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Dzięki tym dwóm programom (unijny i krajowy) smog może pozostać tylko wspomnieniem. O co
w nich chodzi i na czym polegają? Oto kilka ważnych informacji:

      

Program unijny (w którym w pierwszej kolejności o środki aplikuje Gmina, później
mieszkańcy, jeśli oczywiście jako Gmina zostaniemy zakwalifikowani)

  

Na podstawie złożonych przez mieszkańców wstępnych deklaracji udziału, nasza gmina
wspólnie z innymi, ma możliwość aplikowania o środki w ramach projektu pn. „Ziemia Kłodzka –
czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie,
Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”.

  

Nabór wniosków (dla gmin!) dotyczących zwalczania emisji kominowej trwa do 19 kwietnia.

  

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu podany przez Instytucję Pośredniczącą to paździ
ernik 2019 r.

  

Na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła łącznie jako gmina możemy
pozyskać około 570 000 zł (do 10 000 zł w przypadku lokalu mieszkalnego i do 20 000 zł w
przypadku domu jednorodzinnego). Tym samym szacuje się, że podczas realizacji projektu
wymienionych zostanie około 40-50 źródeł ciepła. 
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W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i uzyskaniu dofinansowania, ogłoszony zostanie
nabór na projekty grantowe dla mieszkańców. Wówczas do ich oceny zostanie powołana
komisja składająca się z przedstawicieli wszystkich gmin biorących w nim udział. Projekty będą
analizowane zgodnie z kryteriami i wymaganiami ustalonymi na podstawie kryteriów
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego.

  

Szczegółowe informacje dotyczące naborów w przypadku otrzymania przez Gminę Kłodzko
dofinansowania zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie.

  

  

Program krajowy (nabór wniosków jest stały do 2027 roku)

  

W każdej chwili można skorzystać z programu Czyste Powietrze w ramach Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki można pozyskać zarówno na
stare budynki jak i nowe. Pozwala on również m.in. na wymianę ogrzewania, stolarki okiennej i
termomodernizację budynku.

  

Specjalnie dla naszych mieszkańców powstał w urzędzie Punkt Informacyjny, w którym
pracownicy udzielą Państwu odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

  

PUNKT INFORMACYJNY

  

CZYSTE POWIETRZE
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pokój 414, 

  

Marcin Kluczyński, tel.: 74 64 74 138

  

Kinga Kowalska, tel.: 74 64 74 169

  

Więcej informacji dotyczących tego programu, w tym również wniosek online można
uzyskać pod linkiem  www.wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie
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