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Szanowni Państwo,
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska, a także lepsza jakość
powietrza – te cele udaje się osiągać w coraz większym stopniu dzięki
konsekwentnym działaniom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ale także aktywności mieszkańców naszego
regionu, aplikujących o środki na działania proekologiczne.
W nowym wydaniu biuletynu Naturalnie możecie Państwo przeczytać
o programach wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych, których członkowie
– często z narażeniem życia – służą mieszkańcom i środowisku. Piszemy także
o mechanizmach na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a więc
nowościach w Programie Czyste Powietrze, a także – pilotażowym Programie
wsparcia wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, realizowanym
przez szczeciński Fundusz. Co napawa optymizmem – dobre praktyki z realizacji
tego programu w województwie zachodniopomorskim mają szansę zostać
wykorzystane w skali całego kraju.
Bardzo ważna dla mieszkańców i środowiska, o czym przekonać mogły ulewne
deszcze w naszym regionie, jest także sprawność urządzeń wodnych. Fundusz
we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie wesprze
w tym zakresie spółki wodne, przekazując środki między innymi na oczyszczanie
rowów melioracyjnych.
Na stronach Naturalnie przeczytacie Państwo także o modernizacji Katedry
pw. Św. Jakuba w Szczecinie, dofinansowanej ze środków Funduszu. Piszemy
również o nowym samochodzie elektrycznym, który służy pracownikom
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.
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w Szczecinie
Zdjęcia zawarte w Biuletynie
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Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy, iż:
1. Administratorem danych
osobowych jest Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie z siedzibą
w Szczecinie,
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin,
tel.: 91 48 55 100,
e-mail: sekretariat@wfos.szczecin.pl
2. Istnieje możliwość kontaktu
z inspektorem ochrony
danych poprzez adres e-mail:
iod@wfos.szczecin.pl.

Emilia Niemyt
Prezes Zarządu

3. Pozostałe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie znajdują się na stronie:
https://bip.wfos.szczecin.pl/rodo/
klauzula-ogolna.html

Robert Stępień
Z-ca Prezesa Zarządu
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MAŁY STRAŻAK I REMIZA
- KOLEJNE WSPARCIE DLA
ZACHODNIOPOMORSKICH
JEDNOSTEK OSP
Motopompy, ubrania, hełmy, węże, pilarki i inny sprzęt, niezbędny podczas akcji ratowania
zdrowia i życia trafi do zachodniopomorskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
w ramach IV edycji Programu „Mały Strażak”, a wsparcie w ramach Programu „Remiza” pozwoli
przeprowadzić termomodernizację budynków OSP. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Szczecinie, a także w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Koszalinie
przedstawiciele 67 jednostek i samorządów otrzymali umowy dofinansowania na łączną
kwotę ponad 1,7 mln zł.
Emilia Niemyt
Prezes Zarządu
- Strażacy-Ochotnicy, którzy często są pierwsi na miejscu akcji i pełnią służbę z narażeniem zdrowia i życia,
potrzebują niezawodnego wyposażenia i takie otrzymują w ramach Programu Mały Strażak. Uzupełnieniem kompleksowego wsparcia OSP jest Program
Remiza, dzięki któremu budynki użytkowane przez
Ochotnicze Straże Pożarne są odnawiane w taki sposób, by poprawić jakość środowiska – podkreśla Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski.

Mały Strażak: nowoczesny sprzęt do
ratowania zdrowia i życia
W ramach naboru wniosków ogłoszonego przez
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Ochotnicze Straże
Pożarne mogły ubiegać się o dotację w wysokości
do 90% kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia.
Maksymalna kwota wsparcia dla jednej jednostki OSP
to 25 tysięcy złotych. Budżet Programu to 1,2 mln zł,
z czego 1 mln zł to środki udostępnione przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, a 0,2 mln zł – pochodzące z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.
Umowy dofinansowania w formie dotacji odebrali
w Szczecinie przedstawiciele 35 Ochotniczych
Straży Pożarnych w: Węgorzynie (24 800 zł),
Chojnie (25 000 zł), Dobrej (25 000 zł), Kierzkowie
(22 139,28 zł), Długich (25 000 zł), Kretlewie
(21 500 zł), Kłębach (22 500 zł), Kobylance (25 000 zł),
Lisim Polu (25 000 zł), Pełczycach (24 908,60 zł),
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Karsku (23 336 zł), Czachowie (22 500 zł), Nawodnej
(24 500 zł), Niechorzu (25 000 zł), Resku (25 000 zł),
Radowie Małym (25 000 zł), Łasku (23 112 zł), Tucznie
(25 000 zł), Ińsku (25 000 zł), Żabowie (25 000 zł),
Marcinkowicach (25 000 zł), Trzcińsku-Zdroju
(24 482,41 zł), Piasku (25 000 zł), Boleszkowicach
(25 000 zł), Płońsku (25 000 zł), Osinowie Dolnym
(25 000 zł), Wierzbnie (25 000 zł), Mielnie Pyrzyckim
(22 500 zł), Przybiernowie (25 000 zł), Wapnicy
(24 750 zł), Reczu (24 939 zł), Myśliborzu (24 900 zł),
Skoszewie (25 000 zł), Trzebieszewie (25 000 zł) oraz
OSP Gryf w Szczecinie (22 095 zł). Z kolei w Koszalinie
umowy otrzymali reprezentanci 14 Ochotniczych
Straży Pożarnych w: Dobiesławiu (25 000 zł),
Masłowicach (22 500 zł), Barzowicach (25 000 zł),
Karwicach (22 500 zł), Parsęcku (22 500 zł), Drzonowie
(24 999,30 zł), Charzynie (22 404,60 zł), Czerninie
(24 660 zł), Piotrowicach (25 000 zł), Świeszynie
(24 885 zł), Drzewianach (25 000 zł), Dobrzycy
(25 000 zł), Kołaczu (25 000 zł), a także Nowym
Worowie (25 000 zł). Całkowity koszt zakupu nowego
sprzętu dla tych OSP to ponad 1,3 mln zł.

Ze wsparcia w ramach IV edycji Programu Mały
Strażak skorzysta 49 jednostek OSP z całego regionu.
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie na zakup
niezbędnego wyposażenia przeznaczą niemal
1,2 mln zł. Uwzględniając cztery edycje Programu
„Mały Strażak”, dofinansowaniem w wysokości
niemal 3,3 mln zł zostało objętych 146 jednostek.
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– Dumą Funduszu jest możliwość wspierania jednostek OSP
w codziennej służbie na rzecz mieszkańców i środowiska – mówi Emilia
Niemyt - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Umowy Strażakom w Szczecinie przekazali: Emilia Niemyt – Prezes
Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski.

Remiza: przyjazne środowisku
obiekty OSP

jednostkom OSP w: Rąbinie (30 000 zł), Kłaninie
(16 200 zł), Drawnie (30 000 zł), Zieleniewie
(30 000 zł), Sławoborzu (30 000 zł), Krupach (30 000 zł),
Dobiesławiu (30 000 zł), Wiekowicach (30 000 zł),
Wrześnicy (29 700 zł) i Reczu (30 000 zł), a także
Gminie Wałcz – dla OSP w Witankowie (29 000 zł).

Kolejne budynki Ochotniczych Straży Pożarnych
przejdą termomodernizację w ramach Programu
„Remiza”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Budżet na 2021 rok to 510 tysięcy złotych. Gminy
i OSP mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie
dotacji (do 90% kosztów) oraz dotacji i pożyczki (do
100% kosztów). Wsparcie dla jednej jednostki to
maksymalnie 30 tysięcy złotych. Środki mogą zostać
przeznaczone termomodernizację budynku, zakup
i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii,
ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie
i montażu instalacji fotowoltaicznej, modernizację
źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania lub
ciepłej wody użytkowej, likwidację istniejącego,
nieekologicznego, źródła ciepła czy modernizację
oświetlenia.
W tej edycji z dofinansowania skorzysta 18 jednostek
OSP i gmin. W Szczecinie umowy dofinansowania
przekazano 7 jednostkom OSP w Bielkowie (30 000 zł),
Chojnie (30 000 zł), Gogolewie (30 000 zł), Lubczynie
(28 928,59 zł), a także Gminom: Suchań (18 000 zł),
Brojce (30 000 zł) oraz Nowogard (28 171,41 zł).
W Koszalinie przedstawiciele 11 jednostek OSP
i samorządów otrzymali umowy na łączną kwotę
niemal 315 tys. zł. Dofinansowanie przyznano

Umowy Druhom-Ochotnikom wręczali m.in. Małgorzata Golińska
– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz
Czesław Hoc-Poseł na Sejm RP.

Łącznie w ramach dwóch edycji Programu „Remiza”
wsparcie w wysokości niemal 1,15 mln zł otrzymały
42 jednostki OSP.

Fundusz dofinansuje zakup wozów
dla OSP
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera Ochotnicze
Straże Pożarne w wymianie wozów strażackich
na nowe w ramach „Ogólnopolskiego Programu
finansowania służb ratowniczych”. W tegorocznej
edycji dofinansowanie pozwoli na zakup 8 wozów
ratowniczo-gaśniczych dla OSP, a także 2 zestawów
ratowniczych z łodziami dla Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Łączny koszt to ponad
6,5 mln zł, z czego 3 mln zł to dofinansowanie
z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie.
W ramach trzech poprzednich edycji Programu
Fundusz wsparł finansowo zakup 45 nowych wozów
ratowniczo-gaśniczych i 3 łodzi ratowniczych o łącznej
wartości 35 mln zł.

Gości i Druhów w Koszalinie powitał st. bryg. Jarosław Tomczyk
– Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej w Szczecinie.
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DOFINANSOWANIE
JEDNOSTEK OSP
W RAMACH
NABORÓW
WNIOSKÓW
W ROKU 2021
Dofinansowanie z programu Mały Strażak pozwala OSP na zakup niezbędnego wyposażenia.

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, w ramach którego
wspierany jest zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, a także sprzętu
niezbędnego Strażakom w codziennej służbie, a także program Remiza,
umożliwiający termomodernizację obiektów OSP – to propozycje WFOŚiGW
w Szczecinie dla Strażaków-Ochotników z regionu.
Danuta Łukasiewicz
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych
Sylwia Szarkowska
Specjalista ds. Kontroli Umów

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
FINANSOWANIA SŁUŻB
RATOWNICZYCH
WFOŚiGW w Szczecinie dofinansowuje jednostki ochotniczych straży
pożarnych z terenu województwa
zachodniopomorskiego w ramach Programu Priorytetowego
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. Część
1 tego programu: Dofinansowanie
zakupu specjalistycznego sprzętu
wykorzystywanego w akcjach ratowniczych pozwala na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek
OSP oraz sprzętu ratowniczego
i poszukiwawczego na potrzeby
Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa
Zachodniopomorskiego.
W 2021 roku 7 jednostek OSP (Biały Bór, Iwięcino, Płotno, Wieko-
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wice, Międzyzdroje, Przybiernów
oraz Ińsko) będzie mogło otrzymać
dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a OSP Kukinia będzie mogła
uzyskać wsparcie na zakup lekkiego
wozu. Formą dofinansowania jest
dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (łącznie ze środków NFOŚiGW
i WFOŚiGW w Szczecinie). Planowany całkowity koszt zakupu samochodów to około 2,69 mln zł, w tym
środki przekazane z NFOŚiGW wyniosą 2,19 mln zł, a środki WFOŚiGW w Szczecinie to 0,5 mln zł. Ponadto dofinansowany zostanie
zakup zestawu ratowniczego (specjalistyczna łódź motorowa do ratownictwa wodnego wyposażona w zestaw sonarowy, przyczepę
podłodziową oraz sprzęt indywidualnej ochrony członków załogi)
i zestaw ratowniczy do poszukiwań
(dron do poszukiwań podwodnych
z wyposażeniem, zestawy do działań nurkowych, quady 4x4 z wyposażeniem, łódź z przyczepą, skuter
ratowniczy z platformą i przycze-

pą, wiosłowe łodzie ratownicze
z oprzyrządowaniem, dron z kamerą i głośnikiem, a także silnik do
łodzi zaburtowej). Planowany całkowity koszt zakupu tych zestawów to 0,836 mln zł, w tym środki
NFOŚiGW to ponad 0,4 mln zł.
Część 2 Programu Priorytetowego
pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu
i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych umożliwia
wsparcie jednostek OSP poprzez
doposażenie w sprzęt ratowniczy
i sprzęt ochrony osobistej strażaków. WFOŚiGW w Szczecinie realizuje ten program pod nazwą Mały
Strażak. W 2021 roku realizujemy
IV edycję tego programu. Budżet
to 1,2 mln zł, w tym 1 mln z NFOŚiGW i 0,2 mln zł ze szczecińskiego
Funduszu. Formą dofinansowania
jest dotacja w wysokości do 90%
kosztów kwalifikowanych. Jednostki OSP mogą przeznaczyć dotację na zakup np.: ubrań specjalnych, butów strażackich, hełmów
strażackich, radiotelefonów przenośnych lub przewoźnych, pomp
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PROGRAM REMIZA
Po Ogólnopolskim Programie Finansowania Służb Ratowniczych
oraz w związku z dużym zainteresowaniem pierwszą edycją programu Remiza, który uwzględniał
potrzebę poprawy efektywności energetycznej nieruchomości
użytkowanych przez ochotnicze
straże pożarne na ich cele statutowe, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie zaproponował kolejne wsparcie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Fundusz – podobnie jak w zeszłym
roku – wspiera zadania, które przyniosą najlepsze efekty w zakresie ochrony powietrza, wspierające działalność OSP. Uprawnionymi
do składania wniosku były jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i ochotnicze straże
pożarne.
W kwietniu został ogłoszony przez
Fundusz nabór wniosków. Można
było sfinansować m.in. koszty: przygotowania i oczyszczenia podłoża
pod ocieplenie, zakupu materia-

