OCHRONA ATMOSFERY
WFOŚiGW w Zielonej Górze
wrzesień, 2015 r.

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH
WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK

KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY

•
•
•
•
•
•

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
Podniesienie efektywności gospodarowania energią, m.in. poprzez ograniczanie strat
w procesie przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa systemów
ciepłowniczych.
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych.
Stosowanie mniej uciążliwych dla środowiska paliw, w tym wykorzystywanie odpadów
energetycznych (metan, ciepło odpadowe, odpady organiczne).
Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych oraz
przyrodniczo cennych, w szczególności poprzez realizację zadań inwestycyjnych
wynikających z przyjętych programów ochrony powietrza.
Realizacja kompleksowych programów termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej.
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Udział środków WFOŚiGW w Zielonej Górze
1. Maksymalny udział środków Funduszu w finansowaniu zadań realizowanych
wyłącznie ze środków krajowych, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych,
wynosi:
• do 100 % - przy dofinansowaniu w formie pożyczki dla zadań realizowanych
przez: jednostki samorządu terytorialnego, spółki wodno - ściekowe oraz
podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych j.s.t.,
• do 80% - przy dofinansowaniu w formie pożyczki dla zadań realizowanych
przez pozostałych wnioskodawców.
2. Dla zadań realizowanych przy współudziale bezzwrotnych środków
zagranicznych w odniesieniu do różnicy pomiędzy planowanymi kosztami
kwalifikowanymi przedsięwzięcia a dofinansowaniem
ze środków zagranicznych, maksymalny udział środków Funduszu wynosi:
• do 100% - przy dofinansowaniu w formie pożyczki, z wyłączeniem pożyczek
płatniczych.
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Wysokość oprocentowania pożyczek wynosi:

•

•

•

•

0,3 s.r.w., nie mniej niż 2,5 % w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek
udzielanych: jednostkom samorządu terytorialnego, na realizację zadań, które
nie uzyskały niepodlegającego zwrotowi dofinansowania ze środków
zagranicznych i dotyczą zastosowania odnawialnych źródeł energii,
0,5 s.r.w., nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym - w przypadku pozostałych
zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pożyczek
udzielanych
na realizację zadań, z udziałem bezzwrotnych środków UE,
0,6 s.r.w., nie mniej niż 4,0 % w stosunku rocznym - w przypadku pożyczek
udzielanych
na realizację innych zadań,
oprocentowanie w okresie karencji jest wyższe o 0,2 s.r.w.

WFOŚiGW w Zielonej Górze

4

Termin spłaty pożyczki nie może przekraczać:
• dla zadań finansowanych wyłącznie ze środków krajowych – 7 lat,
• dla zadań finansowanych z bezzwrotnych środków zagranicznych - 10 lat.
Okres karencji
Dopuszcza się możliwość udzielenia karencji w spłacie rat kapitałowych. Karencja
obejmuje okres od daty wypływu pierwszej kwoty pożyczki do planowanej daty spłaty
pierwszej raty pożyczki. Maksymalny karencji wynosi 18 miesięcy lecz nie więcej niż 12
miesięcy od daty zakończenia zadania, określonej w umowie pożyczki.

WFOŚiGW w Zielonej Górze

5

Współpraca z Bankiem BOŚ S.A

.

Pomoc na inwestycje proekologiczne realizowane na terenie województwa lubuskiego
przez osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz
wspólnoty mieszkaniowe, realizowana jest przez nasz Fundusz w ramach współpracy
z Bankiem BOŚ S.A. poprzez udzielanie:
•

Dopłat do oprocentowania kredytów (dopłata Funduszu w wysokości 2 p.p.,
oprocentowanie końcowe dla Klienta – oprocentowanie zmienne WIBOR 3M).
Pomoc udzielana jest w ramach linii kredytowych:
Linii nr 1 na:
-modernizację systemów grzewczych związaną z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do
powietrza,
-modernizację systemów grzewczych z wykorzystaniem alternatywnych, a przyjaznych
środowisku źródeł energii: biomasy, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła,
-wykonanie systemów grzewczych i zasilania z wykorzystaniem alternatywnych przyjaznych środowisku źródeł energii.
Linii nr 3 na:
- termomodernizację budynków mieszkalnych.
•

