
Przedsiębiorcy, w tym nawet ci zaliczający się do grona mikroprzedsiębior-
ców, mogą wykorzystać technologie fotowoltaiczne w swojej dzia-
łalności. To właśnie dzięki programowi „50 kW na start”, w ramach 

którego WFOŚiG w Katowicach wspiera przedsięwzięcia z zakresu 
odnawialnych źródeł energii dla fi rm z sektora MŚP.

Fundusz ogłosił nabór wnio-
sków na przedsięwzięcia po-
legające na zabudowie mikro 
instalacji fotowoltaicznych, czy-
li instalacji o mocy do 50 kW 
z terenu województwa śląskie-
go. Benefi cjentami mogą zostać 
mikroprzedsiębiorcy oraz małe 

lub średnie przedsiębiorstwa.
Dofi nansowanie może wy-

nieść do 100% kosztów kwa-
lifi kowanych, w tym w formie 
nieumarzalnej pożyczki w wy-
sokości 90% udzielonego do-
fi nansowania oprocentowanej 
0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 

3% w stosunku rocznym, a tak-
że w formie dotacji do 10% 
udzielonego dofinansowania. 
Kwota alokacji środków w pro-
gramie „50 kW na start” wynosi 
łącznie 10 mln zł, z czego 9 mln 
zł zarezerwowano na pożyczki, 
a 1 mln zł na dotacje.

Nabór wniosków odbywa się 
w trzech rundach. Pierwsza po-
trwa od 29 marca do 30 kwiet-
nia, druga od 1 do 31 maja, 
a trzecia od 1 do 30 czerwca. 
W przypadku wyczerpania alo-
kacji w danej rundzie kolejna 
runda naboru nie odbędzie się, 

bowiem WFOŚiGW zastrzega 
sobie prawo do wstrzymania 
naboru w trakcie rundy w przy-
padku wyczerpania środków 
przewidzianych w programie

50 milionów na termomodernizację

50 kW na start

Spółdzielnie, samorządy i wspólnoty mieszkaniowe z województwa śląskiego mają 

jeszcze okazję, aby pozyskać pieniądze na przeprowadzenie kompleksowej termomo-

dernizacji budynków wielorodzinnych. WFOŚiGW przeznaczy 50 mln zł w ramach szó-

stego – już ostatniego w tej perspektywie unijnej – konkursu..

Wnioski można składać od 
29 marca do 28 maja 2021 r. Jest 
więc jeszcze czas na przygotowa-
nie pełnej dokumentacji. Musi 
ona zawierać przede wszystkim 
audyt energetyczny budynku 
przeznaczonego do termomo-
dernizacji, a także źródła fi nan-
sowania inwestycji oraz wszelkie 
wymagane prawem zezwolenia, 
pozwolenia i zgody.

– Zachęcamy wszystkich zain-
teresowanych, bo to już ostatnia 
szansa na zdobycie pieniędzy z tej 
unijnej perspektywy. Jako insty-
tucja wdrażająca, do rozdyspo-
nowania mamy 50 mln zł, ale jeśli 
zainteresowanie będzie duże to 
mamy możliwość zwiększenia puli 
środków. Tak jak w poprzednim 
konkursie, kiedy tę kwotę prawie 
podwoiliśmy, do ponad 92 mln zł 

– mówi Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach.

We wcześniejszym rozdaniu 
środków ostatecznie dofinan-
sowano 39 projektów, z czego 
największe wsparcie wyniosło 
aż blisko 20 milionów złotych, 
a druga co do wielkości dota-
cja osiągnęła niemal 17 mln zł. 
W pięciu edycjach konkursu 
przyznano prawie 327 mln zł, 
co pozwoli na zmodernizowanie 
energetyczne aż 663 budynków, 
w skład których wchodzi 15 
479 gospodarstw domowych. 
Środki pochodzą z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020, 
poddziałania 1.7.1. tj. Wspiera-
nie efektywności energetycz-
nej w budynkach mieszkalnych 
w województwie śląskim. Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach jest odpowie-
dzialny za jego wdrażanie

dla MŚP i mikroprzedsiębiorców



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach podsumował ubiegły rok. W tym okresie instytucja 

udzieliła ponad MILIARD złotych dofinansowań na działania związane 

z ochroną środowiska w regionie. To pierwszy raz w 28-letniej historii 

funduszu, kiedy kwota przyznanych dotacji osiągnęła taką sumę.

WFOŚiGW w Katowicach przed-
stawił sprawozdanie z działalności 
w 2020 roku. Wynika z niego, że 
łączna pomoc udzielona na dofinan-
sowanie zadań w 2020 roku wyniosła 
dokładnie 1 002 161 000 zł. Znacz-
ną część z tej kwoty przeznaczono 
na walkę ze smogiem. Spore środki 
skierowano również na ochronę wód 
oraz gospodarkę odpadami. Warto 
przy tym podkreślić, że w 2019 r. do-
finansowania wyniosły „tylko” 513 mi-
lionów złotych.

 – Ta kwota robi olbrzymie wraże-
nie. Mogę powiedzieć, że to historyczny 
wynik. Do tej pory Fundusz tak dużych 
pieniędzy rocznie na dofinansowania nie 
przeznaczał. Tym bardziej, że przecież 
ubiegły rok był wyjątkowy. Pojawiła się 
bowiem pandemia COVID-19 i mieliśmy 

obawy, czy wiele działań prowadzonych 
przez beneficjentów nie zostanie spara-
liżowanych bądź mocno ograniczonych. 
Jak widać tak się nie stało – tłumaczy 
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW 
w Katowicach.

W minionym roku na poprawę ja-
kości powietrza – w tym na walkę ze 
smogiem – fundusz przeznaczył blisko 
873 mln zł. Dotacje na ochronę wód, 
adaptację do zmian klimatu i gospo-

darkę wodną pochłonęły 65 mln zł, 
natomiast środki na gospodarkę od-
padami i ochronę powierzchni ziemi 
wyniosły 31 mln zł. Oprócz tego do-
finansowano zadania polegające na 
zapobieganiu poważnym awariom, 
edukacji ekologicznej, zarządzaniu śro-
dowiskowym w regionie oraz wspiera-
niu różnorodności biologicznej.

Skąd pochodziły
te pieniądze? 

Największe środki pochodzą z za-
sobów własnych funduszu, z których 
w 2020 roku udzielono dofinanso-
wania na kwotę prawie 395 mln zł. 
Ponadto WFOŚiGW w Katowicach 
uczestniczy we wdrażaniu środków 
unijnych w ramach Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014–2020 i jako Instytucja 
Wdrażająca dla Działania 1.7 „Kom-
pleksowa likwidacja niskiej emisji na 
terenie województwa śląskiego” udzie-
lił wsparcia w łącznej wysokości 
388 mln zł. Za to udostępnione przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej środki po-
zwoliły na dofinansowanie zadań na 
kwotę niemal 220 mln zł

Miliard złotych
na ochronę 
środowiska

Pomoc udzielona na dofinansowanie zadań  
w 2020 roku wyniosła dokładnie 

1 002 161 000 zł  
 Znaczną część z tej kwoty przeznaczono na walkę ze smogiem


