
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
ogłasza nabór wniosków na lata 2022-2023 r. 
na dofinansowanie zadań przy udziale środ-
ków z NFOŚiGW, w ramach Programu Prio-
rytetowego: „Ogólnopolski program finan-
sowania usuwania wyrobów zawierających 
azbest” związanych z realizacją gminnych 
programów usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest.

Termin składania wniosków to 30.04.2022 r. 
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą 
rozpatrywane.

Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzyma-
nia naboru w trakcie jego trwania w przypadku 
wyczerpania alokacji środków przewidzianych 
w Programie.

Dodatkowy nabór wniosków na zadania re-
alizowane w 2023 roku może zostać ogłoszony 

przez Fundusz, pod warunkiem niewyczerpania 
środków na realizację zadań w 2023 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporzą-
dzić na obowiązujących formularzach dostęp-
nych na stronie internetowej www.wfosigw.
katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań 
/ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni 
ziemi / wzory wniosków / c. 

Zadanie podzielone zostanie na dwa etapy:
a) I etap – zadania realizowane w 2022 r. - ter-

min zakończenia zadań – 30.09.2022 r. (kalku-
lacja kosztów realizacji zadania sporządzona w 
oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie miesz-
kańców),

b) II etap - zadania realizowane w 2023 r. - ter-
min zakończenia zadań – 30.09.2023 r. (kalku-
lacja kosztów realizacji zadania sporządzona w 
oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie miesz-
kańców lub w oparciu o Prognozę Gminy).

Gmina może złożyć wniosek na jeden lub 

dwa etapy zadania. 
Wnioski rozpatrywane będą w trybie cią-

głym w oparciu o poniższe dokumenty:
* Regulamin dofinansowania zadań przy 

udziale środków z NFOŚiGW w ramach pro-
gramu priorytetowego „Ogólnopolski program 
finansowania usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest” związanych z realizacją gminnych 
programów usuwania azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest i naboru wniosków

* „Szczególne zasady dofinansowania zadań 
związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem 
azbestu realizowanych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego”.

* Program priorytetowy NFOŚiGW pod na-
zwą „Ogólnopolski program finansowania usu-

wania wyrobów zawierających azbest”.
Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi 

załącznikami należy złożyć w jeden z dwóch 
sposobów:

* w wersji papierowej do biura Wojewódz-
kiego Funduszu z załączoną wersją elektronicz-
ną wniosku zapisaną w formie pliku PDF oraz 
dodatkowo Zestawienie właścicieli obiektów w  
formacie XLS  na nośniku danych (np. pamięć 
USB, płyta CD)

* poprzez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) 
na skrytkę Wojewódzkiego Funduszu – z podpi-
sami elektronicznymi.

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i 
Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 241.
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Odpady 
to też zasoby
Studenckie koło naukowe GeneInUse 

Wydziału Infrastruktury i Środowiska Poli-
techniki Częstochowskiej uzyskało dofinan-
sowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki 
w ramach pierwszej edycji konkursu „Stu-
denckie koła naukowe tworzą innowacje” za 
projekt „Odpady to też zasoby-Zielony ład”. 
W projekcie studenci poszukują rozwiązań, 
które są odpowiedzią na potrzeby gospodarki 
obiegu zamkniętego (GOZu) w sferze gospo-
darowania zasobami środowiska. Badania 
mają na celu modernizację obecnych i stwo-
rzenie nowych rozwiązań technicznych w go-
spodarce odpadami.

Program „Studenckie koła naukowe tworzą 
innowacje” został ogłoszony przez ministerstwo 
jesienią ubiegłego roku jako wsparcie dla dzia-
łających w uczelniach studenckich kół nauko-
wych. Projekty oceniane były m.in. pod kątem 
przewidywanych rezultatów, użyteczności, zna-
czenia dla rozwoju społecznego kraju lub regio-
nu i zasięgu oddziaływania.

Z Politechniki Częstochowskiej z dwóch 
zgłoszonych projektów, do realizacji wybrano 
projekt Studenckiego Koła Naukowego Gene-
InUse Wydziału Infrastruktury i Środowiska pn. 
„Odpady to też zasoby-Zielony ład.”

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań 
umożliwiających bardziej efektywne wykorzy-
stanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospo-

darkę o obiegu zamkniętym, czy zmniejszenie 
poziomu zanieczyszczeń. 

Działania takie wymagają jednak wprowa-
dzenia szeregu innowacyjnych rozwiązań. 
Kluczowe dla spełnienia tych celów są zasoby, 
głównie te odzyskane, energia pochodzenia bio-
logicznego, wytwarzanie odpadów czy nawet 
nasze codzienne wybory konsumenckie. 