łu, wykonania ocieplenia, wykonania warstwy elewacyjnej, drenażu
(osuszania) przy ociepleniu fundamentów, wykonania opaski wokół budynku przy ocieplaniu ścian
przyziemia, robót związanych z modernizacją konstrukcji dachu/stropodachu niezbędnych przy ociepleniu, wymiany pokrycia dachowego
w przypadku, gdy towarzyszy jego
ociepleniu, wymiany okien wraz
z wymianą parapetów okiennych
zewnętrznych, wymiany drzwi zewnętrznych/bram
garażowych,
wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii poprzez
zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła, demontażu starej instalacji źródła ciepła,
zakupu i montażu nowej instalacji
technologicznej źródła ciepła wraz
z niezbędną aparaturą kontrolnopomiarową, instalacją elektryczną
w obrębie kotłowni, zbiornikami
na paliwo, czujnikiem tlenku węgla,
przyłączenia do sieci ciepłowniczej
lub gazowej, demontażu starych
opraw elektrycznych i źródeł światła wraz z kosztami pracy niezbędnego sprzętu, zakupu i montażu
nowych opraw elektrycznych i źródeł światła, modernizacji i wymiany
systemu sterowania oświetleniem,
montażu urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem,
wymiany bezpieczników, zapłonników, przewodów elektrycznych
(dotyczy oświetlenia zewnętrznego), opracowania dokumentacji
projektowej/technicznej stanowiącej element realizowanej inwestycji
(w tym audyt energetyczny), nadzoru nad realizacją inwestycji oraz
obsługi geodezyjnej.

Z dofinansowania w pierwszej edycji programu Remiza skorzystała
OSP Kołczewo.

Na realizację Programu Fundusz
przeznaczył 510 000 zł. Jednostki
samorządu terytorialnego szczebla
gminnego i ochotnicze straże pożarne mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji (do 90%
kosztów kwalifikowalnych) oraz dotacji i pożyczki (do 100% kosztów
kwalifikowanych). Wsparcie finansowe dla jednego Beneficjenta to
maksymalnie 30 000 złotych.
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pływających, węży pożarniczych,
zbiorników przenośnych na wodę,
pilarek do drewna, pił tarczowych
do stali i betonu, sprzętu do oznakowania terenu akcji, ratowniczego sprzętu hydraulicznego. Przeznaczona na realizację programu
kwota pozwoliła udzielić dofinansowania 49 jednostkom OSP z terenu naszego województwa.

W związku z dużym zainteresowaniem Wnioskodawców w zakresie
modernizacji remiz Ochotniczych
Straży Pożarnych 5 maja 2021 r.,
z powodu wyczerpania puli środków przeznaczonych na nabór
wniosków w ramach Programu,
Fundusz wstrzymał przyjmowanie
wniosków.
W wyniku ogłoszonego naboru dofinansowanie w ramach Programu
Remiza otrzymają m.in. Ochotnicze
Straże Pożarne w Bielkowie, Reczu,
Witankowie, Wiekowicach, Krupach, Dobiesławiu na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach
remizy, OSP w: Chojnie, Gogolewie,
Rąbinie, Drawnie, Sławoborzu na
termomodernizację budynku remizy, OSP w Kiełpinie na modernizacje kotłowni, jednostki w Lubczynie
i Wrześnicy na wymianę bram garażowych, OSP w Suchaniu na wymianę kotła węglowego na kocioł opalany pelletem drzewnym i OSP we
Wrześnicy na wymianę bramy garażowej oraz kotła na paliwo stałe.

Termomodernizacja budynku OSP Wapnica dofinansowana przez
Fundusz.
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ZMIANY
W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE
1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca
wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów
dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz
poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet
o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki
bankowej.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji,
obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej
ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz
na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym WFOŚiGW w Szczecinie.
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Trzy ważne zmiany w programie „Czyste
Powietrze”
NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła na
węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze”
będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku.
Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod
warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie
obejmującego swoim zakresem zakup i montaż
kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego
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dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia
2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.
Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca
2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli
podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). W przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla
gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.
Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też
ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść
do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie
dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku
podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż
60% kosztów).

Co jeszcze w „Czystym Powietrzu”?
Ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu
bankowego, została zainaugurowana w lipcu. Informacje o bankach, które udzielają Kredytu Czyste Powietrze i w których można zło-

żyć wniosek o dotację są dostępne na stronie
czystepowietrze.gov.pl.
Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do
zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to:
rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w WFOŚiGW: do 6 miesięcy
przed złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty złożenia wniosku), okres realizacji
(WFOŚiGW: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku;
bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku),
rozliczenie wniosku (WFOŚiGW: maksymalnie
w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po
zakończeniu przedsięwzięcia). Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne
z programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie
tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Ponadto, poza już wprowadzonymi zmianami,
NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem w ramach
drugiej części programu „Czyste Powietrze” modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów.
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WSPARCIE NA STARCIE DLA GMIN
W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
Rządowy Program Czyste Powietrze od początku trwania programu, czyli od
2018 roku, przechodzi zmiany. W celu ułatwienia Beneficjentom skorzystania
z uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł
ciepła, do współpracy przy realizacji programu włączono samorządy, aby
maksymalnie skrócić i ułatwić mieszkańcom możliwość uzyskania informacji
o programie i złożenia wniosku w ich miejscu zamieszkania.
Adrian Wychowański
Specjalista ds. Obsługi osób Fizycznych

Na początku współpraca z gminami przebiegała bez możliwości ich wsparcia finansowego, ale
z upływem czasu oraz w wyniku oczekiwań samorządów wprowadzono możliwość dofinansowania gmin, które podpisały porozumienie
o współpracy z Funduszem i wspierają swoich
mieszkańców w aplikowaniu o dofinansowanie
w programie.
Po ponad roku współpracy Wojewódzkie Fundusze wspierają finansowo te samorządy, które
podpisały porozumienia. W gminach utworzono
punkty konsultacyjno-informacyjne, w których
Beneficjent może uzyskać informacje o możliwościach dofinansowania oraz złożyć wniosek.
Do tej pory Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawarł 103 porozumienia z gminami z terenu województwa zachodniopomorskiego. W skali całego
kraju Fundusz w Szczecinie ma procentowo największą ilość podpisanych porozumień z samorządami, co - mamy nadzieję - przełoży się na efektywne wykorzystywanie środków przeznaczonych
na likwidację tzw. kopciuchów. W ramach pierwszej transzy dla gmin wypłacono 549 000 zł, celem wsparcia na etapie tworzenia punktów konsultacyjno-informacyjnych. Aktualnie na terenie
naszego województwa działa 37 punktów, które sukcesywnie będą pomagać Beneficjentom.
Oczywiście to nie wszystko: każda z gmin, która
podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Szczecinie
jest zobowiązana do udzielania pomocy mieszkańcom w kwestii wypełniania i składania wnio-

10

sków. Dodatkowo. w celu przybliżenia zasad programu zorganizowano 8 webinarów, w których
wzięło udział niemal 120 przedstawicieli zachodniopomorskich samorządów. Podczas szkoleń
przedstawiciele samorządów mogli poznać zasady poprawnego wypełniania wniosków o dofinansowanie i płatność; dowiedzieć się, jak wesprzeć
mieszkańców w aplikowaniu o środki na wymianę
źródła ciepła i termomodernizację domu czy uzyskać informacje o możliwościach wsparcia w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego. Szkolenia przeprowadzili pracownicy Zespołu Obsługi
Osób Fizycznych oraz Doradcy Energetyczni.

Wsparcie dla gmin
Udogodnienia dla samorządów które zdecydowały się na współpracę w ramach programu to:
refundacja środków - tzw. pakiet startowy na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego w wysokości do
30 tysięcy złotych;
wyższa refundacja kosztów za złożone
wnioski o dofinansowanie w gminie;
premiowanie gmin, z terenu których tych
wniosków wpłynie najwięcej – to zachęty,
tzw. bonusy dla jednostek samorządu terytorialnego, które do 15.07.2021 r. zgłosiły chęć podpisania porozumienia w sprawie realizacji programu Czyste Powietrze
do Funduszu.
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Łączny budżet zachęt, z których korzystają jednostki samorządu terytorialnego wynosi ponad
100 mln zł. Dodatkowe wsparcie dla gmin ma
przyczynić się do zwiększenia dostępności oferty dotyczącej dofinansowania wymiany starych
pieców węglowych, a tym samym liczby składanych wniosków o dofinansowanie, co wpłynie na
przyspieszenie realizacji rządowego programu.
Warunkiem skorzystania z bonusów było pisemne zgłoszenie gminy, która nie zawarła dotychczas porozumienia, do właściwego terytorialnie
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej do końca marca 2021 roku
oraz zawarcie nowego porozumienia do końca
maja 2021 r. lub aneksu (w przypadku zawartego
już porozumienia) do końca czerwca 2021 r. Ostatecznie - ze względu na zainteresowanie - termin
ten przedłużono do 15 lipca 2021 r.

Do 30 tys.zł na gminny punkt
konsultacyjno-informacyjny
Na utworzenie gminnych punktów NFOŚiGW
przewidział pulę ponad 74 mln zł na rok, przy
czym każda gmina ma szansę otrzymać do

30 tys. zł. Na start - 9 tys. zł w formie zaliczki zaraz po zawarciu porozumienia lub aneksu, reszta
płatności po rozliczeniu zaliczki w formie refundacji kosztów. Warunkiem jest uruchomienie, a następnie prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w dni robocze w wymiarze minimum
10 godzin tygodniowo, co najmniej przez rok od
dnia podpisania porozumienia, bądź aneksu.
Możliwe jest prowadzenie punktu przez zewnętrznego wykonawcę. Jest też inne ułatwienie w przypadku tych gmin, które swoją siedzibę mają na terenie jednej miejscowości–wówczas
dopuszcza się wspólne uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Koszty ponoszone przez każdą z tych gmin rozliczane
będą odrębnie.
Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą:
koszty osobowe (np. zatrudnienie pracownika do
punktu), wyposażenie (np. stanowisko komputerowe) oraz działania edukacyjne i informacyjne
(np. wydruk i dystrybucja materiałów, organizacja spotkań informacyjnych z zakresu programu,
ale też zakup i serwis czujników jakości powietrza
wykorzystywanych w celach edukacyjnych). Gminy będą składały sprawozdania ze swoich działań
do WFOŚiGW w ujęciu kwartalnym, z kolei Wojewódzkie Fundusze będą prowadziły kontrole
w losowo wybranych gminach.
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Zadania gmin
w ramach prowadzonego punktu
konsultacyjno-informacyjnego
Do zadań gminy będzie należało m.in.: udzielanie
mieszkańcom informacji o programie przez przeszkolonego bezpłatnie przez Fundusz pracownika oraz wsparcie w zakresie przygotowywania
wniosku i rozliczania przyznanego dofinansowania, a także przekazanie do WFOŚiGW wniosku złożonego w gminie. Ponadto samorządy są
zobowiązane do organizowania spotkań informujących o zasadach programu (minimum jedno
w kwartale, w sytuacji stanu epidemii dopuszczalna jest formuła online) i przekazywania materiałów informacyjno-promocyjnych.
Gminy, podpisując porozumienie o współpracy,
tym samym deklarują działania pozwalające na:
identyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami
i przedstawianie im korzyści płynących z wzięcia
udziału w programie (np. wizyty u mieszkańców,
połączone z oceną obecnego źródła ciepła i wskazanie na potrzebę jego wymiany oraz wstępną
analizą stanu budynku pod kątem wykonania
termomodernizacji).

