polityki w dziedzinie środowiska, mającej na celu utrzymanie
jakości środowiska, ochronę zdrowia ludzkiego i zapewnienie racjonalnej eksploatacji zasobów naturalnych. Od 1973 r. Komisja ogłasza

RPO WZ 2014-2020
wieloletnie programy działań w zakresie środowiska (EAP), w których wyznaczane są przyszłe wnioski ustawodawcze i cele unijnej
polityki w dziedzinie środowiska.
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W 2013 r. Rada i Parlament przyjęły siódmy program działania
w zakresie środowiska na okres do 2020 r. zatytułowany „Dobry
poziom życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”. Czerpiąc
z szeregu ostatnich inicjatyw strategicznych wyznaczono w niej
dziewięć celów priorytetowych, pośród których znalazły się: ochrona przyrody; zwiększenie odporności ekologicznej; zasobooszczędny i niskoemisyjny wzrost gospodarczy; przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia powiązanym ze środowiskiem.
W program „Dobry poziom życia z uwzględnieniem ograniczeń
naszej planety” wpisują się Działania IV osi priorytetowej Naturalne
otoczenie człowieka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
IV oś priorytetowa to 9 różnych działań, z których dla 3 rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Działania te dotyczą
ochrony bioróżnorodności biologicznej rozumianej jako systemowe
działania podejmowane na rzecz trwałego zachowania wszystkich
elementów różnorodności biologicznej w miejscach ich naturalnego
występowania - ochrona in situ oraz zagrożonych gatunków, podgatunków i odmian poza miejscami ich naturalnego występowania
bądź powstania - ochrona ex situ.

Działanie 4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych
form ochrony przyrody
Działanie ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów krajobrazowych w regionie. Skoncentrowane jest na wzmocnieniu ochrony in situ, która będzie polegała
na inwestycjach nakierowanych przede wszystkim na zachowanie
siedlisk i gatunków oraz odtworzenie ich tam, gdzie zostały zdegradowane. Ochrona gatunkowa będzie dotyczyła roślin, zwierząt
i grzybów będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. W ramach ochrony in situ możliwe będzie finansowanie działań wynikających z Planów Ochrony i Planów Działań Ochronnych.
Wsparcie na ochronę in situ będzie dedykowane przedsięwzięciom
mającym na celu zachowanie oraz ochronę różnorodności biologicznej w regionie, realizowane na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000). Pomoc w działaniu ukierunkowana będzie na odtwarzanie
i renaturalizację siedlisk cennych przyrodniczo oraz reintrodukuję
zagrożonych gatunków zwierząt.

Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu
przestrzennego
Z Działaniem 4.4 ściśle powiązane jest Działanie 4.8 Podnoszenie
jakości ładu przestrzennego. W ramach działania wsparcie zostanie
przeznaczone na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych
gmin, docelowo dla potrzeb planów ochrony i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli to na aktualizację wiedzy o środowisku oraz przyczyni się do racjonalnego planowania
przez inwestorów projektów do realizacji. W ramach działania możliwa będzie realizacja zadań polegających na spisie podstawowych
elementów przyrody syntetyzujących wiedzę o bioróżnorodności
badanego obszaru. Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy krajobra-

Z RPO WZ 2014-2020 dofinansowane będzie opracowywanie planów ochrony cennych
przyrodniczo obszarów.

zu, przyrody ożywionej (flora, fauna), jak i wybranych elementów
przyrody nieożywionej (skały, naturalne odkrywki, stare kamieniołomy, punkty widokowe, koryta rzeczne, wodospady, itp.). W ramach
działania możliwe będzie opracowywanie planów/programów
ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym
położonych na obszarach Natura 2000) oraz innych dokumentów
dotyczących ładu przestrzennego, w tym krajobrazu.

Działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw
człowieka wobec przyrody przez edukację
Kolejnym działaniem związanym pośrednio z ochroną bioróżnorodności w naszym województwie jest Działanie 4.5 Kształtowanie
właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację. W ramach działania realizowane będzie prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, promocji walorów przyrodniczych regionu oraz efektywnego wykorzystania jego
zasobów, skierowane do szerokiego grona odbiorców np. poprzez
szkolenia, edukację ekologiczną, kampanie edukacyjne.
Beneficjentami ww. działań mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst;
parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody; szkoły wyższe; organizacje
pozarządowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz instytucje naukowe.
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PROJEKTY, DOFINANSOWANE W RAMACH DZIAŁANIA
DLA BENEFICJENTÓW W
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł i ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez budowę
elektrociepłowni na biomasę wraz
z niezbędną infrastrukturą w Pyrzycach

Beneficjent: TERMALL ENERGY Sp. z o.o.
Koszt całkowity projektu: 39 247 237,09 zł
Wydatki kwalifikowalne: 24 694 487,51 zł
Dofinansowanie z UE: 15 954 161,42 zł

Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Szczecinie
Koszt całkowity projektu: 3 131 580,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 546 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 2 164 100,00 zł

Jedną z inwestycji, która zostanie zrealizowana w ramach działania 2.10: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, będzie budowa elektrociepłowni na biomasę w Pyrzycach. Dzięki
niej zostanie zwiększona produkcja energii z OZE w subregionie pyrzyckim. Nowa elektrociepłownia pozwoli na wytwarzanie
ciepła oraz energii elektrycznej – na potrzeby sieci dystrybucyjnej, należącej do Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o., a także krajowej
sieci elektroenergetycznej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
– dzięki dofinansowaniu z RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 2.10 – wybuduje farmę fotowoltaiczną o powierzchni około
1 ha na terenie Zakładu Produkcji Wody Pilchowo. Energia, wytwarzana w farmie o łącznej mocy 0,5 MW będzie wykorzystywana na potrzeby własne spółki. Zakończenie prac, które będą
realizowane w formule Zaprojektuj i Wybuduj, przewidziane jest
na drugą połowę 2017 roku. Dzięki realizacji inwestycji ma być
produkowanych 440 MWh energii rocznie. Efekt ekologiczny
pozwoli na redukcję dwutlenku węgla do atmosfery o prawie
360 ton w skali roku.

