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#JurabezSMOGU
w walce z niską emisją
Projekt #JurabezSmogu zakłada przygotowanie i przeprowadzenie kampanii
społecznej prowadzonej wspólnie z innymi
regionalnymi organizacjami, polegającej
na realizacji oraz publikacji (portale miejskie/regionalne, media, FB i.t.d.) profesjonalnych materiałów ﬁlmowych dotyczących zjawiska smogu i jego szkodliwego
wpływu na zdrowie mieszkańców miasta
Częstochowa oraz przyległych gmin północnej Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Do stworzenia ww. produkcji bezwzględnie potrzebny był dron z możliwością nagrywania. Umożliwiło to, w ramach projektu
jak i w przyszłych działaniach CzAS, zobrazowanie problemu niskiej emisji (w tym
np. niesprawnych samochodów) pokazując
regionalnie jej źródła z powietrza.
Stworzono stronę internetową/aplikację
z tzw. mapą dotacji gminnych na wymianę
źródeł ciepła w instalacjach domowych. W
założeniu narzędzie to będzie bazą informacyjną dla mieszkańców regionu w zakresie
pozyskania doﬁnansowania na wymianę pieca oraz posłuży do porównania działań gmin
w zakresie walki ze smogiem (dotacje, kontrole, działania edukacyjne itd.).
W aplikacji zostaną umieszczone informację o powodach, skutkach i przyczynach

uchwalenia dokumentu prawa miejscowego
nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Pomysłodawcą projektu #JurabezSmogu
jest Hubert Pietrzak, społecznik i aktywista ekologiczny, miłośnik Jury Krakowsko
– Częstochowskiej, prezes i założyciel Częstochowskiego Alarmu Smogowego (CzAS)
oraz autor prac naukowych z dziedziny Ekologistyki. Absolwent Politechniki Częstochowskiej. Studiował również na Technische
Universität CLAUSTHAL-ZELLERFELD
oraz odbywał praktyki zagraniczne w ramach
międzynarodowych programów w UE.
Był pomysłodawcą i organizatorem I Jurajskiego Rajdu Studenckiego PCz, projektu
#ProtestPCz oraz innych wydarzeń o zasięgu
lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
za co został wyróżniony między innymi,
ogólnopolską nagrodą ProJuvenes za najlepszy studencki projekt roku. W odpowiedzi
na zagrożenia związane ze smogiem, zainicjował i współorganizował konferencję na
Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej pt.: „Niska emisja
- zagrożenia i wyzwania”.
Działając w ramach
organizacji
CzAS
napisał wiele artykułów prasowych, brał
udział w programach
radiowych i telewizyjnych mających za
zadanie
zwiększyć
ekologiczna świadomość mieszkańców
Częstochowy. Stworzył również projekt
#CzestoSMOGOWA
pełniący funkcję informacyjną i ostrzegawczą dla mieszkańców miasta w czasie
występowania dużego
stężenia zanieczyszczeń w powietrzu.
Jako prezes CzAS
został
animatorem
projektów takich jak :
#CzASdlaPrzedszkoli, #CzASdlaZaroWaste, #JurabezPlastiku.
red.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Miliony na termomodernizację
Ponad 92 mln zł doﬁnansowania, niemal
dwukrotnie więcej niż pierwotnie zaplanowano, przyznał WFOŚiGW w Katowicach gminom, spółdzielniom i wspólnotom
mieszkaniowym na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków
mieszkalnych. Łącznie doﬁnansowanych
zostało 39 projektów. Środki pochodzą z
unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
- Pula środków w piątej edycji unijnego
konkursu wynosiła 50 mln zł. Ale ze względu
na olbrzymie zainteresowanie, szczególnie ze
strony samorządów, udało nam się ją zwiększyć
prawie dwukrotnie. W marcu zaczniemy przyjmować wnioski w następnej edycji konkursu i
jeśli będzie nadal tak duże, to również nie wykluczamy zwiększenia doﬁnansowania – mówi
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Największą kwotę doﬁnansowania, bo aż
blisko 20 mln zł, otrzyma Śląsko-Dąbrowska
Spółka Mieszkaniowa. Kompleksową termomodernizację przejdą należące do niej 52
wielorodzinne budynki mieszkalne (657 gospodarstw domowych). Dzięki temu zmniejszone zostanie zużycie energii i spadnie emisja
gazów cieplarnianych. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść około 32,5 mln zł. Według
planów prace termomodernizacyjne powinny