Dążenie do osiągnięcia Zielonego ładu (gre-
en deal) jest z pewnością drogą, która nie może 
ominąć odpadów. W projekcie, studenci będą 
poszukiwać w swych pracach badawczych roz-
wiązań, które są odpowiedzią na realne potrze-
by gospodarki obiegu zamkniętego (GOZu) w 
sferze gospodarowania zasobami środowiska. 
Badania mają na celu modernizację obecnych i 
stworzenie nowych rozwiązań technicznych w 
gospodarce odpadami. 

W ramach prac studenci Wydziału Infrastruk-
tury i Środowiska realizują zadania badawcze tj.: 
odzysk biomasy nawozowej z osadów z procesu 
uzdatniania wody; wykorzystanie fotogranul tle-
nowych w systemie SBR oczyszczania ścieków; 
detekcja mikroplastiku w organizmach wybra-
nych skąposzczetów; testowanie organizmów 
(owady i skąposzczety) w usuwaniu odpadów.

Projekt odpowiada idei badań ekoinnowacyj-
nych, chroniących środowisko i jest ukierunko-
wany na wykorzystanie bioprocesów w odzysku 
surowców z odpadów, podniesienia efektywno-
ści recyklingu organicznego, co jest zgodne z 
założeniami strategii Zielonego Ładu. Obecnie 
kurczące się zasoby i postępowanie zgodnie z 
zasadami GOZu wymuszają nowe rozwiązania 
w gospodarce wodno-ściekowej i odpadowej.
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zjadające styropian

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

Trzecia część programu „Czyste Powie-
trze” z najwyższym dofinansowaniem do 
69 tys. zł przy dochodzie na członka gospo-
darstwa domowego 900 zł lub 1260 zł oraz 
dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, 
a także zmiany dotychczasowego progra-
mu, by jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – 
to najbliższe plany Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na 2022 r.

Wprowadzenie nowej części programu 
„Czyste Powietrze” dla beneficjentów upraw-
nionych do najwyższego poziomu dofinanso-
wania podzielono na dwie fazy.

W pierwszej kolejności ogłoszony będzie 
nabór wniosków do trzeciej części progra-
mu uwzględniający następujące zasady:

* Przeciętny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego uprawniającego do 
najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł 
(gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł 
(gospodarstwa jednoosobowe);

* Alternatywa do dochodowego kryterium 
kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzy-
mywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, 
zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku 
opiekuńczego;

Intensywność dofinansowania – do 90% 
kosztów kwalifikowanych;

* Maksymalna kwota dotacji dla całego 
przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;

* Liczba transz rozliczeń – do pięciu;
* Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 

miesięcy.
Przy naborze dla trzeciej części programu 

obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2b 
„Koszty kwalifikowane oraz maksymalny po-
ziom dofinansowania dla Części 3 Programu 
dla Beneficjentów uprawnionych do najwyż-
szego poziomu dofinansowania”.

Równolegle w 2022 r. będą trwały prace 
nad drugą fazą wdrażania trzeciej części pro-

gramu „Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. 
prefinansowanie wydatków, a także pomoc 
wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji 
i rozliczeniu inwestycji.

Ponadto, w wyniku doświadczeń z do-
tychczasowego wdrażania „Czystego Po-
wietrza” oraz postulatów zgłaszanych przez 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, organizacje branżowe i 
pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapi-
sy we wszystkich częściach programu i jego 
załącznikach.

Najważniejsze ze zmian,które niebawem 
będą obowiązywać to:

* Uwzględnienie możliwości finansowania 
z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie 
łączy się z gminnymi programami parasolo-
wymi, w których wnioskodawca nie staje się 
właścicielem kotła do zakończenia okresu 
trwałości;

* Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, 
gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesu-
nięcia terminu przyłączenia gazu przez ope-
ratora;

* Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na 
drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z 
celami programu;

* Doprecyzowanie wymagań dla przewo-
dów kominowych w przypadku kotłów na pa-
liwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Zmiany do programu „Czyste Powietrze” 
zostały już zaopiniowane przez Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska oraz przyjęte 17.12.2021 
r. przez Radę Nadzorczą Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Obecnie trwają prace nad dokumentacją 
programową, która jest konieczna do urucho-
mienia naboru na nowych warunkach. Data 
wejścia w życie zmienionego programu wraz z 
ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie 
podana w styczniu 2022 r.

red. 

Nowości w programie 
„Czyste Powietrze” w 2022 roku