Biomasą, która będzie spalana w nowej instalacji będzie słoma w formie balotów. Planowana do zastosowania technologia
zakłada, że spalanie będzie odbywać się na ruchomym ruszcie,
a powietrze będzie podawane oddzielnie do każdej jego części.
Dzięki systemowi recyrkulacji spalin zostanie zapewnione optymalne spalanie paliwa, czego efektem będzie obniżenie emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery. Para produkowana w kotle
będzie wykorzystywana do napędzania turbiny, która z kolei napędzać będzie generator produkujący energię elektryczną. Ciepło ze skraplania pary z turbiny zostanie wykorzystane do podgrzania wody na cele ciepłownicze.
Prace przy ulicy Ciepłowniczej – na terenie bezpośrednio przylegającym do Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. – planowo mają się
rozpocząć w czerwcu 2017, a zakończyć – w sierpniu 2018 roku.
Realizacja inwestycji pozwoli na wzrost produkcji energii wytwarzanej z biomasy w wysokosprawnej kogeneracji o 5,39 MW
rocznie. Dzięki budowie elektrociepłowni emisja gazów cieplarnianych zostanie obniżona o ponad 13 tysięcy ton w skali roku.

Fot. Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.
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Budowa farmy fotowoltaicznej
o łącznej mocy 0,5 MW
– ZPW Pilchowo

Farma fotowoltaiczna w Pilchowie będzie trzecią, wybudowaną przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie. Dzięki dofinansowaniu
WFOŚiGW w Szczecinie, dwie inwestycje z zakresu fotowoltaiki
o łącznej mocy 1,95 MW powstały na terenie Zakładu Produkcji
Wody Miedwie. Spółka produkuje prąd także z biogazu, który
powstaje w procesie oczyszczania ścieków. Aktualnie około
17% energii, zużywanej przez ZWiK Sp. z o.o. pochodzi z własnych źródeł, a kolejne inwestycje w OZE realizowane są w celu
ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej.

Farma fotowoltaiczna na terenie ZPW Miedwie z lotu ptaka. Fot. Archiwum ZWiK
w Szczecinie.
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2.10, ZAPREZENTOWANE PODCZAS VIII KONFERENCJI
WFOŚIGW W SZCZECINIE
Rozwój i zwiększenie wykorzystania
energii słonecznej w miejskich
jednostkach organizacyjnych
w Szczecinie - etap II

Beneficjent: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
w Szczecinie
Koszt całkowity projektu: 4 600 218,73 zł
Wydatki kwalifikowalne: 4 098 504,81 zł
Dofinansowanie z UE: 2 488 901,56 zł

Beneficjent: Gmina Miasto Szczecin
Koszt całkowity projektu: 6 684 188,94 zł
Wydatki kwalifikowalne: 6 684 188,94 zł
Dofinansowanie z UE: 5 681 560,59 zł

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii – szpital, którego organem tworzącym jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego – przy unijnym dofinansowaniu
z RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 2.10 zrealizuje projekt,
który przyczyni się do większego wykorzystania odnawialnych
źródeł energii. W ramach inwestycji powstaną dwie elektrownie fotowoltaiczne – niezależne technicznie i technologicznie
– o mocach 399,84 kW i 18,36 kW. Panele PV zostaną zainstalowane w północnej części terenu ZCO i częściowo na budynku administracji. Beneficjent zakłada, że dzięki budowie dwóch
elektrowni – produkcja energii pochodzącej z odnawialnych
źródeł – wyniesie rocznie 382 MWh. Realizacja inwestycji korzystnie wpłynie na środowisko poprzez ograniczenie emisji
do atmosfery gazów cieplarnianych o ponad 310 ton rocznie.
Prąd, wyprodukowany z energii słonecznej, będzie wykorzystywany na potrzeby własne szpitala i pozwoli na ograniczenie
wysokości opłat za energię elektryczną.

W ramach inwestycji, która zostanie dofinansowana ze środków RPO WZ 2014-2020, instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachach 23 budynków miejskich jednostek organizacyjnych w Szczecinie – między innymi szkół i przedszkoli,
a także ośrodków pomocy społecznej. Beneficjentem środków
unijnych jest Gmina Miasto Szczecin.

Budowa dwóch nowych elektrowni fotowoltaicznych to nie
jedyny projekt, dotyczący OZE, wdrażany przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. Placówka ze środków własnych
realizuje inwestycję, polegającą na przebudowie systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Prace dotyczą
budowy nowego źródła ciepła i chłodu, opartego o pompy ciepła i kotły gazowo-olejowe.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii.
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Budowa elektrowni
fotowoltaicznej wraz z przyłączami
elektroenergetycznymi

Na dachach zostanie zamontowanych 2446 paneli PV o mocy
280Wp każdy. Łączna moc zainstalowana wyniesie 684,92 kWp.
Dzięki temu roczna produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji osiągnie wartość 665,46 MWh.
Nowe instalacje fotowoltaiczne w około 58% pokryją zapotrzebowanie obiektów na energię elektryczną. Efekt ekologiczny projektu to redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery o prawie 550 ton, a także redukcja emisji dwutlenku siarki
i pyłów.
To kolejna inwestycja, związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, realizowana przez Gminę Miasto Szczecin.
W ramach pierwszego etapu projektu, panele fotowoltaiczne
zostały założone na dachach m. in.Domów Pomocy Społecznej
przy ul. Kruczej, Broniewskiego i Romera oraz Szczecińskiego
Domu Sportu.

DPS przy ulicy Kruczej, na którym zainstalowano panele PV w ramach I etapu
inwestycji.
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Nowe, ekologiczne umowy w ramach
RPO WZ 2014-2020

Dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 realizowane są zadania, dzięki którym nasz region staje się bardziej ekologiczny. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawarł z beneficjentami umowy, dzięki którym poprawia się stan
środowiska na Pomorzu Zachodnim. Unijne dofinansowanie pozwoli m. in.na budowę nowych sieci kanalizacyjnych i deszczowych, rozbudowę stacji uzdatniania wody czy zakup pojazdów przez Ochotnicze Straże Pożarne.
Łącznie – na proekologiczne inwestycje – Fundusz, jako Instytucja Pośrednicząca RPO WZ 2014-2020 – udzieli
dofinansowania w wysokości 195 milionów euro.

Zakup wozów strażackich

Wsparcie systemów oczyszczania ścieków

Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

Poprawa stanu środowiska miejskiego

Data podpisania
umowy:

24.08.2016 r.