Dotacji na częściową spłatę kapitału (dotacja może stanowić do 25% kosztów
kwalifikowanych i nie więcej niż 2.500,-zł na jeden kredyt).
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Program WFOŚiGW w Zielonej Górze udzielania dofinansowania na
przedsięwzięcia związane z opracowaniem
Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)– to strategiczny dokument, w którym opisane są
działania inwestycyjne i nieinwestycyjne zaplanowane do realizacji na terenie gminy
przyczyniające się do:
- redukcji emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł,
- zwiększenia efektywności energetycznej poprzez redukcję zużycia energii finalnej,
- poprawy jakości powietrza,
-zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
PGN stanowi podstawowy dokument przy ubieganiu się o środki finansowe na zaplanowane
przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną i ochroną klimatu – brak PGN
ogranicza możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych w
perspektywie finansowej 2014-2020.
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Program WFOŚiGW w Zielonej Górze udzielania
dofinansowania na przedsięwzięcia związane z opracowaniem
Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
1. Beneficjentem Programu są gminy (związki gmin), które nie posiadają Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej oraz nie uzyskały dofinansowania z NFOŚiGW w ramach IX osi POIiŚ
2007-2013, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany
gospodarki niskoemisyjnej.
2. Przedmiotem dofinansowania w ramach Programu jest opracowanie Planów Gospodarki
Niskoemisyjnej, zgodne z wymogami konkursu NFOŚiGW 2/POIiŚ/9.3/2013.
3. W ramach Programu Fundusz udzielać będzie pomocy w formie pożyczki, w wysokości
do 100% kosztów opracowania PGN, oprocentowanie pożyczki - 1% w całym okresie
spłaty, okres spłaty - do 5 lat od daty wypływu pierwszej kwoty pożyczki.
4. Program będzie realizowany w latach 2015-2016. Nabór wniosków o dofinanowanie
realizowany będzie w sposób ciągły od dnia ogłoszenia do 30.11.2015 r. – dla wniosków o
dofinansowanie w 2015 roku i od 01.12.2015 r. do 30.04.2016 r. – dla wniosków o
dofinansowanie w 2016 roku.
5. Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w Funduszu.
6. Dofinansowanie przekazywane będzie po pozytywnej weryfikacji PGN przez Fundusz
(zespół doradców efektywności energetycznej) oraz po przedstawieniu uchwały rady
gminy o zatwierdzeniu i przyjęciu do wdrażania prawidłowo sporządzonego dokumentu.
WFOŚiGW w Zielonej Górze
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Współpraca z NFOŚiGW w Warszawie
Program KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii
Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza
dla Europy (CAFE), a jego celem jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie
zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia
dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie
programów ochrony powietrza oraz poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w
szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2.
Warunki brzegowe (jednoczesne do spełnienia) dla obszarów kwalifikujących się do Programu
„Kawka”:
-miasta powyżej 10.000 mieszkańców (obecnie 5.000), na obszarze których jednocześnie
przekroczone zostały normy jakości powietrza (ustalono programy ochrony powietrza) w
odniesieniu do:
-poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego jako średnia 24-godzinna,
-poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10.
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Współpraca z NFOŚiGW w Warszawie

PROGRAM KAWKA – c.d.
Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących
programach ochrony powietrza, mające na celu ograniczenie niskiej emisji związane z
podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem wysokosprawnej
kogeneracji i OZE, w szczególności:
-likwidacja lokalnych, węglowych źródeł ciepła,
-rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów
(ogrzewanych ze paliwem stałym) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem
obiektów do sieci.
Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej (WFOŚiGW). Beneficjentem końcowym są podmioty właściwe dla realizacji
przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, które planują realizację
albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków
udostępnionych przez NFOŚiGW.
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Współpraca z NFOŚiGW w Warszawie
W ramach Programu KAWKA w 2013 r. pomiędzy NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze
została zawarta Umowa udostępnienia środków Nr 809/2013/WF/US w celu udzielenia dotacji ze
środków NFOŚiGW w wysokości 29,25 mln zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Redukcja emisji
zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.”. Przedsięwzięcie realizuje Miasto
Gorzów Wlkp. (Lider) we współpracy z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą
w Bełchatowie, Oddział Elektrociepłownia Gorzów (Partner).
Obecnie projekt jest w trakcie realizacji, jego zakończenie zaplanowano na koniec 2017 roku.
Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wynosi 65 mln zł, a koszt całkowity ok. 71 mln zł.
Przedsięwzięcie będzie finansowane z następujących źródeł:
-dotacja NFOŚiGW dla Miasta Gorzów Wlkp.
29.250.000,00 zł (45% k.k.)
-łączna pomoc WFOŚiGW w Zielonej Górze (pożyczki udzielone Miastu i PGE GiEK S.A.)
29.140.500,-zł. (44,83% k.k.)
Podjęto następujące działania: rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących
obiektów, ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystaniu paliwa stałego, do centralnego źródła
ciepła wraz z podłączeniem obiektów do sieci, likwidacja lokalnych źródeł ciepła (indywidualnych
kotłowni, palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków) oraz wykonanie wewnętrznych
instalacji c.o. i c.w.u.).
.
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