Nowe stawki za złożony wniosek
z terenu gminy
W ramach nowych propozycji finansowych za
składane wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy przewiduje się 150 zł ryczałtu
przy wniosku o podwyższonym poziomie dofinansowania z wydanym przez gminę zaświadczeniem o dochodach oraz 50 zł przy podstawowym
poziomie dofinansowania (wcześniej wparciem
objęte były jedynie wnioski o podwyższonym
poziomie z wydanym zaświadczeniem o dochodach, gdzie refundacja wynosiła 100 zł, natomiast
za złożenie wniosku w gminie do poziomu podstawowego samorządy nie uzyskiwały refundacji
kosztów). W przypadku wniosków składanych online na portalu gov.pl, gmina otrzyma 75 zł, jeśli
wyda zaświadczenie o dochodach, które konieczne jest przy wniosku z podwyższonym poziomem
dofinansowania.
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Do 16 mln zł na premiowanie
gmin za największą liczbę
składanych wniosków
Planuje się, że mniej więcej jedna trzecia gmin,
z zawartym porozumieniem w ramach programu
otrzyma dodatkowe bonusy za największą aktywność pod względem liczby składanych wniosków.
Pod uwagę będą brane wnioski o dofinansowanie złożone z terenu gminy, niezależnie czy za jej
pośrednictwem, czy też bez niego. Liczy się bowiem to, że złożony wniosek z terenu gminy – niezależnie od sposobu złożenia – będzie wynikiem
pracy i aktywności gminy w zakresie informowania o programie. Na ten cel NFOŚiGW planuje
wydać do 16 mln zł rocznie, a pierwszy ranking
obejmie okres od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.
Po jego ogłoszeniu, najaktywniejszym gminom
będą przekazywane bonusowe środki pod warunkiem przedstawienia przez samorząd do rozliczenia kosztów kwalifikowalnych związanych
z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego, które wcześniej nie były sfinansowane
przez WFOŚiGW w ramach porozumienia.
Łączny budżet zachęt, przygotowanych przez
Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to ponad 100 mln zł. Obejmuje on
wsparcie utworzenia oraz bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych dla mieszkańców
(do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek
z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym)
oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które
w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków
w programie Czyste Powietrze.

PORADNIK BENEFICJENTA

28 czerwca 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
uruchomił drugiego naboru w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gminy oraz
związki międzygminne mogą składać wnioski o dofinansowanie do 15 września br.
Budżet naboru wynosi 25 mln złotych.
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Nowa szansa na dofinansowanie
utylizacji folii rolniczej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Program ma na celu m.in. rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Przewiduje on jednorazowe sfinansowanie
usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone
w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich
zagospodarowaniem.
Przedsięwzięcia kwalifikujące się do inwestycji to m.in.
te z zakresu transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, w tym folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz
typu big bag. Intensywność dofinansowania to dotacja
do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej
niż 500 zł za 1Mg usuwanych odpadów. Umowy będą
podpisywane do końca marca 2022 roku, natomiast
wydatkowanie środków będzie się odbywało do listopada 2022 r. Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej” kwalifikowane jest również jako pomoc de
minimis w rolnictwie.
- Polska wieś i rolnictwo mają i będą miały w obszarze
ochrony klimatu centralne miejsce. Z jednej strony rolnicy są bezpośrednio dotykani gwałtownymi zmianami, które obserwujemy w przyrodzie, takimi jak okresy
suszy czy nawalne deszcze. Z drugiej mierzą się z szeregiem wyzwań, które pojawiają się wtedy, gdy trzeba
wybierać między ekonomią, ściśle powiązaną z efektem
skali produkcji rolnej a ekologią. Jednym z takich wyzwań jest znalezienie odbiorców dla odpadu, jakim jest
masowo używana w produkcji rolnej folia. Nie ma dla
niej w tej chwili dobrej alternatywy, dlatego jako administracja centralna musimy umiejętnie pomóc polskim
gospodarzom oraz samorządom skutecznie poradzić
sobie z tym kłopotliwym produktem. Ma temu służyć
kolejna odsłona programu NFOŚiGW – zaznacza Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.
- Uważam, że polscy rolnicy są wzorem dla swoich kolegów z innych krajów europejskich, ponieważ wiedzą jak
umiejętnie łączyć ekonomię z troską o środowisko naturalne. Stosują mniej środków ochrony roślin i nawo-

zów sztucznych niż rolnicy w innych krajach UE. Polski
rząd chce wspierać polskich rolników i tam, gdzie nie da
się uniknąć odpadów – w postaci np. folii czy sznurka
– organizuje dedykowane wsparcie, takie jak program
NFOŚiGW. Program ten pomaga producentom rolnym
i samorządom minimalizować potencjalne ryzyka dla
środowiska – komentuje uruchomienie programu minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.
Stosowanie tworzyw sztucznych w produkcji rolniczej
ma wiele zalet, jednak materiał ten nie jest wolny od
wad. Największym problemem jest krótki okres przydatności w procesie produkcji oraz brak możliwości ich
wtórnego wykorzystania – ponieważ folie w praktyce
uznawane są za materiały jednorazowego użytku.
- Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej to najnowszy, ale nie jedyny konkurs w programach kierowanych bezpośrednio
do mieszkańców polskiej wsi. Chcemy, by obszary wiejskie w większym stopniu mogły korzystać z udostępnianych programów Funduszu, aby ta informacja docierała zarówno do rolników, jak i do gmin. Zależy nam
na tym, aby oprócz informacji o programach antysmogowych, do rolników dotarła również oferta związana
z programami dedykowanymi dla obszarów wiejskich
- tych dotyczących wapnowania gleb, usuwania azbestu, czy też nowoczesnych metod wytwarzania energii
– podkreśla prof. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW.
Wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk podsumowuje
z kolei dotychczasowe rezultaty programu: W 2019
roku Narodowy Fundusz rozpoczął program pilotażem, który objął siedem gmin, a następnie w ramach
pierwszego naboru rozszerzył zasięg na całą Polskę.
W wyniku pilotażu podpisano umowy na łączną kwotę
ponad pół miliona złotych, z kolei w pierwszym naborze była to suma ponad 42 mln złotych.
Skala zainteresowania gmin potwierdziła, iż oferta
NFOŚiGW w tym zakresie odpowiada realnym i powszechnym potrzebom polskich rolników i samorządów na obszarach wiejskich.
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MKiŚ i NFOŚiGW zapowiadają kolejne kroki w strategii
rozwoju oferty dla prosumentów, wśród nich dwa
nowe nabory w programie Mój Prąd
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi dwa nabory
w programie priorytetowym Mój Prąd. 1 lipca br. wystartował nabór wniosków w jego
trzeciej edycji. Będzie prowadzony do 22 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia)
lub do wyczerpania środków. Budżet programu to ponad 500 mln zł. W 2022 r. NFOŚiGW
uruchomi kolejną, czwartą edycję Mojego Prądu. Pierwsza transza budżetu wyniesie
ok. 850 mln zł, a wysokość kolejnej poznamy na jesieni, po weryfikacji budżetów
państw członkowskich UE.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Mój Prąd – impuls do rozwoju
prądu z OZE
Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podkreśla, że:
– Trzecia edycja programu Mój
Prąd jest kolejnym krokiem w szerszym planie stabilizowania miejsca
i roli prosumentów w zapewnianiu elastyczności systemu energetyki rozproszonej. Rządowy impuls
do zainteresowania Polaków OZE
z fotowoltaiki zadziałał według planu. W ubiegłym roku w Polsce zainstalowano 2,2 GW w PV – to dwukrotnie więcej niż w 2019 r. Teraz
przed nami kolejne kroki na drodze
do efektywnej, bezpiecznej, opartej na modelu rynkowym energetyki
rozproszonej, uwzględniającej inteligentne zarządzanie magazynowaniem i konsumpcją każdego wyprodukowanego megawata.
Zakrojony na olbrzymią skalę program priorytetowy Mój Prąd
był pierwszym etapem budowania świadomości prosumenckiej
w ramach szerszego planu rozwoju energetyki rozproszonej. Jego
zadaniem było oswojenie Polaków z tematem fotowoltaiki (PV),
zwiększenie liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych i zachęcenie
polskich gospodarstw domowych
– szczególnie tych znajdujących się
na terenach słabiej zurbanizowanych – do produkcji własnej energii.
Program spotkał się z olbrzymim

zainteresowaniem indywidualnych
użytkowników, potwierdzonym rekordową liczbą 266 tysięcy złożonych wniosków. 211 tys. z nich już
uzyskało finansowanie, przekładające się na wsparcie z NFOŚ sięgające 1,08 mld zł oraz redukcję CO2
o 967 174 400 kg/rok.
Kolejnym etapem planu było
włączenie fotowoltaiki do innego, dużego programu NFOŚiGW
– Czystego Powietrza. Panele fotowoltaiczne są w nim kolejnym
- po wymianie tzw. „kopciucha”
– krokiem w kierunku optymalizacji efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, a jednocześnie zwiększają opłacalność
ekonomiczną wykonanych instalacji, opartych także na OZE. To
również dobry sposób na wypracowywanie wśród prosumentów
nawyków myślenia o energetyce
prosumenckiej jako szeregu działań pozwalających wykorzystywać
produkowaną energię w miejscu jej
wytworzenia - w domu i jego najbliższym otoczeniu.

Mój Prąd 3.0 – oferta dla dojrzałego rynku
Filozofia „lokalnej konsumpcji”
energii zamienianej m.in. na ciepło
przyświeca kolejnym działaniom
zaplanowanym przez ministerstwo
i fundusz na drodze do stabilnej
energetyki rozproszonej. Ogłoszony trzeci nabór w programie Mój
Prąd to wyjście naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu wsparciem
z NFOŚiGW. Mimo sięgającego ponad 1,15 mld zł budżetu drugiej
edycji Mojego Prądu część projektów nie uzyskała dofinansowania
ze względu na wyczerpanie przeznaczonych na ten cel środków.
Jednocześnie pozwoli uczestnikom
rynku jeszcze lepiej przygotować
się do kolejnej edycji programu.
Trzecia odsłona Mojego Prądu jest
skierowana do osób fizycznych, wytwarzających energię elektryczną
na własne potrzeby, które są stroną Umowy Kompleksowej (umowa regulująca kwestie związane
z wprowadzeniem do sieci energii

Instalacja fotowoltaiczna na domu jednorodzinnym w Bezrzeczu.
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elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji) z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Ubiegający się o wsparcie z NFOŚiGW mogą liczyć na:

Mój Prąd 4.0, czyli „nie wypuszczaj prądu z domu”
Maciej Chorowski, Prezes NFOŚiGW, wyjaśnia konieczność zmiany kierunku interwencji rządowej
w rozwoju rynku energetyki rozproszonej: – Dzięki kolejnym edycjom programu Mój Prąd nasz kraj
przeżywa prawdziwy boom fotowoltaiczny. Z kwartału na kwartał
moc zainstalowana w mikroinstalacjach PV rośnie o kilkaset megawatów. W grudniu 2018 r. było to
500 MW, a w listopadzie 2020 r. to
już ok. 2,7 GW. Docelowo osiągniemy ok. 4 GW, co wymusza działania
na rzecz stabilizacji systemu, przede
wszystkim ograniczenie przesyłu
energii. Uruchomione dotacje pokrywają ok. 20 proc. inwestycji,
a zainwestowane ponad 1,1 mld zł
generuje 5 mld zł. Teraz czas na kolejne kroki i rozwiązania, które pozwolą konsumować więcej energii
wytworzonej w miejscu jej powstawania – bez przesyłu, przy minimum
formalności, bez zagrożenia wahaniami cen.
Czwarta edycja programu Mój Prąd
jest wypracowywana z uwzględnieniem zmian na rynku energii oraz
oczekiwań konsumentów zgłasza-