Data podpisania
umowy:

31.08.2016 r.

Data podpisania
umowy:

31.08.2016 r.

Data podpisania
umowy:

08.09.2016 r.

Data podpisania
umowy:

08.09.2016 r.

Data podpisania
umowy:

18.09.2016 r.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bornem Sulinowie
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku
Koszt całkowity: 1 078 162,73 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 916 438,30 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Mickiewicza w mieście Dobrzany
Beneficjent: Gmina Dobrzany
Koszt całkowity: 566 461,34 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 481 492,11 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie
Koszt całkowity: 409 459,96 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 348 040,96 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.4 Adaptacja do zmian klimatu - Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa
w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Kościuszki i Pułaskiego
w miejscowości Dębno
Beneficjent: Gmina Dębno
Koszt całkowity: 582 395,12 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 495 035,82 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego

Niwelowanie skutków katastrof naturalnych, poważnych awarii oraz zagrożeń pożarowych, poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego na potrzeby OSP w Lubieszewie
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszewie
Koszt całkowity: 248 700,00 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 211 395,00 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.4 Adaptacja do zmian klimatu Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa
w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w miejscowości Warnino, gm. Tychowo
Beneficjent: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie
Koszt całkowity: 1 465 573,52 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 1 245 737,48 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.6 Wsparcie systemu rozwoju systemów oczyszczania ścieków
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Systemy prognozowania zagrożeń

RPO WZ 2014-2020
Data podpisania
umowy:

18.09.2016 r.

21.09.2016 r.

Data podpisania
umowy:

21.09.2016 r.

Data podpisania
umowy:

6.10.2016 r.

Data podpisania
umowy:

6.10.2016 r.

Data podpisania
umowy:

6.10.2016 r.

Data podpisania
umowy:

11.10.2016 r.

Data podpisania
umowy:

18.10.2016 r.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Niedalinie
Koszt całkowity: 996 745,49 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 689 444,44 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.4 Adaptacja do zmian klimatu Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystwany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub
poważnych awarii

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy
Beneficjent: Gmina Stepnica
Koszt całkowity: 817 662,35 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 695 012,98 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.6 Wsparcie systemu rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Naturalnie, my lifestyle

Data podpisania
umowy:

Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4
wraz z doposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej dla OSP Niedalino

Zakup dwóch lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP
w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed
pożarem i innymi zagrożeniami na obszarze powiatu kołobrzeskiego
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie
Koszt całkowity: 950 400,00 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 807 840,00 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.4 Adaptacja do zmian klimatu Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych
lub poważnych awarii

Budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku
Beneficjent: Gmina Barlinek
Koszt całkowity: 3 857 859,25 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 3 279 180,34 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego

Opracowanie i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi w Województwie Zachodniopomorskim
Beneficjent:
Wodne
Ochotnicze
Pogotowie
Ratunkowe
Województwa
Zachodniopomorskiego
Koszt całkowity: 1 397 527,00 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 1 187 527,00 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.4 Adaptacja do zmian klimatu Typ 1. Rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń

Regionalny system prewencji na zagrożenia środowiskowe wywołane
zmianami klimatu KWP w Szczecinie
Beneficjent: Komenda Wojewódzka Palicki w Szczecinie
Koszt całkowity: 546 448,33 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 464 481,07 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.4 Adaptacja do zmian klimatu Typ 1. Rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń

Zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Sulimierzu
Koszt całkowity: 769 604,80 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 654 164,08 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.4 Adaptacja do zmian klimatu

Budowa kanalizacji deszczowej z instalacją odprowadzającą wody opadowe i roztopowe do ziemi w rejonie ulic Leśnej - Modrzewiowej – Świerkowej w Kaliszu Pomorskim
Beneficjent: Gmina Kalisz Pomorski
Koszt całkowity: 1 632 526,06 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 1 387 647,13 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego
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RPO WZ 2014-2020
Data podpisania
umowy:
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18.10.2016 r.

Data podpisania
umowy:

25.10.2016 r.

Data podpisania
umowy:

25.10.2016 r.

Data podpisania
umowy:

26.10.2016 r.

Data podpisania
umowy:

9.11.2016 r.

Data podpisania
umowy:

10.11.2016 r.

Data podpisania
umowy:

10.11.2016 r.

Data podpisania
umowy:

30.11.2016 r.

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego wyposażenia na potrzeby OSP Dziwnów
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Dziwnowie
Koszt całkowity: 793 742,70 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 515 932,75 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk
katastrofalnych lub poważnych awarii

Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ul. Wiślanej, Patrycego,
B. Śmiałego, B. Krzywoustego, W. Jagiełły, Mickiewicza i Dąbrowszczaków w Białogardzie
Beneficjent: Miasto Białogard
Koszt całkowity: 2 736 060,25 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 2 325 651,19 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego

Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie
Beneficjent: Gmina Sianów
Koszt całkowity: 3 559 479,72 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 3 025 557,70 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Myślibórz
Beneficjent: Gmina Myślibórz
Koszt całkowity: 2 489 667,41 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 2 116 217,28 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział
sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w Nowogardzie
Beneficjent: Gmina Nowogard
Koszt całkowity: 1 534 924,49 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 1 304 685,71 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 3 - go Marca i ul. Kościuszki w Świdwinie
Beneficjent: Gmina Świdwin
Koszt całkowity: 3 407 644,08 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 2 896 497,46 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego

Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei – rejon ul. Orlej i Kaszubskiej w Kołobrzegu
Beneficjent: Gmina Miasto Kołobrzeg
Koszt całkowity: 987 599,25 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 839 459,36 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego

Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz
z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej
Iny przez ulicę Główną w Stargardzie
Beneficjent: Gmina Miasto Stargard
Koszt całkowity: 1 056 547,97 zł
Dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020: 898 065,76 zł
Oś priorytetowa: III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Konkurs: 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego
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O TYM SIĘ MÓWI

NOWOCZESNA I EKOLOGICZNA
W KOSZALINIE
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- SIEDZIBA FUNDUSZU

Koszalińskie biuro Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ma być nowoczesne, przyjazne środowisku
i z certyfikatem BREEAM. Fundusz
ogłosił przetarg na wykonanie prac
w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.
Wizualizacja nowego koszalińskiego Biura Funduszu. Projekt - Bartosz Warzecha
Studio.

