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Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjął regulamin 
tegorocznego konkursu. „Zielone czeki” to nagroda dla 
osób wyróżniających się w działalności proekologicz-
nej na terenie naszego województwa.
Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” 
przysługuje samym kandydatom, członkom Kapituły oraz 
Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska 
z terenu województwa śląskiego, organizacjom pozarzą-
dowym z terenu województwa śląskiego o charakterze 
regionalnym, placówkom edukacyjnym, szkołom wyż-
szym i instytucjom naukowym z terenu województwa ślą-
skiego, izbom gospodarczym z terenu województwa ślą-
skiego, Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.
Zgłoszenie Kandydata musi zawierać wypełniony wnio-
sek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej 

jednej z wymienionych powyżej instytucji w przypadku 
zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz insty-
tucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych 
przez te instytucje.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Funduszu WFO-
ŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopi-
skiem „Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków 
w biurze Funduszu upływa 22 marca o godzinie 15.30. 
Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 26 kwietnia 2019 roku.
Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników na-
ukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska 
i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następu-
jących kategoriach:
• programy i akcje dotyczące ochrony przyrody, 
• prace naukowo-badawcze, 
• edukacja ekologiczna, 
• szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, 
• publicystyka ekologiczna, 
• działania popularyzatorskie i promocja postaw pro-

ekologicznych. 
Zapraszamy do udziału!

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl
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Więcej informacji 
o tematyce ekologicznej 
na www.chorzowianin.pl 
w dziale „EkoChorzów”

Wnioski o dofinansowanie są przyj-
mowane drogą elektroniczną lub 
- w przypadku gdy wnioskodawca 
nie ma możliwości złożenia wnio-
sku drogą elektroniczną - w formie 
papierowej.
Ponadto, w związku z wejściem 
w życie Ustawy z dnia 9 listopada 
2018 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2246), WFOŚiGW w Katowicach 
informuje, że z dniem 01.01.2019 
r. nastąpiła zmiana niektórych za-
pisów programu priorytetowego 
Czyste powietrze i załącznika nr 1 
do Programu – Warunki Technicz-
ne oraz dokumentacji programu.
Wnioski o dofinansowanie zło-
żone przed wejściem powyższej 
zmiany w życie rozpatrywane 
będą w oparciu o zapisy dokumen-
tów programowych oraz wzory 
obowiązujące na dzień złożenia 
wniosku.

Kluczowe zmiany:
1) Z uwagi na wprowadzenie do 

systemu prawnego nowej ulgi 
podatkowej - tzw. ulgi termomo-
dernizacyjnej, która ma stanowić 

uzupełnienie działań realizowa-
nych w ramach programu prio-
rytetowego Czyste powietrze, 
zachęcającego do docieplania 
jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych, w programie 
dokonano zmiany zasad nali-
czania wysokości dotacji. W sy-
tuacji, gdy wnioskodawcy mają 
możliwość prawną otrzymania 
zwrotu z tytułu stosowania ulgi 
termomodernizacyjnej, dotacja 
w ramach programu udzielana 
będzie w mniejszym wymiarze, 
uwzględniającym możliwość 
uzyskania ulgi. W związku z po-
wyższym istotnym zmianom 
uległ ust. 7.2 „Intensywność do-
finansowania” programu priory-
tetowego Czyste powietrze. 

2) Rozszerzono grupę beneficjen-
tów o osoby fizyczne, posiadają-
ce prawo własności lub będące 
współwłaścicielami wydzielone-
go w  budynku jednorodzinnym 
lokalu z wyodrębnioną księgą 
wieczystą. Dla tych Beneficjen-
tów maksymalna wartość kosz-
tów kwalifikowanych, od których 
liczona jest wysokość dotacji, 
będzie wyznaczana w oparciu 
o wydzielony lokal mieszkalny.
Jednocześnie dodano zapis do 
kosztów kwalifikowanych, 

określający, że koszty poniesio-
ne na przedsięwzięcie w loka-
lu mieszkalnym, który został 
wyodrębniony po 01.01.2019  r. 
z  istniejącego jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego, są kwa-
lifikowane w ramach maksy-
malnej wartości kosztów kwa-
lifikowanych przypadającej na 
cały budynek. 

3) Dokonano zmiany definicji 
związanej z rozpoczęciem przed-
sięwzięcia na: „Rozpoczęcie 
przedsięwzięcia rozumiane jest 
jako poniesienie pierwszego 
kosztu kwalifikowanego związa-
nego z realizacją przedsięwzięcia 
i może nastąpić:

• od 01.01.2018 r. lecz nie wcze-
śniej, niż 12 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku o dofi-
nansowanie dla wniosków zło-
żonych do 30.06. 2019 r.,

• nie wcześniej niż złożenie wnio-
sku o dofinansowanie, jeśli wnio-
sek składany jest od 01.07.2019 r., 
z wyłączeniem dokumentacji 
projektowej i audytu energetycz-
nego, które mogą być wykonane 
wcześniej. 