Wprowadzenie przez NFOŚiGW nowych elementów, podlegających
dofinansowaniu, jest możliwe dzięki przygotowywanym przez MKiŚ
nowym rozwiązaniom legislacyjnym umożliwiającym:
• negocjacje cen sprzedaży/zakupu wytwarzanej energii
u agregatorów;
• dowolną zmiany sprzedawcy
i agregatora w ciągu 24h, co
ułatwi dodatkowo dostęp do
porównywarki cen energii;
• korzystanie z umów z ceną
dynamiczną.
Skorzystanie przez odbiorcę energii z porównywarki cen lub zawarcie przez niego umowy z ceną dynamiczną umożliwi zainstalowany
u odbiorcy inteligentny licznik
zdalnego odczytu. Możliwość korzystania z funkcji tych urządzeń
daje odbiorcom tzw. ustawa licznikowa, która weszła w życie 2 lipca br. Nowa ustawa przewiduje,
że do końca 2028 roku, takie liczniki zostaną zainstalowane u co
najmniej 80 % odbiorców końcowych, w tym, u co najmniej 80%
gospodarstw domowych. Noweli-

zacja ustawy - Prawo energetyczne zawiera szczegółowy harmonogram instalacji liczników, który
zrealizują operatorzy systemów
dystrybucyjnych.
– W 2022 roku będziemy nadal oferować dotacje do zakupu paneli
PV, ale będą one powiązane z komponentami motywującymi prosumenta do autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej, czyli
inteligentnym systemem zarządzania energią, ładowarką do samochodu, magazynem ciepła i chłodu,
a być może także indywidualnym
magazynem energii – wyjaśnia Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW, odpowiedzialny za obszar OZE
Funduszu.
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• dofinansowanie
instalacji
o mocy od 2 do 10 kW, która
jest zakończona i podłączona
do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego);
• dofinansowanie do 3 tys. zł,
ale nie więcej niż 50% kosztów
kwalifikowanych;
• prostsze zasady aplikowania
– wnioski składane wyłącznie
drogą elektroniczną.
Maksymalny poziom dofinansowania wynika z niższych cen mikroinstalacji na polskim rynku, spowodowanych spadkiem globalnych
cen paneli PV. Dla średniej instalacji
o mocy 5,6 kW, po uwzględnieniu
ulgi termomodernizacyjnej wynoszącej blisko 4 tys. zł oraz obowiązującego systemu opustów, czas
zwrotu z inwestycji dla 4-osobowej
rodziny wyniesie niecałe 7 lat.

nych w ramach konsultacji społecznych do procesu legislacji z rynkiem
PV, operatorami sieci dystrybucyjnych i producentami magazynów
energii. Efektem ostatniego etapu strategicznych zmian, wprowadzanych przez resort klimatu i środowiska, będzie oferta dla
użytkowników
indywidualnych
i przedsiębiorców premiująca magazynowanie i zużywanie (autokonsumpcję) prądu w miejscu jego
powstania, czyli w gospodarstwie
domowym i jego najbliższym otoczeniu. Będzie ona zawierać zarówno obecnie dostępne zachęty
(ulga termomodernizacyjna, kompleksowe wsparcie w obecnych
programach, tj. dofinansowanie do
5 tys. złotych do paneli PV w programie Czyste Powietrze, w którym
podstawa to wymiana tzw. „kopciucha”. Dofinansowane zostaną także
nowe rozwiązania służące magazynowaniu energii w różnej postaci, systemy zarządzania energią na
poziomie gospodarstwa domowego oraz urządzenia zwiększające
autokonsumpcję, jak np. ładowarki
samochodów elektrycznych.

Elastyczne podejście
Finansowanie w programie dostosowane jest do różnych potrzeb.
O dotację mogą się ubiegać także osoby, które zakupiły instalację przed ogłoszeniem naboru,
jednak nie wcześniej niż 1 lutego
2020 r. Możliwe będzie również
połączenie dofinasowania z ulgą
termomodernizacyjną, o ile koszty
przedstawione do rozliczenia będą
pomniejszone o kwotę przyznanej
dotacji. Wysokość dotacji będzie
zależała od zakresu rzeczowego
inwestycji. Planowane dofinansowanie do mikroinstalacji PV wyniesie maksymalnie do 50% kosztów
kwalifikowanych, ale nie więcej niż
3 tys. zł (w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej prosument dolicza
dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2021 rok w zeznaniu
podatkowym składanym w przyszłym roku).
Mój Prąd to jeden z największych
w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych,
które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Program wystartował 30 sierpnia
2019 r., z budżetem w wysokości 1 mld złotych. Jest na bieżąco
modyfikowany w oparciu o analizy
potrzeb rynkowych oraz potrzeb
wnioskodawców.
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Wymiana źródeł ciepła
w budynkach wielorodzinnych. Ruszył
zachodniopomorski pilotaż

Konferencja prasowa dot. startu pilotażu na wymianę kopciuchów w budynkach wielorodzinnych z udziałem ministra Michała Kurtyki, wiceminister Małgorzaty Golińskiej, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Macieja Chorowskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawła Mirowskiego oraz posła na Sejm RP Czesława Hoca.

Poprawa jakości powietrza przez wymianę minimum 500 nieefektywnych
źródeł ciepła na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych – to zakładany
efekt pilotażu, który rozpoczął się 14 kwietnia br. w województwie
zachodniopomorskim. Za nabór wniosków odpowiada WFOŚiGW w Szczecinie.
Budżet działania to 10 mln zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Zapowiadany pilotaż jest uzupełnieniem oferty
obecnego programu Czyste Powietrze. Posłuży
nam do dalszego diagnozowania potrzeb i preferencji inwestycyjnych mieszkańców. To też okazja do testowania rozwiązań, które w przyszłości
możemy wykorzystać w programie Czyste Powietrze lub w innych instrumentach finansowych
NFOŚiGW – mówi Minister Klimatu i Środowiska
Michał Kurtyka.
- Uruchamiany 14 kwietnia pilotaż to kolejne
z rozwiązań zaproponowanych przez resort klimatu i środowiska, którego celem jest rozwiązanie problemu smogu w Polsce poprzez wymianę
tzw. kopciuchów. Tym razem jednak wsparciem
chcemy objąć budynki wielorodzinne, ponieważ
nadal wiele z nich ogrzewanych jest przestarza-
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łymi źródłami ciepła. Poprawa ich efektywności
energetycznej to wymierne oszczędności finansowe, ale przede wszystkim lepsza jakość powietrza – zaznacza Wiceminister Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska.
- W Zachodniopomorskim podejmujemy działania
dla czystego powietrza przez wsparcie wymiany tzw. kopciuchów w budynkach od 3 do 20 lokali mieszkalnych. Przeznaczamy na to 10 mln zł
w formie bezzwrotnych dotacji, co pozwoli na
modernizację co najmniej 30 wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą minimum
500 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe
oraz inne działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej – wyjaśnia prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.
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- Cieszę się, że resort klimatu i środowiska zauważył potrzebę wymiany kopciuchów w budynkach
wielolokalowych. Województwo zachodniopomorskie posiada ogromne walory przyrodnicze,
ale ma także dużą sieć wsi popegeerowskich, gdzie
szczególnie potrzebne są inwestycje w ekologiczne źródła ciepła – podkreśla Poseł na Sejm RP
Czesław Hoc.
Dofinasowanie obejmuje zakup i montaż nowego
źródła ciepła pod warunkiem likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zadania termomodernizacyjne, w tym ocieplenie
(w przypadku wnioskowania przez wspólnoty),
zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
Dla osób fizycznych o dochodach do 100 000 zł
rocznie przewidziano podstawowy poziom dofinansowania, w którym jego maksymalna intensywność wynosi od 30% do nawet 45% kosztów
kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wynosi:
• do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/
drzwiowej lub montażu wentylacji;
• do 15 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła
albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone ze wspomnianymi
zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
• do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub
zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.
Dla podwyższonego poziomu dofinansowania są to odpowiednio dotacje w wysokości do:
30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów
kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.
Żeby skorzystać z tej opcji, trzeba będzie przedstawić zaświadczenie (wydane przez gminę) potwierdzające, że przeciętny miesięczny dochód na
jednego członka gospodarstwa domowego wieloosobowego wnioskodawcy nie przekracza kwoty 1400 zł/os., a gospodarstwa jednoosobowego
– 1960 zł.
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- Pilotaż jest adresowany do właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych, dla których – podobnie jak w programie Czyste Powietrze – przewidzieliśmy podstawowy i podwyższony poziom
dofinansowania, uzależniony od dochodów gospodarstw domowych. Dodatkowo zachęcamy do
sięgania po dotacje przez wspólnoty mieszkaniowe, które mogą liczyć nawet na 290 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania – dodaje wiceprezes
NFOŚiGW Paweł Mirowski.
Pilotaż posłuży do dalszego diagnozowania potrzeb inwestycyjnych
mieszkańców – mówi Michał Kurtyka – Minister Klimatu.

Kryterium dochodowe nie dotyczy wspólnot
mieszkaniowych, dla których przedział maksymalnych poziomów bezzwrotnej dotacji wynosi od
40 do 290 tys. zł, a intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych jest na poziomie do
60%. Ostateczna kwota dofinansowania w tym
przypadku będzie zależała od kilku czynników: rodzaju przedsięwzięcia (wymiana źródła ciepła lub
brak wymiany), zastosowanego rozwiązania technicznego ogrzewania w budynku (źródło wspólne lub indywidualne), liczby lokali w budynku (od
3 do 20) objętych działaniami proekologicznymi
oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej.
Wśród warunków zachodniopomorskiego pilotażu warto zwrócić uwagę na to, że jeśli w budynku/
lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność
gospodarcza, to dotacja będzie pomniejszana
proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na
jej prowadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla działalności gospodarczej przekracza 30%
– przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania), a jeśli budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest w inne źródło ciepła niż na paliwo
stałe lub źródło na paliwo stałe spełniające wymagania minimum klasy 5 normy EN 303-5, wówczas dotacja możliwa jest tylko na docieplenie lub
wymianę stolarki okiennej/drzwiowej oraz zakup
i montaż wentylacji. Przyszli beneficjenci powinni też wiedzieć, że po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym nie mogą być
użytkowane źródła ciepła na paliwo stałe o klasie
niższej niż 5, ponadto wszystkie źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymagania uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa
Zachodniopomorskiego.
Pilotażowy nabór, który ruszył 14 kwietnia
2021 r., ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez szczeciński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na bieżąco. Pilotaż będzie
realizowany w latach 2021-2024, przy czym
umowy z beneficjentami będą podpisywane do
31 marca 2022 r.
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Jak się ubiegać o wsparcie
w ramach pilotażu
programu wymiany źródeł
ciepła w budynkach
wielorodzinnych?

Od 14 kwietnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
prowadzi nabór w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez
wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż”. Program realizowany
we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie przewiduje dofinansowania w formie dotacji dla co najmniej 30 budynków
wielorodzinnych oraz co najmniej 290 lokali mieszkalnych. Planowana jest wymiana
500 nieefektywnych źródeł ciepła. Łączny budżet programu wynosi do 10 mln zł.
Katarzyna Celmer
Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych
Program, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych od 3 do 20 lokali mieszkalnych, jest realizowany w latach 2021–2024, przy
czym zobowiązania podejmowane będą do dnia
31.03.2024 r.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
• Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca
właścicielem/współwłaścicielem lokalu
mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą,
wydzielonego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym mieszczącym od 3 do 20 lokali
mieszkalnych, której roczny dochód nie może
przekroczyć kwoty 100.000 zł.
• Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
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1) jest właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, z wyodrębnioną księga wieczystą wydzielonego w budynku
mieszkalnymwielorodzinnymmieszczącym
od 3 do 20 lokali mieszkalnych;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
wskazany w zaświadczeniu wydanym
zgodnie z art. 411 ust.10g ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
• Beneficjentem jest wspólnota mieszkaniowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
obejmującym od 3 do 20 lokali mieszkalnych.

PORADNIK BENEFICJENTA

Jakie dofinansowanie i na co można
otrzymać?

1. Do 45% faktycznie poniesionych kosztów
zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze – woda o podwyższonej klasie

Naturalnie

Intensywność dofinansowania w formie dotacji dla osób uprawnionych do podstawowego
poziomu dofinansowania:

efektywności energetycznej albo kotła na
pellet drzewny o podwyższonym standardzie, do celów ogrzewania lub ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej, lecz nie więcej niż
wskazano w Załączniku nr 1 do Programu;
2. Do 30% faktycznie poniesionych kosztów
na pozostałe pozycje Załącznika nr 1 do
Programu.

Intensywność dofinansowania w formie dotacji dla osób uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:
Maksymalna
kwota dotacji

Lp.

Zakres przedsięwzięcia

1.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo
stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda o podwyższonej
klasie efektywności energetycznej do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania
i/lub cwu,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż okien, drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej (zawiera również demontaż),
• dokumentacja projektowa.

20 000 zł

2.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
• zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej), do
celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
• podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania, o których mowa w pkt. 9.3.1 ppkt. 10 i 11 Części 1)
Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania
i/lub cwu,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż okien, drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej (zawiera również demontaż),
• dokumentacja projektowa.

15 000 zł

3.

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe
źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż okien, drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej (zawiera również demontaż),
• dokumentację projektową.

5 000 zł
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Intensywność dofinansowania w formie dotacji dla osób uprawnionych
do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Naturalnie

Do 60% faktycznie poniesionych kosztów na wszystkie pozycje Załącznika nr 1 do Programu.
Maksymalna
kwota dotacji

Lp.

Zakres przedsięwzięcia

1.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania
i/lub cwu
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż okien, drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej (zawiera również demontaż),
• -dokumentacja projektowa.

30 000 zł

2.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
• zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do
celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
• podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku spełniającego
wymagania, o których mowa w pkt. 9.3.1 ppkt. 11 i 12 Części 2) Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania
i/lub cwu,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż, okien, drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej (zawiera również demontaż),
• -dokumentacja projektowa.