Nowa siedziba przy ulicy Zwycięstwa 111 w Koszalinie
– w miejscu dawnego komisariatu policji, który zostanie
wyburzony - będzie miała 2500 metrów kwadratowych
powierzchni całkowitej. Na jej terenie znajdzie się stacja do ładowania 4 samochodów elektrycznych. Zasilany energią odnawialną budynek stanie się wizytówką
miasta.
Obiekt będzie wyposażony w stropy aktywowane termicznie, okna o podwyższonej izolacyjości oraz podwójną fasadę. Przegrody budowlane spełnią wymagaW obiekcie zostaną zastosowane Odnawialne Źródła Energii. Projekt - Bartosz Warzecha Studio.

nia stawiane budynkom pasywnym. Prąd i ciepło będą
pochodzić z paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.
W oknach zostaną zamontowane żaluzje z panelami,
które pozwolą na produkcję prądu. - Chcemy, by był
to obiekt, który będzie produkować więcej energii,
niż wyniesie jej zużycie – mówi Jacek Chrzanowski
– Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Budynek – jako pierwszy w Koszalinie – uzyska certyfikat
BREEAM. – To standard najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania
i użytkowania obiektu – dodaje Prezes Funduszu.
Jednym z elementów elewacji będzie licznik stężenia zanieczyszczeń, emitowanych
do atmosfery. Projekt: Bartosz Warzecha Studio.

Nowa koszalińska siedziba WFOŚiGW w Szczecinie
będzie gotowa w drugiej połowie 2018 roku.
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PORADNIK
BENEFICJENTA

Doradcy energetyczni WFOŚiGW
w Szczecinie w ogólnopolskiej czołówce
Sebastian Kaczmarek
Dyrektor ds. Środków Krajowych

Doradzają samorządom i wspierają je w tworzeniu planów ochrony powietrza i efektywności energetycznej, a także promują odnawialne źródła energii - doradcy energetyczni
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie są w ścisłej czołówce wojewódzkich funduszy, jeśli chodzi o liczbę zatwierdzonych do realizacji Planów
Gospodarki Niskoemisyjnej.
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PGN zawiera listę miejsc z danej gminy, zanieczyszczających powietrze, a także tych, w których nadmiernie zużywa
się energię. Dokument pozwala tak planować inwestycje,
by zaoszczędzić energię i ograniczyć emisję do atmosfery gazów cieplarnianych i pyłów. Dzięki wdrożeniu PGN i zastosowaniu energii z odnawialnych źródeł, gmina może ograniczyć wydatki np. na oświetlenie ulic czy ogrzewanie szkół,
co przekłada się na oszczędności mieszkańców. Jest jeszcze
jedna zaleta: wszyscy oddychają czystszym, pozbawionym
pyłów powietrzem.

krajowej czołówce. Co ważne - projekty z gmin, w których
wdrożono PGN, otrzymują dodatkowe punkty w konkursach o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Aktualnie (stan na 15 listopada 2016 r.) aż 92 ze 114 zachodniopomorskich gmin, (tj. ponad 80%, ma wdrożone takie plany). W kolejnych 10 gminach trwają prace, związane
z przygotowaniem dokumentów. Oznacza to, że najpóźniej
do końca przyszłego roku 98% gmin na Pomorzu Zachodnim będzie objętych Planami Gospodarki Niskoemisyjnej.
To plasuje województwo zachodniopomorskie w ścisłej

Samorządy, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać ze wsparcia doradców
w Biurach Funduszu w Szczecinie i Koszalinie, a także podczas wydarzeń branżowych, dotyczących możliwości finansowania projektów proekologicznych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.wfos.szczecin.pl

Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Szczecinie realizują
swoje zadania w ramach działania 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie
efektywności energetycznej oraz OZE”.

PORADNIK
BENEFICJENTA

Sebastian Kaczmarek
Dyrektor ds. Środków Krajowych

Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są programy priorytetowe, które określają zasady udzielania wsparcia oraz kryteria wyboru przedsięwzięć. Zarządzanie finansami
NFOŚiGW przez programy priorytetowe gwarantuje transparentny, obiektywny i bezstronny
proces przyznawania dofinansowania. Niestety, liczba tych programów drastycznie zmalała.
Dziś jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądać oferta NFOŚiGW na rok 2017. Wiadomo jednak, że część programów (uznawanych dotychczas za bardzo dobre) zostało zamkniętych,
a w ich miejsce nie wprowadzono innej oferty.
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Co nowego w programach
NFOŚiGW w Warszawie...?

Niestety, w ciągu ostatniego roku byliśmy zasypywani informacjami o zamykaniu kolejnych programów udostepnienia środków, w miejsce których nie przedstawiono żadnej
równoważnej finansowo alternatywy. Jest to o tyle zaskakujące, że programy te odniosły ogromny sukces, generując
niespotykane wcześniej wielkości efektów ekologicznych.
Sam program KAWKA w naszym województwie przyniósł
likwidację kilku tysięcy dymiących, nieekologicznych pieców na węgiel, a program PROSUMENT wygenerował
ponad 1100 instalacji fotowoltaicznych. Najpopularniejszy
z programów, czyli program AZBEST doprowadził do liProgram PROSUMENT spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród
beneficjentów.

Program KAWKA polegał na finansowaniu likwidacji m. in. pieców węglowych.

Program SYSTEM pozwalał na finansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.

kwidacji w ciągu ostatnich 4 lat 25 tysięcy ton wyrobów
azbestowych, które stanowią poważne zagrożenie dla ludzi,
jak i środowiska naturalnego. W ramach programu SYSTEM
wiele gmin skorzystało z dotacji na budowę przydomowych
szamb i oczyszczalni dla osób fizycznych w miejscach, gdzie
nie ma możliwości budowy sieci wodno-kanalizacyjnych.
Mając na uwadze powyższe oraz obecną politykę
NFOŚiGW na dziś nic nie wskazuje na to, aby w 2017 roku
pojawiła się jakakolwiek atrakcyjna oferta.
Dzięki programowi AZBEST usuwano substancję szkodliwą dla ludzi
i środowiska.
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4,8 mln zł na 64 instalacje na terenie 3 spółdzielni
Ponad 12 tysięcy mieszkań w Szczecinie zostanie przyłączonych do instalacji OZE. Wszystko za sprawą zarządców domów, czyli trzech spółdzielni
mieszkaniowych, które aplikowały do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej o środki z programu PROSUMENT. Dzięki
dofinansowaniu powstaną 64 instalacje OZE. Łączna moc nowych instalacji to prawie 800 kW. Dofinansowanie wynosi ponad 4,8 mln zł.