4) W punkcie 6.7 programu priory-
tetowego Czyste powietrze zmo-
dyfikowano katalog kosztów 
kwalifikowanych, zapewniając 

zgodność zapisów z wyżej wy-
mienionym rozporządzeniem 
Ministra Inwestycji i Rozwoju 
w sprawie określenia wykazu 
rodzajów materiałów budowla-
nych, urządzeń i usług związa-
nych z realizacją przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych. 

5) Wydłużono okres karencji w spła-
cie rat kapitałowych. Karencja może 
wynosić do 12 miesięcy od daty za-
kończenia realizacji przedsięwzięcia. 

6) Warunek dopuszczenia mon-
tażu kotła na węgiel wyłącznie, 
gdy nie ma możliwości podłą-
czenia do sieci ciepłowniczej lub 
gazowej został rozszerzony na 
wszystkie kotły na paliwo stałe 
(również biomasę). Zmiana ta 

wejdzie w życie od 01.07.2019 r. 
7) Doprecyzowano niektóre ele-

menty wymagań technicznych, 
określonych w załączniku 1 do 
programu priorytetowego. 

8) Uproszczona została procedura 
oceny wniosków o dofinanso-
wanie. W szczególności zrezy-
gnowano z wymogu wizytacji 
dopuszczającej i jej pozytywnego 
wyniku jako warunku przyznania 
dofinansowania. Ponadto zrezy-
gnowano z bezwzględnego obo-
wiązku przeprowadzania wizyta-
cji końcowej. Wizytacji końcowej 
podlegać będą wszystkie przed-
sięwzięcia realizowane w całości 
lub w część siłami własnymi i nie 
mniej niż 15% zadań zakończo-

nych wybranych na podstawie 
próby określonej według zasad 
obowiązujących w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

W konsekwencji zmian w progra-
mie, zmieniony został wzór Wnio-
sku o dofinansowanie oraz instruk-
cja jego wypełniania.
W związku z wprowadzonymi 
zmianami tracą aktualność niektóre 
zapisy ogłoszenia o naborze z dnia 
19.09.2018 r. dotyczące w szczegól-
ności określenia Beneficjenta oraz 
okresu kwalifikowalności i zakresu 
kosztów kwalifikowanych, a także 
wyliczania intensywności wsparcia.

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl

Szkolenia są organizowane w ra-
mach projektu „Ogólnopolski system 
wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz 
przedsiębiorstw w zakresie efektyw-
ności energetycznej oraz OZE” prowa-
dzone są na terenie całej Polski przez 
Doradców Energetycznych i przezna-
czone są dla osób rekomendowanych 
przez gminy do pełnienia roli gospo-
darza zajmującego się całością zagad-
nień związanych z gospodarowaniem 
energią na poziomie samorządu.

W pierwszej grupie zebrało się 26 osób 
z 14 gmin województwa śląskiego. 
Słuchacze zostali zapoznani z tematy-
ką planowania w poszczególnych ob-
szarach związanych z efektywnością 
energetyczną, zagadnieniami dotyczą-
cymi gmin samowystarczalnych ener-
getycznie i klastrów energii. Drugiego 
dnia przedstawiono temat termomo-
dernizacji budynków, systemów 
ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej oraz kosztów zużycia 
energii w gminie. W kolejnych dniach 

szkoleniowych przedstawione zosta-
ną informacje na temat m.in. Planów 
Gospodarki Niskoemisyjnej, Progra-
mu Czyste Powietrze, Odnawialnych 
Źródeł Energii, elektromobilności oraz 
źródeł finansowania inwestycji.
Doradcy Energetyczni przeszkolą 4 
grupy kandydatów na energetyków 
gminnych (ok. 125 osób z ponad 70 
gmin), a cały cykl szkoleń zakończy 
się 20 kwietnia br. Na każdą grupę 
przypada 6 dni szkoleniowych.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
21 stycznia 2019 roku wznowił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 

w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Wznowienie naboru do programu „Czyste powietrze”

W dniach 15 i 16 stycznia, Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczęli cykl szkoleń 

dla kandydatów na energetyków gminnych. 

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza kolejną edycję 
prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku 
z okazji Dnia Ziemi - „Zielonych Czeków”.

Zielone Czeki’2019Szkolenia dla kandydatów 
na energetyków gminnych