25 000 zł

3.

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe
źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż okien, drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej (zawiera również demontaż),
• dokumentację projektową.

10 000 zł

Intensywność dofinansowania w formie dotacji dla wspólnot mieszkaniowych:
a)
Do 60% faktycznie poniesionych kosztów na przedsięwzięcie, lecz nie więcej,
niż wskazano w tabeli.
b)
W przypadku wymiany indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, poziom dofinansowania do kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć maksymalnych wartości wskazanych
w Załączniku nr 1 do Programu.
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Zakres przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła
typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów
słonecznych),
• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
okien, drzwi oddzielających przestrzeń ogrzewaną od
nieogrzewanej, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
• dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt
energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia
przegród budowlanych), dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.

Lp.

1.

Przedsięwzięcie
obejmuje
mikroinstalację fotowoltaiczną*

3-8 lokali:
130 000 zł
(60%)
9-14 lokali:
205 000 zł
(60%)
15-20 lokali:
280 000 zł
(60%)

3-8 lokali:
120 000 zł
(60%)
9-14 lokali:
190 000 zł
(60%)
15-20 lokali:
260 000 zł
(60%)

9-14 lokali:
205 000 zł
(60%)
15-20 lokali:
280 000 zł
(60%)

9-14 lokali:
190 000 zł
(60%)
15-20 lokali:
260 000 zł
(60%)

Maksymalna kwota dotacji

Przedsięwzięcie nie
obejmuje mikroinstalacji
fotowoltaicznej

3-8 lokali:
130 000 zł
(60%)

Przedsięwzięcie
obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną*

3-8 lokali:
120 000 zł
(60%)

Przedsięwzięcie nie
obejmuje mikroinstalacji
fotowoltaicznej

Wspólne źródło ciepła obejmujące co najmniej 50% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego

Nie dotyczy

Przedsięwzięcie nie
obejmuje
mikroinstalacji fotowoltaicznej

Nie dotyczy

Przedsięwzięcie
obejmuje
mikroinstalację fotowoltaiczną*

Indywidulane źródła ciepła
w lokalach mieszkalnych
zajmujących co najmniej
50% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego

Naturalnie

Indywidualne źródła ciepła
w lokalach mieszkalnych
zajmujących co najmniej
50% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego
zamieniane na wspólne źródło ciepła

PORADNIK BENEFICJENTA
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Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz:
• zakup i montaż innych źródeł/źródła ciepła niż wymienione w pkt. 1, do celów ogrzewania lub ogrzewania
i cwu albo
• zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 1a do Programu na potrzeby co najmniej 50% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego albo
• podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania, o których mowa
w pkt. 9.3.1 ppkt. 9 i 10 Części 3) Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, a także pompy ciepła wyłącznie do cwu, o ile nie
zastosowano pompy ciepła do celów ogrzewania)
• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
okien, drzwi oddzielających przestrzeń ogrzewaną od
nieogrzewanej, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
• dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt
energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia
przegród budowlanych), dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródeł ciepła na
paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące (dopuszcza
się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
okien, drzwi oddzielających przestrzeń ogrzewaną od
nieogrzewanej, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
• dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt
energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia
przegród budowlanych), dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.

2.

3.

9-14 lokali:
190 000 zł
(60%)
15-20 lokali:
290 000 zł
(60%)

9-14 lokali:
180 000 zł
(60%)
15-20 lokali:
280 000 zł
(60%)

9-14 lokali:
140 000 zł
(60%)
15-20 lokali:
190 000 zł
(60%)

9-14 lokali:
130 000 zł
(60%)
15-20 lokali:
180 000 zł
(60%)

9-14 lokali:
140 000 zł
(60%)
15-20 lokali:
190 000 zł
(60%)

9-14 lokali:
130 000 zł
(60%)
15-20 lokali:
180 000 zł
(60%)

15-20 lokali:
120 000 zł
(60%)

9-14 lokali:
80 000 zł
(60%)

3-8 lokali:
40 000 zł
(60%)

3-8 lokali:
90 000 zł
(60%)
3-8 lokali:
80 000 zł
(60%)

3-8 lokali:
90 000 zł
(60%)

3-8 lokali:
80 000 zł
(60%)

3-8 lokali:
90 000 zł
(60%)

3-8 lokali:
80 000 zł
(60%)

Naturalnie
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Gdzie i w jakiej formie można składać
wnioski o dofinansowanie?

Regulamin określa sposób składania i rozpatrywania wniosków. Formy i warunki dofinansowania oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięcia określa Program Priorytetowy. Wniosek
o dofinansowanie zawiera jednocześnie oświadczenie woli Wnioskodawcy o zawarcie umowy
o dofinansowanie.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.

Rozpatrzenie wniosku odbywa się w terminie
do 30 dni roboczych od daty wpływu do WFOŚiGW w Szczecinie. Poniesienie pierwszego kosztu
kwalifikowanego jest możliwe od dnia złożenia
wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia to do
24 miesięcy dla osób fizycznych, do 30 miesięcy
dla Wspólnot, lecz nie później niż do 31.12.2023 r.
Ocena wniosku odbywa się według kryteriów formalnych i merytorycznych określonych w Programie. W ramach oceny możliwe jest jednokrotne
wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub złożenia wyjaśnień.
Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których kwota dotacji z wniosku o dofinansowanie jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek
nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których
jest zakup i montaż źródła ciepła. Przedsięwzięcie
realizowane w ramach programu może być dofinansowane z innych środków, lecz nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

Formularze są dostępne w Generatorze Wniosków o dofinansowanie po utworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod adresem gwd.nfosigw.gov.pl. Wnioski należy wypełnić i przesłać przez GWD. Wnioski o dofinansowanie składa się w wersji elektronicznej albo
papierowej.

Naturalnie

O czym należy pamiętać składając
wniosek o dofinansowanie?

W celu złożenia wniosku w wersji elektronicznej
należy pobrać plik pdf wniosku uprzednio przesłanego przez GWD i opatrzyć go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej - osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy i przesłać na skrzynkę
podawczą WFOŚiGW Szczecin (ePUAP).
W celu złożenia wniosku w wersji papierowej
należy pobrać plik pdf wniosku uprzednio przesłanego przez GWD, wydrukować, opatrzyć go
podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub
w przypadku Wspólnoty mieszkaniowej osoby/
osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy i dostarczyć wraz z załącznikami do
WFOŚiGW w Szczecinie.

Zainteresowanie Programem Priorytetowym dla budynków wielorodzinnych jest bardzo duże.

Do 30 lipca 2021 r. złożono
395 wniosków o dofinansowanie
na łączna kwotę dotacji 6.101.273,41 zł.
Wszystkich Państwa, spełniających warunki programu, zapraszamy do aplikowania o środki na
poprawę jakości powietrza.
Szczegółowych informacji udzielają Pracownicy Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych
w Szczecinie (ul. Waryńskiego 17), w Koszalinie (ul. Zwycięstwa 111)
oraz w Szczecinku (Plac Wolności 8).
Dedykowana infolinia dla Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż” dostępna
jest pod numerem: 91 48 55 150 oraz 94 34 67 220.

Zachęcamy do współpracy!
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CENNE WSPARCIE
DLA ZACHODNIOPOMORSKICH
SPÓŁEK WODNYCH.

UMOWA MIĘDZY WFOŚiGW W SZCZECINIE,
A WODAMI POLSKIMI
Porozumienie między Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
dotyczy wsparcia zachodniopomorskich spółek wodnych. – Cieszy nas bardzo dobra
współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, bo pozwala ona na realizację projektu ważnego z punktu widzenia
zabezpieczenia hydrotechnicznego właścicieli gruntów rolnych Pomorza Zachodniego.
Sprawna retencja to spokojny sen rolników, którzy nie muszą się martwić o suszę
i o powódź. Musimy pamiętać, że niepokojącym jest zarówno nadmiar wody, jak i jej
niedobór. Działanie Wód Polskich stawia sobie za cel sprawny balans pomiędzy tymi
stanami, a podpisana umowa będzie dla nas cennym wsparciem w realizacji tego
zadania – mówi Marek Duklanowski, Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.
PGW Wody Polskie/WFOŚiGW w Szczecinie

Porozumienie pozwoli na wsparcie zachodniopomorskich spółek wodnych w działaniach na rzecz poprawy sprawności
retencji. Umowa została zawarta w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie przez Emilię Niemyt - Prezes Zarządu oraz Marka
Duklanowskiego - Dyrektora Wód Polskich w Szczecinie.
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Naturalnie
Porozumienie podpisali: Emilia Niemyt – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie i Marek Duklanowski
– Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. Fot. PGW Wody Polskie w Szczecinie.

Porozumienie jest działaniem
bardzo istotnym, biorąc pod
uwagę na dużą dynamikę stanów wód w województwie
zachodniopomorskim, które
powodują bezpośrednie zagrożenie częstym występowaniem
lokalnych powodzi oraz zjawiska suszy. Celem, zarówno Wód
Polskich, jak i Funduszu, jest zapewnienie możliwości utrzymania w dobrym stanie urządzeń
hydrotechnicznych znajdujących się w regionie, co pomaga w zapobieganiu zjawiskom
niepożądanym oraz zapewnia
możliwość sprawnego działania
interwencyjnego – zarówno,
gdy dochodzi do problemów
z nadmiarem, jak i niedoborem
wody. Ostatnie lata pokazały,
że zjawiska atmosferyczne bywają dla rolników dużym problemem, stąd aktywność Wód
Polskich w zakresie inwestowania w małą retencję, prowadzenie programów konsultacyjnych „Stop Powodzi” i „Stop
Suszy” oraz ambitny program
inwestycyjny w zakresie zadań
przeciwpowodziowych.
Umowa pomiędzy Wodami
Polskimi, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej opiewa
na 500 tysięcy złotych w 2021
roku. Na wsparcie mogą liczyć
istniejące i nowopowstałe spółki wodne. – Musimy wspierać
spółki wodne oraz jednostki zajmujące się melioracją, żeby skutecznie udrażniać urządzenia
służące do prawidłowej retencji
wód w naszym regionie. To porozumienie jest zawarte po to, by
beneficjentami mogły być spółki wodne. Warto wspomnieć, że
w poprzednich latach była to
umowa trójstronna, w którą zaangażowany był również Urząd
Marszałkowski. W tym roku takiego wsparcia ze strony marszałka województwa nie ma, ale
nam na takim wsparciu zależało,
stąd nasza decyzja o wsparciu
tej ważnej działalności – mówi
Emilia Niemyt - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
– Beneficjentami są użytkownicy użytków rolnych, bo regulacja stosunków wodnych jest
potrzebna zarówno, gdy wody
jest za dużo, jak i gdy występuje zjawisko suszy i tereny rolne należy nawodnić. Sprawne
urządzenia hydrotechniczne po-

wodują, że możemy zatrzymać
więcej wody. Korzyści są dwojakiego rodzaju: gdy jest taka potrzeba, to zatrzymujemy wodę,
a gdy następuje konieczność,
to jesteśmy w stanie ją odprowadzać, by nie doszło do strat
wynikających z zalania wodą
użytków rolnych. Cieszę się, że
Pani Prezes Emilia Niemyt zdecydowała się na wsparcie programu skierowanego do spółek
wodnych, mimo braku zaangażowania w projekt Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego. Mam nadzieję, że to
jednorazowy incydent ze strony
zarządu województwa, tym bardziej że jest stosowna uchwała
zachodniopomorskiego sejmiku
o wsparciu działalności spółek
wodnych – mówi Marek Duklanowski - Dyrektor Wód Polskich
w Szczecinie.
Nabór wniosków prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, a Wody Polskie
są partnerem merytorycznym
projektu, który opiniuje złożone przez potencjalnych beneficjentów wnioski.
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Dofinansowanie
dla spółek wodnych
na działania w 2021 roku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór
wniosków na zadania z terenu województwa zachodniopomorskiego realizowane w roku
2021 dla spółek wodnych. Pula środków na ten cel to 0,5 mln zł.
Joanna Zapor-Pycińska
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych
To dobra wiadomość dla Beneficjentów - Zarząd Funduszu zdecydował o dofinansowywaniu spółek wodnych, mimo braku udziału środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, który w tym roku
nie ogłasza naboru wniosków o udzielenie dotacji spółkom wodnym. Zwiększony wkład własny spółki będą
musiały ponieść same.
Celem ogłoszonego naboru wniosków jest przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska poprzez wsparcie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji
wodnych.
Fundusz ogłosił nabór na realizację zadań nieinwestycyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń
melioracji wodnych przez spółki wodne na terenie
województwa zachodniopomorskiego na podstawie regulaminu dostępnego na stronie internetowej
Funduszu.
Zadania wyłonione w drodze naboru otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 50% kosztów całkowitych w formie dotacji na koszty kwalifikowane. Dofinansowanie może
być udzielone na przedsięwzięcie, które nie zostało
zakończone przed dniem złożenia wniosku. Podatek
od towarów i usług (VAT) stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyłącznie w sytuacji, gdy zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia lub
odzyskania.
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Warunki naboru:
Zaplanowana alokacja środków
na realizację zadań w roku 2021 wynosi
500.000 zł

Maksymalna wnioskowana kwota
dofinansowania do 100.000 zł

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
spółki wodne

Forma dofinansowania:
dotacja

Intensywność dofinansowania:
do 50% kosztów całkowitych
Wnioski na formularzu wypełnionym według wzoru
obowiązującego w Funduszu wraz z wymaganymi załącznikami, przyjmowane są bezpośrednio w sekretariatach WFOŚiGW w Szczecinie lub należy je przesłać
na adres Funduszu. Zadanie nie może być zakończone
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

PORADNIK BENEFICJENTA

Wymagane załączniki do wniosku:
1.
2.
3.
4.
5.