Instalacje, wykorzystujące energię słoneczną do produkcji prądu zostaną zamontowane na budynkach, zarządzanych przez trzy
szczecińskie spółdzielnie mieszkaniowe: SM Kolejarz (30 instalacji),
SM Ster (9) i SM Śródmieście (25). Panele PV zostaną zainstalowane
m. in.w dzielnicach Niebuszewo, Pomorzany i w śródmieściu – przy
al. Wojska Polskiego i Wyzwolenia, a także przy ul. Malczewskiego,
Matejki i Ofiar Oświęcimia. Umowy dofinansowania zostały podpisane 30 listopada – podczas konferencji w siedzibie WFOŚiGW
w Szczecinie.

Liczba dofinansowanych instalacji: 64
Beneficjenci: SM Kolejarz, SM, Ster, SM Śródmieście
Łączna moc zainstalowana: 793,13 kW
Wartość dofinansowania: 4 823 951,87 zł

Dofinansowanie na montaż 64 instalacji OZE uzyskały 3 spółdzielnie mieszkaniowe.

Duże zainteresowanie programem

Oprócz dofinansowania instalacji prosumenckich u osób fizycznych, do tej pory WFOŚiGW w Szczecinie wsparł finansowo montaż
dwóch instalacji OZE na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczel-

WFOŚiGW w Szczecinie to ogólnopolski lider w realizacji programu Prosument. Do końca września przyjęliśmy ponad 1500 wniosków o dofinansowanie instalacji OZE. Efektem tak dużego zainteresowania programem, którego budżet to 72 mln zł, będzie montaż
w naszym regionie około 1100 instalacji – zarówno na dachach domów jednorodzinnych, jak i budynków wielorodzinnych. O dofinan-

na w Szczecinie oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Słowianin“ w Świnoujściu. Całkowite dofinansowanie
montażu 66 instalacji na obszarze 5 spółdzielni przekracza 5 milionów złotych, a łączna moc wszystkich instalacji to prawie 840 KW.
Dzięki nim roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie prawie
800 MWh. Zostanie też osiągnięty efekt ekologiczny w postaci uniknięcia emisji do atmosfery ponad 645 ton dwutlenku węgla.

sowanie w wysokości do 100% wartości inwestycji (40% - dotacja,
60% - pożyczka z oprocentowaniem 1% w skali roku) mogły ubiegać się nie tylko osoby fizyczne, ale także spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich spółki.
Odnawialne Źródła Energii, objęte dofinansowaniem w ramach programu, to m. in.instalacje fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, pompy ciepła czy źródła ciepła na biomasę.

Prosument – dla spółdzielni mieszkaniowych
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Podsumowanie programu Prosument
1100 nowych instalacji, wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii powstanie łącznie w naszym regionie dzięki programowi Prosument. Budżet programu, realizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie to 72 miliony złotych. Montaż
elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych, pomp
ciepła, kolektorów słonecznych i kotłów biomasowych pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku
węgla do atmosfery.

Naturalnie, my lifestyle

Patrycja Rogalska
Główny Specjalista ds. Środków Krajowych

W Punktach Obsługi Programu w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego złożyli
łącznie 1519 wniosków o łącznej wartości 64,8 mln zł.
Podsumowanie programu Prosument
w WFOŚiGW w Szczecinie
Edycja
I
II
III
IV

Termin
Grudzień 2014
– Sierpień 2015
Grudzień 2015
– Styczeń 2016
Marzec 2016
– Czerwiec 2016
Lipiec 2016
– Wrzesień 2016

Budżet

Liczba wniosków

22 mln zł

482

10 mln zł

208

20 mln zł

477

Inwestycje były realizowane nie tylko w domach jednorodzinnych, ale również w zabudowie szeregowej.

20 mln zł

352

trowni fotowoltaicznych i wiatrowych, dofinansowanych w ramach
programu wyniesie ponad 6,8 MW, a rocznie wygenerują one około
6580 MWh energii elektrycznej.

Tab 1. Nabory wniosków i alokacje w programie PROSUMENT realizowanym
w zachodniopomorskim.

Elektrownie fotowoltaiczne cieszyły się zainteresowaniem
94% Beneficjentów. Przedmiotem 5% zawartych umów dofinansowania są pompy ciepła. Większość dofinansowanych pomp będzie
wykorzystana zarówno do ogrzewania, jak i podgrzewania wody
użytkowej.

O dofinansowanie w ramach programu Prosument mogły ubiegać
się osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także
jednostki samorządu terytorialnego. Większość wnioskodawców
stanowiły osoby fizyczne. Najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy głównych miast województwa i powiatów z nimi sąsiadujących
– Szczecina, Wałcza, Sławna, Kołobrzegu, Łobza i Goleniowa.
Do WFOŚiGW w Szczecinie wpłynęło też 66 wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, złożonych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Łącznie spółdzielnie i wspólnoty
ze Szczecina i Świnoujścia otrzymały dofinansowanie na zakup
i montaż elektrowni fotowoltaicznych o mocy bliskiej 837 kW.
Energia generowana na dachach budynków zasilać będzie przede
wszystkim windy zainstalowane w tych obiektach. Z energii solarnej skorzysta ponad 12 tysięcy mieszkańców spółdzielni.
Zgodnie z umową zawartą z NFOŚiGW, program Prosument kończy się w grudniu 2016r. WFOŚiGW w Szczecinie, z uwagi na duże
zainteresowanie programem oraz niewykorzystane środki, zwrócił się do NFOŚiGW o przedłużenie programu na pierwsze półrocze 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej nie podjął dotychczas decyzji w tej sprawie.

Rys. 1 Popularność poszczególnych technologii OZE na podstawie zawartych umów
dofinansowania.