się zakończyć we wrześniu 2022 roku.
Z kolei najmniejsze doﬁnansowanie traﬁ do
gminy Irządze, w powiecie Zawierciańskim.
Na termomodernizację budynku wielorodzinnego gmina dostanie nieco ponad 267 tys. zł.
Łącznie w tej edycji konkursu, po przeprowadzeniu merytorycznej oceny, wyłoniono
39 projektów, na które przeznaczono ponad
92 mln zł doﬁnansowania. W marcu 2021 r.
rozpocznie się przyjmowanie wniosków w kolejnym, szóstym już konkursie.
Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020, poddziałania 1.7.1. tj. Wspieranie
efektywności energetycznej w budynkach
mieszkalnych w województwie śląskim. Za
jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączna suma
doﬁnansowania po pięciu edycjach konkursu
wynosi blisko 327 mln zł. Dzięki temu zmodernizowane energetycznie zostaną 663 budynki (15 479 gospodarstw domowych).
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę
niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.
red.

NFOŚiGW uruchamia program
„Nowa Energia”
Innowacje w obszarze produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania
wodoru jako pierwsze uzyskają wsparcie
w ramach programu „Nowa Energia”,
który uruchamia Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym naborze zostanie udostępnione
wsparcie w wysokości 300 mln zł.
Nowa Energia jest nowym programem
Narodowego Funduszu, który wspiera wdrożenie innowacyjnych technologii energetycznych. Zgodnie z celami PEP2040 służy
podniesieniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, aby w jak najszerszym stopniu
uczestniczyły i gospodarczo korzystały z procesu przechodzenia w kierunku bezemisyjnej
i niskoemisyjnej energetyki.
W pilotażowym naborze wodorowym
przewidziano 300 mln zł z budżetu całego
programu wynoszącego 2,5 mld zł. Wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu rozwój technologii i produkcji „bezemisyjnego”
wodoru oraz technologii przesyłania i wykorzystania wodoru, w tym m.in. technologii:
dostosowania infrastruktury do transportu
wodoru, magazynowania wodoru, wykorzystania wodoru w transporcie drogowym,
kolejowym lub wodnym, wykorzystujących
synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów.
Narodowy Fundusz zaprasza przedsiębior-

ców do składania wniosków od 18 marca. W
doborze projektów do programu kluczowym
jest spełnienie kryterium innowacyjności
oraz opłacalności ekonomicznej, zgodnie
z deﬁnicją określoną w programie. Projekt
skierowany się do tych, którzy planują uruchomić produkcję nowego wyrobu w zakresie gospodarki wodorowej lub wdrożyć nową
technologię wodorową we własnej działalności. W ciągu roku, będą uruchamiane nabory
w innych obszarach tematycznych. W czerwcu będą przyjmowane projekty w obszarze
plusenergetyczne budynki, a w sierpniu w
kolejnych tematach: inteligentne miasta
energii, wielopaliwowe bloki z magazynami
ciepła lub chłodu oraz stabilne i bezemisyjne źródła energii, samowystarczalne klastry
energetyczne.
Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pożyczkę do 85% kosztów kwaliﬁkowanych z
możliwością premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki po
uzyskaniu efektu rzeczowego, ale nie więcej
niż 10 mln zł. Jeżeli na etapie realizacji okaże
się, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych prac B+R, beneﬁcjent będzie mógł
ubiegać się o dodatkową dotację. Dla tych
beneﬁcjentów, którzy chcieliby powtórzyć
wdrożenie i skalować zastosowanie wdrożonej technologii, NFOŚiGW zaoferuje dodatkowo umorzenie do 25% pożyczki.
red.