Wpis do katastru,
Statut spółki wodnej,
Powołanie zarządu spółki – uchwała,
Plan finansowania (zał. nr 1),
Harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. nr 2)
– 2 egz.,
6. Oświadczenie o środkach z UE (zał. nr 9),
7. Oświadczenie o pomocy publicznej (na żądanie
Funduszu),
8. Uchwała walnego zgromadzenia Spółki Wodnej
dotycząca sprawozdania wraz z załącznikami (za
ostatni rok poprzedzający rok złożenia wniosku),
9. Absolutorium dla zarządu,
10. Oświadczenie o niesporządzaniu opinii biegłego
rewidenta,
11. Deklaracje podatkowe CIT (lub oświadczenie
o nieskładaniu),
12. Opinia banku prowadzącego rachunek,
13. Dokumenty poświadczające zbilansowanie środków na wykonanie zadania,
14. Karta efektu ekologicznego – nadzwyczajne zagrożenia środowiska (zał. nr 10),
15. Dokumentacja fotograficzna przed realizacją zadania,
16. Opinia wydana przez PGW Wody Polskie wraz
z załączonym kosztorysem inwestorskim oraz
mapą ewidencyjną urządzeń melioracji, z zaznaczonymi urządzeniami melioracyjnymi i działkami
na których będą przeprowadzane prace,
17. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska o braku sprzeciwu do prowadzenia
działań/informacja RDOŚ o braku przesłanek do
zgłoszenia planowanych działań lub oświadczenie
spółki wodnej o braku przesłanek do zgłoszenia
planowanych działań.
Jako koszty kwalifikowane do dofinansowania uznaje
się koszty związane z nieinwestycyjnymi pracami konserwacyjnymi polegającymi m.in. na ręcznym czy mechanicznym wykaszaniem porostów ze skarp i dna cieków,
karczowanie krzaków i podszycia, odmulanie rowów,
oczyszczenie, odmulenie i udrożnienie przepustów
rurowych i wylotów drenarskich, naprawa rurociągu,
renowacja studni drenarskich. Natomiast kosztami niekwalifikowanymi uznaje się koszty związane z robotami
budowlanymi inwestycyjnymi, a także w przypadku realizacji zadania przez Rejonowe Związki Spółek Wodnych
koszty kosztorysowe pośrednie.

Zostało także zawarte nowe porozumienie pomiędzy
Funduszem, a PGW Wody Polskie, które zapewnia pomoc
merytoryczną spółkom, chcącym wziąć udział w naborze.

Aplikowanie o środki dotacyjne
dotyczy spółek wodnych,
posiadających pozytywną opinię PGW
Wody Polskie w zakresie zasadności
wykonywanych prac.

Naturalnie

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3,
71-323 Szczecin lub Biurze Funduszu w Koszalinie
przy ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin, w terminie
od 14 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. lub do wyczerpania środków.

W celu uzyskania pozytywnej opinii spółka wodna zobowiązana jest do przedłożenia do PGW Wody Polskie
kosztorysów wraz mapami ewidencyjnymi z zaznaczonymi urządzeniami melioracyjnymi i działkami, na których
będą przeprowadzane prace sporządzone przez spółki
wodne. Wnioski z prośbą o opinię należy przesłać w formie papierowej na adres PGW WP RZGW w Szczecinie.
PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie deklaruje merytoryczną współpracę z Funduszem w zakresie działań
na terenie objętym właściwością PGW-RZGW w Szczecinie. W tym celu PGW Wody Polskie powoła zespół składający się z pracowników, którego zadaniem będzie
w szczególności:
• opiniowanie i weryfikacja pod względem merytorycznym kosztorysów wraz z mapami ewidencyjnymi z zaznaczonymi urządzeniami melioracji wodnych
i działkami, na których będą przeprowadzane prace
realizowane przez spółki wodne, złożonych w celu
uzyskania pozytywnej opinii zasadności planowanych prac, związanych z bieżącą konserwacją urządzeń melioracji wodnych, na podstawie której, spółka wodna będzie mogła złożyć wniosek do Funduszu
w celu uzyskania dotacji,
• w przypadku podjęcia przez Fundusz decyzji o przyznaniu na rzecz danej spółki wodnej dotacji, PGW
Wody Polskie deklaruje wsparcie merytoryczne
w istotnych etapach prac terenowych związanych
z wykonaniem prac utrzymaniowych na urządzeniach melioracji wodnych, realizowanych przez spółki wodne na terenie województwa zachodniopomorskiego w obrębie właściwości RZGW w Szczecinie,
• udział w odbiorze końcowym prac realizowanych
przez daną spółkę wodną, z takim zastrzeżeniem, że
pracownicy PGW Wody Polskie nie będą pełnić funkcji przewodniczącego komisji odbiorowej,
• zgłaszanie opinii lub konsultowanie istotnych zagadnień, jakie powstaną w trakcie realizacji prac objętych przyznaną dotacją, o ile pod względem merytorycznym właściwy będzie zespół PGW Wody Polskie.
Po wykonaniu zadania spółki zobowiązane są do rozliczenia realizacji zadania, przedstawiając dokumenty:
protokół odbioru końcowego, kosztorys powykonawczy, dokumentację fotograficzną z realizacji zadania
oraz rozliczenie kosztu całkowitego.
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PONAD 31 TYSIĘCY
WNIOSKÓW W DRUGIEJ
EDYCJI PROGRAMU
MOJA WODA
Ponad 31 tysięcy wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji
retencyjnych zarejestrowano na Portalach Beneficjenta w ramach drugiej edycji
rządowego programu „Moja Woda”. Nabór zakończył się 10 czerwca br. Łączna
kwota finansowania we wnioskach złożonych elektronicznie wyniosła 160 ml nzł.
NFOŚiGW/WFOŚiGW w Szczecinie

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację
zjawiska suszy w Polsce. Ma temu
służyć zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych
i wykorzystywanie zgromadzonych
wód opadowych oraz roztopowych
do utrzymania przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje
zrealizowane w ramach programu
Moja Woda zmniejszą tym samym
zapotrzebowanie na wodę z sieci
wodociągowej.
Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka podsumował zarówno ubiegłoroczny, jak i tegoroczny
nabór programu Moja Woda podkreślając, że spotkał się on z dużym
zainteresowaniem: - Budżet drugiej
edycji został wyczerpany w ciągu
niespełna trzech miesięcy. To pokazuje, jak duże są potrzeby i zrozumienie problemu walki z suszą. Minister wskazał także, że program
oprócz aspektów czysto ekologicznych – dzięki niemu uda się na prywatnych posesjach zatrzymać 2 mln
metrów sześciennych wody rocznie
– ma również te ekonomiczne, bo
wychwytując deszczówkę czy wody
roztopowe, można obniżyć rachunki za wodę. Tym ważniejsza jest deklaracja Funduszu, który zapowia-
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da, że po weryfikacji wniosków,
które w wersji papierowej powinny wpłynąć do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) do
12 lipca, podejmie decyzję o zwiększeniu alokacji do poziomu wynikającego z finalnej sumy wszystkich
prawidłowo i terminowo złożonych
wniosków.
Z kolei wiceprezes Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski zaznacza jak ważna jest rola
programu Moja Woda w kontekście adaptacji do zmian klimatu:
– Nie ma szybszego i skuteczniejszego sposobu, by zapobiegać suszy
niż wykorzystanie tzw. deszczówki
czy wód roztopowych. Tym bardziej
cieszy nas skala zainteresowania
i gotowość właścicieli nieruchomości do realizacji takich instalacji.
Wierzę, że wyzwolenie potencjału mikroinwestycji, może poprawić
współczynnik retencji wody w Polsce. Warto pamiętać, że to już kolejny po „Czystym Powietrzu” i „Moim
Prądzie” program NFOŚiGW skierowany do indywidualnego odbiorcy,
który pomaga finansować postawy proekologiczne, prosumenckie
i jednocześnie ma olbrzymi walor
edukacyjny.

Dotacją objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji retencyjnych,
dzięki którym zmniejszy się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej
oraz poza teren nieruchomości.
Powinno to także zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność miejscowych oczyszczalni ścieków.

WFOŚiGW
w Szczecinie
w ramach drugiego
naboru do programu
Moja Woda przyjął
łącznie 931 wniosków
o dofinansowanie. Zarząd
podjął 688 pozytywnych
decyzji na łączną kwotę
ponad 3,2 mln zł. Dzięki
temu w regionie powstaną
instalacje, dzięki którym
uda się zaoszczędzić
76032 m3
wody deszczowej.

Więcej informacji o programie:
nfosigw.gov.pl/moja-woda/
Szczegóły naboru:
wfos.szczecin.pl
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SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY I STACJA
ŁADOWANIA DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
CENTRUM ONKOLOGII
ZCO przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kupiło pojazd elektryczny i stację
ładowania. Dzięki temu rocznie do atmosfery nie trafi ponad 800 kg CO2.
Konrad Czarnecki
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji
Bezemisyjny pojazd na co dzień służy między innymi do przewozu materiałów medycznych do badań do
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, dokumentów czy zakupów na potrzeby szpitala. Efektem ekologicznym jest
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 845 kg w skali roku. Koszt zakupu samochodu i stacji ładowania
to ponad 213 tysięcy złotych, z czego 102.500 zł to dotacja przyznana
przez WFOŚiGW w Szczecinie.
To kolejne działanie proekologiczne zrealizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii,
które dzięki wsparciu Funduszu
przeprowadziło inwestycje na rzecz
poprawy jakości powietrza, w tym
m.in. kompleksową termomodernizację budynków oddziałów

i montaż paneli fotowoltaicznych,
a także modernizację szpitalnego
systemu grzewczego i wyposażenie kotłowni w nowoczesne źródła
ciepła.
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, wychodząc naprzeciw
potrzebom Beneficjentów, a także
mając na uwadze rozwój i promocję
elektromobilności, wprowadził do
swojej oferty mechanizmy finansowe, umożliwiające jednostkom
samorządu terytorialnego zakup
pojazdów elektrycznych oraz stacji ładowania, a osobom fizycznym
– zakup samochodów, skuterów
oraz rowerów elektrycznych, a także infrastruktury niezbędnej do ich
ładowania - w ramach Programu
Pożyczek dla Osób Fizycznych na

inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.
Do tej pory szczeciński Fundusz
wsparł zakup 47 samochodów
elektrycznych i 25 stacji ładowania,
a także 2 pojazdów hybrydowych
przekazując samorządom dofinansowanie w formie dotacji w kwocie
ponad 6 mln zł. Dodatkowo w ramach wniosków złożonych przez
państwowe jednostki budżetowe
na rok 2022 planowany jest zakup
kolejnych 8 pojazdów tego typu.
Z kolei w ramach Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych zostało
przyznane dofinansowanie w wysokości ponad 562 tys. zł na zakup 5 samochodów elektrycznych
i 1 roweru elektrycznego.
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Termomodernizacja Bazyliki
Archikatedralnej i kościoła
Matki Bożej Jasnogórskiej
w Szczecinie

W Katedrze pw. Świętego Jakuba
w Szczecinie zostaną docieplone sklepienia i wstawione nowe
okna, dzięki czemu kościół będzie
zużywał rocznie niemal 1700 GJ
energii mniej, a do atmosfery nie
trafi prawie 160 ton dwutlenku
węgla. Prace – dotacją w wysokości ponad 3 milionów złotych
– dofinansował między innymi
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.
Umowę dofinansowania podpisali:
Emilia Niemyt – Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Szczecinie oraz
ks. Dariusz Knapik – Proboszcz
Katedry.
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Zawarcie umowy na termomodernizację XII-wiecznej Katedry pw. Świętego Jakuba w Szczecinie.