Beneficjenci często decydowali się na instalacje hybrydowe łączące pompy ciepła i elektrownie fotowoltaiczne. WFOŚiGW w Szczecinie – w ramach programu Prosument – dofinansował także zakup
i montaż 2 kotłów ciepła i 2 instalacje kolektorów słonecznych.
Średnia moc dofinansowanych elektrowni fotowoltaicznych
to 6 kW, a w przypadku pomp ciepła - 10 kW. Łączna moc elek-

Instalacja PV dofinansowana w ramach programu Prosument.
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Nagrody dla EKO Aktywnych
Pomorza Zachodniego
Nagrody dla EKO Aktywnych Pomorza Zachodniego trafiły w ręce zwycięzców podczas
gali 10-lecia Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN. Swoje nagrody
w Konkursie Gospodarczym i Konkursie Animator Regionalnej Przedsiębiorczości wręczył
także Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz.
Aż dwóch zwycięzców miał tegoroczny konkurs Animator Regionalnej Przedsiębiorczości. To
konkurs towarzyszący corocznym nagrodom gospodarczym
przyznawanym przez Marszałka
Województwa
Zachodniopomorskiego. W tym roku animatorami przedsiębiorczości zostali:
firma Drobimex ze Szczecina
oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan,
który podczas gali obchodził
swój jubileusz 10-lecia. Uroczystość uświetniło rozdanie nagród Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
– wśród wyróżnionych znalazły
się trzy firmy: EPA Sp. z o.o.,
Kemipol Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Nowamyl S.A.
10-lecie
funkcjonowania
ZPPZ Lewiatan było okazją do
podsumowania dotychczasowych działań podejmowanych
przez tę organizację. W ciągu
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Fundusz wyróżnił firmy, które prowadzą działalność w trosce o środowisko. Fot. Archiwum ZPPZ Lewiatan.

10 lat Związek zrealizował kilkanaście dużych projektów dla
pracodawców
zachodniopomorskich, m. in. wspierających
społeczną
odpowiedzialność

biznesu, zatrudnianie osób 50+
czy też dobry wizerunek pracodawców. Obecnie Lewiatan
zrzesza ponad 130 pracodawców Pomorza Zachodniego

i współpracuje z 24 ekspertami
z różnorodnych dziedzin życia
gospodarczego.
Ta rocznica to prawdziwe święto lokalnego biznesu – mówiła
podczas gali Anna Kornacka,
prezeska ZPPZ Lewiatan. - Siłą
Związku są niezwykli ludzie,
o ogromnym potencjale, rozumiejący, że biznes to przede
wszystkim relacje. To pracodawcy są kluczowi dla rozwoju
gospodarczego naszego regionu
– ich wiedza, doświadczenie i zaangażowanie przekłada się na
innowacyjne pomysły, rozwój lokalnego biznesu i tysiące miejsc
pracy. Rolą Związku jest wspieranie ich w tych działaniach oraz
służenie fachową i konkretną pomocą w osiąganiu postawionych
celów.

O TYM SIĘ MÓWI

„FINANSOWANIE ZADAŃ PROEKOLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ZE
ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2014-2020 WZ ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH”
ŚRODA, 14 grudnia 2016 – sala Bogusława, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
9:00 – 10:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Monika Bochenko, WFOŚiGW
10:00 - 10:05
w Szczecinie
Jacek Chrzanowski, Prezes Zarządu
10:05 - 10:10
WFOŚiGW w Szczecinie
Olgierd Geblewicz, Marszałek
10:10- 10:35
Województwa Zachodniopomorskiego
Jacek Chrzanowski, Prezes Zarządu
10:35 - 11:00
WFOŚiGW w Szczecinie
11:00 - 11:20
11:20 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10

12:10 - 12:20

12:20 - 12:30
12:30 - 12:40

12:40 - 12:50
12:50 - 13:00
13:00 – 13:30
13:30 - 13:50
13:50 - 14:00
14:00 - 14:10
14:10 - 14:20
14:20 - 14:30
14:30 - 14:40
14:40 - 15:00
15:00 – 16:30

Otwarcie konferencji, powitanie gości

5 min.

Omówienie programu konferencji

5 min.

Perspektywa finansowa 2014-2020 - podsumowanie realizacji RPO WZ

25 min.

Współpraca z beneficjentami w roku 2017

25 min.

Stopień realizacji RPO WZ 2014-2020 w działaniach
środowiskowych dla których Fundusz jest Instytucją
Pośredniczącą
Harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach RPO WZ.
Konstanty Oświęcimski, Zastępca
Podsumowanie konkursu 2.10 „Zwiększenie wykorzystania
Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie
odnawialnych źródeł”
przerwa kawowa
Poprawne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
Kinga Jacewicz, Dyrektor ds. Funduszy
w kontekście dotychczasowych doświadczeń z rozstrzyEuropejskich WFOŚiGW w Szczecinie
gniętych konkursów w RPO WZ.
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę
TERMALL ENERGY Sp. z o.o.
elektrociepłowni na biomasę wraz z niezbędną infrastrukturą w Pyrzycach - projekt wybrany do dofinansowania
w ramach działania 2.10 w RPO WZ
Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,5 MW
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.
- ZPW Pilchowo –projekt wybrany do dofinansowania
z o.o.
w ramach działania 2.10 w RPO WZ
Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączami
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii elektroenergetycznymi - projekt wybrany do dofinansowania w ramach działania 2.10 w RPO WZ
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej
w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin
- etap II - projekt wybrany do dofinansowania w ramach
działania 2.10 w RPO WZ
Jacek Chrzanowski, Prezes Zarządu
Podsumowanie i zaproszenie do dyskusji
WFOŚiGW w Szczecinie
PRZERWA KAWOWA
Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii w konPatrycja Rogalska,
tekście planowanego ogłoszenia konkursu dla działania
WFOŚiGW w Szczecinie
2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
Mateusz Wagemann,
Wpływ pomocy publicznej na wysokość dofinansowania
WFOŚiGW w Szczecinie
projektów środowiskowych w RPO WZ
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków
Natalia Rycko, WFOŚiGW w Szczecinie
mieszkaniowych oraz obiektów użyteczności publicznej
(działania 2.7 i 2.13 RPO WZ)
Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami
Dariusz Kielek, WFOŚiGW w Szczecinie
odnawialnymi oraz rozwój kogeneracyjnych źródeł energii
(działania 2.9 i 2.12 RPO WZ )
Agnieszka Zielińska–Maciąg,
Gospodarka wodno – ściekowa i gospodarka odpadami
WFOŚiGW w Szczecinie
(działania 3.1, 3.6, 3.7 i 3.8 RPO WZ )
Kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody przez
Anna Słaby, WFOŚiGW w Szczecinie
edukację oraz podnoszenie jakości ładu przestrzennego
(działania 4.5 i 4.8 RPO WZ )
Jacek Chrzanowski, Prezes Zarządu
Podsumowanie i zaproszenie do dyskusji
WFOŚiGW w Szczecinie
OBIAD
Kinga Jacewicz, Dyrektor ds. Funduszy
Europejskich WFOŚiGW w Szczecinie
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VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
WFOŚIGW W SZCZECINIE PT.:

20 min.
10 min.