Katedra bardziej energooszczędna
Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii i zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowej Bazyliki Archikatedralnej św. Jakuba
w Szczecinie. Prace obejmują docieplenie stropu
nad Kaplicą Maryjną, sklepień nad prezbiterium
i nawami, stropu nad poddaszem oraz modernizację witraży. Dzięki temu w katedrze będzie
cieplej, a największy szczeciński kościół stanie
się jeszcze bardziej przyjazny środowisku. Planowo modernizacja ma potrwać do końca roku,
a jej koszt to ponad 3,8 mln zł, z czego prawie
3,3 mln zł to dotacja (ponad 2,95 mln zł – środki
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ponad 0,3 mln zł – środki
WFOŚiGW w Szczecinie).
To kolejne, dofinansowane przez Fundusz, prace w XII-wiecznej katedrze. Wcześniej WFOŚiGW
w Szczecinie wsparł finansowo montaż nowoczesnego systemu grzewczego, opartego na ekologicznej kotłowni (kaskada 3 kondensacyjnych kotłów gazowych).

Umowę dofinansowania podpisali: Emilia Niemyt
– Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz ks. Proboszcz Andrzej Buczma.

nym będzie zmniejszenie zużycia energii o ponad
690 GJ rocznie i ograniczenie emisji dwutlenku węgla o niemal 64 tony w skali roku. Prace
w kościele to między innymi docieplenie ponad
1000 mkw. dachu kościoła, stropu pod balkonami i wymiana stolarki okiennej. Z kolei budynek
plebanii – po zakończeniu prac – będzie miał docieplone ściany i stropy. Zostanie zamontowanych ponad 30 nowych okien.
Fundusz przyznał na ten cel dotację w wysokości ponad 974 tysięcy złotych. Środki pochodzą
z WFOŚiGW w Szczecinie, a także z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w ramach programu „Budownictwo energooszczędne cześć 1) zmniejszenie zużycia
energii w budownictwie”. Całkowity koszt prac to
ponad 3 mln zł. Inwestycja została dofinansowana także z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Miasto Szczecin oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kościół na Pomorzanach z dociepleniem i nowymi oknami
Zabytkowy budynek kościoła oraz plebania parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej przy ul. Orawskiej na szczecińskich Pomorzanach – będą bardziej przyjazne środowisku. Dofinansowane przez
WFOŚiGW w Szczecinie prace obejmą między innymi docieplenie dachu i stropu, a także wymianę
okien na energooszczędne.
Zadanie dotyczy modernizacji energetycznej kościoła oraz budynku plebanii. Efektem ekologicz-

Termomodernizacja obejmie kościół i plebanię przy parafii pw. Matki Bożej
Jasnogórskiej. Fot. Kuria.pl
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NOWOŚCI DLA
ODWIEDZAJĄCYCH
W OŚRODKU EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
MORZYCÓWKA W WAŁCZU

Niemal 2 kilometry ścieżki edukacyjnej – to jedna z nowych
atrakcji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Morzycówka w Wałczu.
Obiekt został otwarty po modernizacji, dofinansowanej ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Współpraca: Magdalena Marchwiak
Starszy specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Wałcz

- Wsparcie projektów dotyczących edukacji ekologicznej to ważny aspekt działalności Funduszu.
Dużą radością i dumą są takie miejsca, jak Ośrodek Edukacji Ekologicznej Morzycówka, w którym
dzieci, młodzież i dorośli mogą w przystępny sposób poznawać piękny i fascynujący świat przyrody
– mówi Emilia Niemyt – Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Szczecinie.
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Projekt polegał na rozbudowie istniejącej ścieżki przyrodniczej wokół jeziora Raduń Mały o niespełna 2 kilometry nowej, wzdłuż której stanęły
tablice informacyjne i ławki. Fundusz dofinansował także nowe urządzenia do interaktywnej nauki, nowe nasadzenia, a także system oświetlenia
i monitoringu w arboretum. Koszt prac to ponad
280 tysięcy złotych, z czego połowa to dotacja ze
środków WFOŚiGW w Szczecinie.

PORADNIK BENEFICJENTA

Zbudowany z drewna pawilon wystawienniczodydaktyczny jest wygodnym i przestronnym
obiektem. Prowadzone zajęcia urozmaicają zielniki, pędowniki, okazy owadów zatopione w żywicy, lupy, kompasy, mikroskopy, bogata w ciekawe wydawnictwa biblioteczka, filmy, prezentacje
multimedialne i inne pomoce dydaktyczne.

Naturalnie

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Morzycówka przy Nadleśnictwie w Wałczu powstał w 2004 roku przy dużym udziale środków
WFOŚiGW w Szczecinie. Po 17 latach funkcjonowania frekwencja uczestników zajęć i imprez realizowanych w Ośrodku to blisko 10 tysięcy osób
rocznie przy 1 tysiącu uczestników na początku
działalności. Morzycówka zajmuje duży teren przy
leśniczówce Morzyce, w uroczym zakątku nad zatoką jeziora Raduńskiego, oddalony od centrum
Wałcza o około 2 kilometry. Ośrodek dysponuje
pawilonem wystawienniczo-dydaktycznym, arboretum oraz ścieżką przyrodniczo-leśną.
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego ośrodka z udziałem Marka Subocza – Wicewojewody
Zachodniopomorskiego.

Znakomitym miejscem do zajęć z botaniki jest
znajdujący się tuż przy budynku ogród, który
w ramach modernizacji zyskał nowe gatunki roślin i oświetlenie nadające wyjątkowy klimat tego
miejsca po zachodzie słońca. Wiele osób wybiera
je jako cel spacerów czy wycieczek rowerowych.
Ogród kwitnie od kwietnia do października całą
paletą barw. Przygotowane jest też miejsce do
biesiad i zabaw przy ognisku, a najmłodsi mogą
spędzić czas na pobliskim placu zabaw.
Duże walory poznawcze ma ścieżka przyrodniczo-leśna, która wije się przez dębowo-bukowy
las. Na trasie znaleźć można kilkanaście przystanków o tematyce przyrodniczej. Pokonanie ścieżki zajmuje niespełna dwie godziny. Dowiedzieć
się tam można, o której swój poranny śpiew zaczyna kos, jakie drzewa rosną w wałeckich lasach
i jakie wśród nich bytują zwierzęta. Wejść można na pomost i podziwiać bagno. Można przytulić się do wiekowych dębów, buków czy daglezji.
Odpoczynek czeka nad Raduniem Małym-kilka
ławeczek pod zadaszeniem i miejsce na ognisko
ucieszy każdego strudzonego wędrowca. W tym
miejscu, w ramach rozbudowy infrastruktury edukacyjnej i sportowej, utworzono ścieżkę dookoła
jeziora, dając możliwość przebycia dłuższej trasy
czy to spacerowej, dydaktycznej czy sportowej,
bowiem to właśnie sportowcy, w tym członkowie
polskich kadr narodowych, są częstymi użytkownikami tych ścieżek.

Zasadzenie pamiątkowego drzewa.

Podczas uroczystości otwarcia WFOŚiGW w Szczecinie reprezentowali: Emilia Niemyt – Prezes Zarządu,
Robert Stępień – Zastępca Prezesa Zarządu, a także
Małgorzata Łausz – Dyrektor Funduszu.
Fot. Nadleśnictwo Wałcz.
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Elektryczny Ryś
w służbie ochrony lasu
Nadleśnictwa Gościno i Manowo, chcąc zwiększyć skuteczność w realizacji
zadań związanych z czynną ochroną przyrody oraz w celu usprawnienia
wykonywania przez strażników leśnych obowiązków dotyczących
zwalczania szkodnictwa leśnego, planują przy wsparciu finansowym
WFOŚiGW w Szczecinie zakup dwóch pojazdów elektrycznych „Ryś”.
Antoni Niedźwiecki
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

Takie lekkie pojazdy taktyczne dobrze radzą sobie w każdym terenie, przy czym nie stwarzają zagrożenia przekroczenia norm dotyczących hałasu
oraz emisji spalin z uwagi na zastosowanie silnika

elektrycznego. Na potrzeby Straży Leśnej planuje się wyposażenie pojazdu w ruchome oświetlenie, a także uchwyt do zamocowania kamery interwencyjnej i termowizyjnej.

Charakterystyka pojazdu
Pojazd taktyczny czterokołowy
o napędzie elektrycznym typu „Ryś” EZRaider HD2.
Długość:
165 cm

Baterie:
60 V, 3000 W/h

Szerokość:
70 cm

Silnik:
2 x 1200 W

Wysokość:
130 cm (po złożeniu: 70 cm)

Prędkość maksymalna:
50 km/h (programowalna)

Waga:
110 kg

Skok zawieszenia przód/tył:
50 cm
Zasięg operacyjny:
80 km (w zależności od terenu
i użytkowania)
Ładunek:
170 kg
Zdolność do holowania przyczepy:
150 kg
Certyfikat ISO 9001
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Pojazd EZRaider H2 „Ryś”. Fot. ezraider.pl

Pokaz w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych
im. Jana Wendy w Płaskoszu koło Tucholi. Fot. ezraider.pl

Zakup sprzętu w postaci elektrycznego pojazdu
taktycznego pozwoli na realizację zadań związanych z czynną ochroną przyrody oraz usprawni
wykonywanie przez strażników leśnych obowiązków dotyczących zwalczania szkodnictwa leśnego, w tym przestępstw i wykroczeń, takich jak
nielegalna wycinka drzew, kradzieże drewna, zaśmiecanie lasu, stwarzanie zagrożenia pożarowego, nieuprawnione wjazdy do lasu, rajdy quadami
i motocyklami crossowymi na terenach leśnych,
likwidowanie nielegalnych miejsc biwakowania,
kontrole legalności pozyskania i wywozu drewna
z lasu, zwalczanie kłusownictwa, ochrona miejsc
objętych zakazami wstępu, miejsc lęgowych ptaków, zbiór runa leśnego w niedozwolony sposób
czy niszczenie elementów przyrody. Prowadzenie patroli z wykorzystaniem lekkiego pojazdu
taktycznego o napędzie elektrycznym przyczynią
się do lepszej ochrony bioróżnorodności oraz do
łagodzenia skutków antropopresji w środowisku
poprzez ukierunkowanie ich na ochronę ekosystemów znajdujących się w granicach nadleśnictw
oraz obszarów chronionych, cennych przyrodniczo, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów sieci Natura 2000, pomników przyrody i użytków ekologicznych.

w 2019 roku – 321 przypadków, a w 2020 roku
– 261. Największy odsetek szkodnictwa odnotowywany jest w bezprawnym korzystaniu z lasu,
później w kradzieży drewna oraz kradzieży lub
niszczeniu mienia nadleśnictwa.

Pojazdy będą również wykorzystywane do patroli i zwalczania wszelkich przejawów kłusownictwa rybackiego na rzekach, w tym m.in.: Parsęcie,
Radwi, Czerwonce i ich dopływach, które z uwagi na naturalny charakter zapewniają tarło łososi,
troci wędrownej, pstrąga potokowego i lipienia,
a także na zbiornikach wód stojących, których na
terenie Nadleśnictw Manowo i Gościno nie brakuje. Przykładowo: liczba ujawnionych wszystkich
przypadków szkodnictwa leśnego na terenie Nadleśnictwa Gościno w latach 2018–2020 wyniosła: 788, w tym w 2018 roku – 206 przypadków,

Strażnicy Leśni często uczestniczą w działaniach
prewencyjnych oraz w akcjach innych służb i organizacji na rzecz ochrony przyrody, w tym Policją, a także Strażami: Graniczną, Rybacką i Łowiecką. W tym zakresie corocznie przez Nadleśnictwo
Gościno organizowana jest akcja „Vigilarius Silva”
– Strażnik Lasu, mająca na celu ujawnianie bezprawnego wyrębu drzew i kradzieży drewna, zatrzymywanie kierowców pojazdów nieuprawnionych do wjazdu na tereny leśne, sprawdzanie
lasu w celu likwidacji wnyków i innych urządzeń
kłusowniczych w tym również sieci i pułapek kłusowników ryb łososiowatych oraz kontrolę legalności obrotu drewnem i jego transportu. W akcji,
oprócz Straży Leśnej Nadleśnictwa Gościno, biorą udział: Policja z Karlina i Ustronia Morskiego,
Straż Graniczna z Kołobrzegu, Państwowa Straż
Łowiecka z Koszalina, Straże Miejskie z Karlina
i Gościna, a także Straż Gminna z Dygowa. Podobne akcje są przeprowadzane również na terenie
Nadleśnictwa Manowo.

Nadleśnictwo Manowo aplikowało
o środki na zakup pojazdów
do WFOŚiGW w Szczecinie
o niemal 32 tys. zł,
a Nadleśnictwo Gościno
– ponad 31 tys. zł.
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ZA NAMI VI KULINARNY
FESTIWAL KWIATÓW JADALNYCH
Tegoroczna edycja odbyła się 17-18 lipca w Ogrodach Hortulus
Spectabilis pod hasłem: Ziołowe kwiaty – magiczne przyprawy.
Kwiaty i zioła zagościły na talerzach, w kosmetykach, w kompozycjach florystycznych, a nawet w częściach garderoby. Wydarzenie
odwiedziło liczne grono fanów zdrowego stylu życia, miłośników
gastronomii, ogrodnictwa oraz turyści. Partnerem Ekologicznym
Festiwalu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Anna Trątnowiecka
Ogrody Hortulus w Dobrzycy
W tym roku dla gości festiwalu
gotowali - Szef Kuchni Mariusz
Siwak oraz Szef Kuchni Paweł
Romankiewicz. W menu Szefa Mariusza pojawiła się zupa
z kwiatami liliowca, sałatka kwiatowo-warzywna z winegretem
szczypiorkowo-koperkowym
oraz kasza kuskus z bukietem
ziół, warzyw i bakaliami. Szef
Paweł zaserwował nam m.in.:
kwiatowy bigos z młodej kapusty, ziołowe risotto z szarpaną wieprzowiną oraz pajdę ze
smalcem z soczewicy z kiszonymi liliowcami.
Kwiaty jadalne i zioła były głównym tematem prelekcji dr Małgorzaty Kalemby-Drożdż. Autorka książek o kwiatach jadalnych
zaserwowała nam porządna
dawkę wiedzy. Podczas dwóch
dni festiwalu można było dowiedzieć się podstaw – które kwiaty
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Ogrody Hortulus w Dobrzycy.

są jadalne i co z nich zrobić oraz
ciekawostek - które kwiaty są
najpopularniejsze w danych zakątkach świata.
O edukację z zakresu ogrodnictwa zadbała firma nasienniczo-hodowlana W. Legutko.
Specjaliści z W. Legutko zajęli się edukacją młodszych oraz
starszych uczestników festiwalu. Dzieci mogły wziąć udział
w warsztatach małego ogrodnika, podczas których sadziły
kwiaty jadalne. Dorośli chętnie
słuchali prelekcji o zakładaniu
ogrodów warzywno-ziołowych
oraz kwiatowych.
Na prelekcje o tematyce ogrodniczej zapraszała również Prof.
UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska. Profesor Krzymińska zabrała gości festiwalu w plener
Ogrodów Hortulus Spectabilis gdzie pokazała istniejące już

założenia z kwiatami jadalnymi
i ziołami. Podczas plenerowych
prelekcji goście odwiedzili m.in.
Warzywnik Kwiatowy, Ogród
w smaku lila-róż, Ogród lawendowy oraz orientalny. Podczas
tego spaceru można było dowiedzieć się jak w ekologiczny
sposób uprawiać kwiaty jadalne, zioła oraz warzywa.
Profesor Krzymińska to również
międzynarodowy sędzia florystyki oraz mistrz w zawodzie
florysta. Jej niezwykłe prace
można było podziwiać podczas
pokazów florystyczny. Zgodnie
z tegorocznym tematem przewodnim na scenie głównej powstały bukiety oraz kompozycje
w szkle z ziołami.
W czasie tegorocznej edycji
Kulinarnego Festiwalu obyły
się, aż 3 konkursy florystyczne.
W sobotę kursantki Policeal-

Wśród atrakcji był konkurs na kwiatowe nakrycie głowy.
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Nie brakowało degustacji potraw przygotowanych
z kwiatów jadalnych.

Warsztaty carvingu z Mistrzem Polski – Pawłem Sztenderskim.

nej Szkoły Cosinus Plus zmagały się w konkursie drużynowym
Kwiatowa Garderoba w kategorii strój oraz konkursie indywidualnym Kwiatowa Garderoba - nakrycie głowy. W ramach
pierwszej kategorii z gałązek
drzew, liści traw oraz kwiatów
powstały dwie wyjątkowe suknie. Głosem publiczności zwyciężyła drużyna pn. Lawenda
w składzie – Yauheni Pastsiarniak, Olena Zubko, Alla Lazutkina, Katarzyna Kobyłt. W kategorii nagracie głowy zwyciężyła
- Cecylia Dyjak. W niedzielę do
konkursu stanęły kursantki Policealnej Szkoły Żak, przygotowując kwiatowy letni bukiet. Głosem jury zwyciężyła – Malwina
Oćwieja.

można było spróbować własnych sił w carvingu.

Podczas festiwalu nie zabrakło
carvingu. Na scenie głównej wystąpił mistrz świata w carvingu
Paweł Sztenderskich. Podczas
pokazów zaprezentował swoją technikę i stworzył niezwykłe
działa sztuki. Pod okiem mistrza

Ziołowe kwiaty i magiczne przyprawy zagościły na
talerzach.

Miłośnicy naturalnej pielęgnacji
skóry, mogli wziąć udział w pokazach kuchni kosmetycznej.
Katarzyna Majewska zaprezentowała, jak przygotować wodę
Królowej Węgier z rozmarynem i lawendą oraz oliwkę do
pielęgnacji dłoni z lawendy i rumianku. Indywidulanych porad
dotyczących pielęgnacji skóry
można było zaczerpnąć na stoisku ekspertki.
Podczas wydarzenia nie zabrakło animacji. W ramach warsztatów można było zrobić wianek z kwiatów, gałązek i ziół. Na
zajęcia dla najmłodszych zapraszała również Hortiteriapia oraz
Dobrzycówka. Oprócz stoisk
z animacjami i atrakcjami, można było również zrobić zakupy.
Swoje specjały prezentowało
ponad 40 wystawców. Spiżarnie można było uzupełnić m.in.:
na stoisku gospodarstwa Sedina
(przetwory z róży), Zagon (ogór-

ki kiszone i małosolne), Skarby
Agatki (octy, przetwory), Soberry (przetwory z jagody kamczackiej), Wio Eko czy Browar Edi.
Wśród firm kosmetycznych pojawiały się m.in.: Manufaktura
Lawenda, Mydlarnia Inspiracja
oraz Serce natury, a asortyment
ogrodniczy można była uzupełnić u W. Legutko (nasiona),
Szkółka Roślin Hortulus (kwiaty jadalne, zioła) oraz Navikula
(eko doniczki i osłonki).
Tradycyjnie już podczas festiwalu rozstrzygnięty został konkurs
na najlepsze stoisko handlowe. Jury przy ocenie pod uwagę brało m.in.: estetykę stoiska,
sposób obsługi, punkty przyznawane były również za kreatywność. W tym roku bezkonkurencyjna okazała się firma
Dobrzycówka, a wyróżnienie
otrzymała Ecokolonia.
Zapraszamy na kolejną edycję
Kulinarnego Festiwalu Kwiatów Jadalnych!

Warsztaty kulinarne z wykorzystaniem kwiatów jadalnych.
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„LEŚNY ZNACZEK
POCZTOWY”
– konkurs rozstrzygnięty!
Nagrody
wyróżnionym w konkursie wręczyli Prezes WFOŚiGW
w Szczecinie - Emilia
Niemyt oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska – Ryszard Brygman.
Laureaci otrzymali zestawy materiałów plastycznych oraz przewodniki przyrodnicze.

Na konkurs wpłynęło 95 prac wykonanych pastelami, farbami plakatowymi, kredką, kolażem
– z dziesięciu szkół z terenu nadleśnictwa.
Komisja konkursowa przyznała nagrody
i wyróżnienia:
I miejsce – Daniel Chojnacki, Szkoła Podstawowa
nr 1 w Stargardzie
II miejsce – Julia Pietrusewicz, Szkoła Podstawowa nr 4 w Stargardzie

Przygotowanie w formie plastycznej leśnego
znaczka pocztowego o tematyce przyrodniczo
– leśnej nawiązującej do walorów filatelistycznych
– było zadaniem uczestników konkursu „Leśny
Znaczek Pocztowy”, zorganizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska w ramach projektu dofinansowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W poniedziałek, 24 maja, najlepsi otrzymali nagrody.

III miejsce – Maria Juchniewicz, Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie
Wyróżnienie – Klaudia Dudek, Szkoła Podstawowa nr 4 w Stargardzie
Wyróżnienie – Karol Paczkowski, Szkoła Podstawowa nr 4 w Stargardzie
Wyróżnienie – Konrad Wilk, Szkoła Podstawowa
nr 4 w Stargardzie
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

ZACHODNIOPOMORSKIE

Dni Kultury
Łowieckiej

Występy orkiestr, warsztaty obserwacji
przyrody
i
dotyczące
efektywności
energetycznej, a także kulinarne znalazły się
w programie Dni Kultury Łowieckiej, które
odbyły się na Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie.

Partnerem ekologicznym wydarzenia był Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Odwiedzający mogli poznać szczegółową ofertę dofinansowania inwestycji ekologicznych ze środków Funduszu, a najmłodsi – wziąć udział w konkursach i zabawach, a także zajęciach plastycznych.

BRZEŻNO
z dofinansowaniem
na usuwanie azbestu

Umowa dofinansowania na kolejny etap projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brzeżno”
została podpisana w obecności Roberta Stępnia – Zastępcy
Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.
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Niemal 78 ton azbestu zniknie z dachów domów
na terenie Gminy Brzeżno. Dzięki dotacji ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
w wysokości ponad 34 tysięcy złotych
rakotwórczy materiał zostanie zdjęty z dachów
na terenie 25 posesji. Prace, które polegają
na transporcie i unieszkodliwieniu azbestu,
potrwają do końca września.

KRONIKA

Pokazy cieszących się ogromną popularnością alpak, prezentacje dotyczące pszczelarstwa i możliwość zakupu roślin miododajnych – to tylko
część atrakcji, zorganizowanej przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej. Partnerem Ekologicznym wydarzenia był
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

– Barzkowice to od lat miejsce, w którym
nowoczesne rolnictwo łączy się z dbałością
o środowisko. To także przestrzeń promocji
działań, nastawionych na odbudowę populacji
pszczół oraz edukację ekologiczną już od
najmłodszych lat – mówi Emilia Niemyt – Prezes
Zarządu Funduszu.

Naturalnie

WYSTAWA
OGRODNICZO-PSZCZELARSKA
w Barzkowicach

Projekt: „Wystawa Ogrodniczo - Pszczelarska miejscem spotkań,
promocji i działań ekologicznych” został dofinansowany ze środków
WFOŚiGW w Szczecinie.

W programie wystawy znalazła się także debata
na temat wyzwań związanych z Europejskim
Zielonym Ładem z udziałem Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Szczecinie, przygotowana przez
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie był Partnerem
Ekologicznym Wystawy.

EKO-ZABAWA DLA
CAŁYCH RODZIN
na Jarmarku
Jakubowym

Ekostrefa tym razem była zlokalizowana w nowym miejscu – na Placu Orła Białego w Szczecinie. Na stoiskach Funduszu i Partnerów
można było wziąć udział w ekologicznych konkursach i zabawach,
a także przeprowadzić doświadczenia naukowe.

W Ekostrefie, tworzonej przez WFOŚiGW
w Szczecinie, a także Lasy Państwowe, Zespół
Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Barzkowicki Ośrodek Edukacji
Ekologicznej, Transgraniczny Ośrodek Edukacji
Ekologicznej w Zalesiu, Drawieński Park Narodowy i Stację Morską Uniwersytetu Szczecińskiego można było wziąć udział w konkursach. Za
poprawną odpowiedź otrzymywało się piecząt-

Gry i konkursy na temat ochrony środowiska
czekały na odwiedzających, która przez trzy dni
Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła
Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać się
eko-wiedzą, a do szczęśliwców trafiły nagrody,
wręczone przez Małgorzatę Łausz – Dyrektor
Funduszu. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
był Partnerem Ekologicznym tegorocznej edycji
Jarmarku.

kę, a uzbieranie sześciu pozwalało wziąć udział
w losowaniu nagród. Wśród osób, które wypełniły zadania w Ekostrefie, rozlosowano m.in.
hulajnogi.
Serdecznie dziękujemy Partnerom Ekostrefy
za obecność, a wszystkim odwiedzającym – za
świetną zabawę!
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wfos.szczecin.pl
Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel: 91 48 55 100
fax: 91 48 55 101
sekretariat@wfos.szczecin.pl

Zespół ds. Obsługi Osób Fizycznych
Biuro Szczecin
ul. Waryńskiego 17
71-310 Szczecin
tel: 91 48 55 160
zof.szczecin@wfos.szczecin.pl

Biuro Koszalin
ul. Zwycięstwa 111
75-601 Koszalin
tel: 94 34 67 200
fax: 94 34 67 201
koszalin@wfos.szczecin.pl

Punkt Obsługi Osób Fizycznych
pl. Wolności 8
78-400 Szczecinek
tel: 94 37 50 480
tel: 94 37 50 481
szczecinek@wfos.szczecin.pl