10 min.

10 min.

10 min.
10 min.

10 min.
10 min.

20 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
20 min.

*Informujemy, że agenda może ulec zmianie

Konferencja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014 - 2020
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W WOLNYM CZASIE

N o r d i c wa l k i n g
– d l a z d r ow i a i fo r my
To a kty w n o ś ć
d l a w s z y s tk i c h
– n i e z a l e ż n i e o d w i ek u
i p o z i o mu s p r aw n o ś c i
f i z yc z n e j .
D z i ś z a c h ę c a my
do spacerów z kijkami.

Nordic-Walking:
• Szybki i łatwy do nauczenia!
• Do uprawiania przez cały rok!
• Angażuje nawet 90% mięśni!
• Dotlenia nasz organizm!
• Pozwala spalić tkankę tłuszczową!
• Wzmacnia kości!
• Poprawia sprawność układu krążenia
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i zmniejsza ryzyko zawału!

W WOLNYM CZASIE

idź na spacer

Nordic walking to sport, który można
uprawiać przez okrągłe 12 miesięcy
– niezależnie od pory roku. Powstał
w Finlandii w latach 20-tych XX wieku
– jako całoroczny trening dla narciarzy
biegowych. Przy dobrym opanowaniu
techniki angażuje aż 90% mięśni
całego ciała. Dla porównania: pływając
korzystamy z 65% mięśni, a biegając
– z 60%. Idąc z kijkami, wzmacniamy
mięśnie tułowia, ramion, barków i brzucha.
Nordic-walking odzwierciedla naturalny chód, tylko
z kijkami w dłoniach. Idąc, nie wykonujemy żadnych
sztucznych czy wymuszonych ruchów. Chodząc z kijkami, w ciągu godziny można spalić 400 kalorii, czyli prawie
tyle, ile podczas 60 minut jazdy na rowerze. Zwykły chód
– w tym samym czasie – pozwala pozbyć się 280 kalorii.
Do zalet nordic-walkingu bez wątpienia należy fakt, że
do jego uprawiania – nie licząc kijków – nie potrzebujemy dodatkowego, specjalistycznego sprzętu. Oczywiście
– przydadzą się wygodne buty i bluza z tkaniny, odprowdzającej pot na zewnątrz. Tę formę rekreacji możemy
uprawiać praktycznie wszędzie, w dowolnym klimacie
i terenie, przez cały rok.

row ia!

Nordic-Walking – dla zd
Odciąża staw y,

•
•

zm i popraw ia
Dotlenia nasz organi
samopocz ucie,

•

chow y
Uspraw nia układ odde
,
i sercowo-naczyniowy

•

Rozw ija siłę i wy trzy

•
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Weź kijki,

małość rąk i nóg,

kalorii, niż przy
Pozwala spalić więcej
zw ykły m marszu.

hodzić?
Jak popraw nie c

ką!
zpocznij rozgrzew

Każdy trening ro

1
1
2

2
3

Krok 1
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3

ie kroki
ów. Staw iaj dług
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aj o w ypro
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pod nogi.
zed siebie, a nie
wetce i patrz pr

Krok 2
3

i dodaj
i ciągnij za sobą
Na początku kijk
.
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do tego delikatne

Krok 3

j wbić
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łu, a nie
pychaj się do ty
go w ziemię. Od
niej w ięm
ijaj w podłoże
do dołu. Kijek wb
uj naon
yk
w
oku. Ruchy
cej w połow ie kr
ą nogę,
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KRONIKA

Nowa wiata edukacyjna
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
PZŁ w Manowie
Wiata edukacyjna w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie została
oddana do użytku 22 września br. Miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć dotyczących ekologii, zostało
wybudowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, który sfinansował 50% kosztów obiektu.
cji Ekologicznej w Manowie.

Nowa wiata na terenie Ośrodka Eduka

O wdrażaniu RPO WZ 2014-2020
w WFOŚiGW w Szczecinie
WFOŚiGW w Szczecinie 6 października br.
zorganizował konferencję dotyczącą projektów, które uzyskały dofinansowanie na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa
w naszym regionie. Środki na realizację zadań
pochodzą z RPO WZ 2014-2020, dla którego
Fundusz jest Instytucją Pośredniczącą w zakresie inwestycji proekologicznych.
Warte prawie 2 miliony złotych projekty – przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – zrealizują:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa
Zachodniopomorskiego. Dzięki nim – służby otrzymają nowy sprzęt, skróci się czas akcji ratowniczej,
a także – będzie można prognozować wystąpienie zagrożeń, dotyczących zmian klimatu. Środki na realizację zadań będą pochodzić z RPO WZ 2014-2020, dla
którego WFOŚiGW w Szczecinie – na mocy porozumienia z Zarządem Województwa - jest Instytucją Pośredniczącą w zakresie inwestycji proekologicznych.

Konferencja prasowa w siedzibie

WFOŚiGW w Szczecinie.

Nagroda dla Celowego Związku
Gmin R-XXI
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 12 października br., podczas Targów Pol-Eco-System w Poznaniu – przyznał nagrodę dla Celowego Związku Gmin R-XXI za działania, nastawione na
upowszechnianie wiedzy dotyczącej segregacji
odpadów.

Nagroda została przy
znana za upowszechnian
ie wiedzy dotyczącej
segregacji odpadów.
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Związek – jako beneficjent Funduszu – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
zrealizował projekt „Szumiące trawy na składowiskach
CZG R-XXI”. Jego efektem jest rekultywacja 13 składowisk komunalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego, o łącznej powierzchni 29 hektarów. Na przywróconych naturze składowiskach zostały wytyczone
ścieżki edukacyjne. Takie działania – naszym zdaniem
– należy doceniać i promować i stąd wybór tego właśnie
beneficjenta nagrody w konkursie Puchar Recylingu 2016.

KRONIKA

Naturalnie, my lifestyle

I Międzynarodowe Targi Floty
Ekologicznej
Uczestnicy Targów Ekoflota, które 20 października odbyły się w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie, szukali odpowiedzi na pytania: jak znaleźć odpowiednie
narzędzia do podjęcia działań, związanych
z ochroną środowiska, optymalizacji kosztów
i wdrożeniem nowych technologii w firmie.
Zwiedzający mogli wziąć udział w jazdach testowych
modelami pojazdów z napędami alternatywnymi i samochodami wyposażonymi w innowacyjne rozwiązania technologiczne. Mogli także w trakcie prelekcji
i debat dyskutować m. in.o przepisach dotyczących nowoczesnej mobilności, pozyskiwaniu funduszy na pojazdy o niskiej i zerowej emisji i rozbudowie infrastruktury. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie objął konferencję
Ekoflota honorowym patronatem.

Podczas targów można
było poznać nowinki tech
nologiczne w samochodach bezemisyjnyc
h.

Zachodniopomorski Dzień
Instrumentów Inżynierii
Finansowej
Możliwości
finansowania
inwestycji
z RPO WZ 2014-2020 i inicjatywy JEREMIE,
a także środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie – poznali uczestnicy Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej. W konferencji, 25 października, wzięli udział przedsiębiorcy,
samorządowcy i przedstawiciele organizacji
pozarządowych, zainteresowani możliwościami uzyskania dofinansowania.
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Szczecinie – podczas panelu „Finansowanie zewnętrzne pozwalające rozwijać skrzydła w biznesie”, przedstawił oferowane przez Fundusz mechanizmy wsparcia projektów proekologicznych.
– Dofinansowanie z różnych programów można
uzyskać na Odnawialne Źródła Energii: pompy
ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy mikrowiatraki. Podczas konferencji działał punkt informacyjny,
w którym beneficjenci mogli poznać szczegóły na temat programów, realizowanych przez WFOŚiGW
w Szczecinie – m. in.programu pożyczek dla osób
fizycznych, który pozwala sfinansować zakup pojazdów elektrycznych.
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Nie – kłusownictwu nad Parsętą!
Nielegalne sieci i rażenie ryb prądem – takie
formy kłusownictwa w Dorzeczu Parsęty wciąż
stanowią duży problem, szczególnie w okresie
ochronnym. Aby temu zapobiec, służby zaangażowane w ochronę Parsęty otrzymają nowy
sprzęt, który pozwoli na skuteczniejszą walkę
z kłusownikami.
k narybku
ad 124 tysiące sztu
ik wpuszczono pon

pstrąga

Do rzeki Pon
potokowego.

Ochroną rzeki od niedawna zajmuje się Związek Miast
i Gmin Dorzecza Parsęty, który na ten cel otrzymał
w październiku dotację z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki prawie 240 tys. zł dofinansowania zostaną zakupione: łódź
motorowa, latarki, radiotelefony, a także fotopułapki,
które zrobią kłusownikom zdjęcia i prześlą je do specjalnej bazy. Fundusz dofinansował także zakup narybku lipienia, pstrąga potokowego, węgorza, certy i łososia, które będą wpuszczone do Parsęty i jej dopływów.
W ramach umowy już wypuszczono też do rzeki ponad
100 tysięcy sztuk narybku pstrąga.

ictwa
ia problemu kłusown
yni się do ograniczen
Nowy sprzęt przycz
.
w dorzeczu Parsęty

Ponad 130 komiksów,
zachęcających do jazdy na rowerze
Natalia Kusz ze Szkoły Podstawowej nr 46
w Szczecinie oraz Maja Galewska z SP im. Lotników Polskich w Mirosławcu – to laureatki
konkursu „Ekologicznie na dwóch kółkach”,
zorganizowanego przez zachodniopomorską
drogówkę i WFOŚiGW w Szczecinie.
Fundusz wraz z Policją – zachęcają do korzystania z roweru, który jest nie tylko przyjazny środowisku, ale też
– dobrze wpływa na naszą kondycję. Do konkursu plastycznego, w którym zadaniem było narysowanie komiksu, wpłynęło ponad 130 prac, przygotowanych przez
uczniów z klas IV-VI z całego województwa. Dziękujemy
wszystkim uczniom i ich opiekunom za udział w konkursie i gratulujemy laureatom!

Komisja konkur
sow
śród 130 nadesła a miała trudne zadanie - musia
nych komiksów
ła wybrać laurea
. Fot. WRD KW
tów spoP w Szczecinie
.

Heros w Policji
Sekcja Konna Komendy Wojewódzkiej Policji
– bogatsza o nowego konia.
Heros to 6-letni koń maści gniadej. Niedługo rozpocznie szkolenie, które zakończy egzamin, dopuszczający do służby np. podczas imprez masowych.
Został kupiony dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie. W szeregach Sekcji Konnej
KWP w Szczecinie łącznie jest już 9 wierzchowców.
na służbie w szc
Heros to 9-ty koń
.
KWP w Szczecinie
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Fot. Arc
zecińskiej Policji.
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9 stycznia – Dzień Ligi
Ochrony Przyrody
11 stycznia – Dzień
Wegetarian
28 stycznia – 2 lutego
– Światowe Dni Mokradeł
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Styczeń 2017

Luty 2017
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Marzec 2017
Tydzień
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2 lutego - Światowy Dzień
Terenów Podmokłych
11 lutego - Dzień Dokarmiania
Zwierzyny Leśnej
17 lutego – Światowy Dzień
Kota

3 marca – Światowy Dzień
Dzikiej Przyrody
17 marca – Światowy Dzień
Morza
18 marca – Międzynarodowy
Dzień Słońca
21 marca – Pierwszy Dzień
Wiosny/Dzień Wierzby
22 marca – Dzień Ochrony
Morza Bałtyckiego/Światowy
Dzień Wody
23 marca – Światowy Dzień
Meteorologii
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