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Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tadeusz
Ratyński,
I z-ca prezesa
Zarządu
WFOŚiGW
w Olsztynie
Na początku bieżącego roku
jako Wojewódzki Fundusz
w Olsztynie uruchomiliśmy
10 programów dotacyjnych,
w których alokacja środków
wynosi ponad 3,7 miliona
złotych. Nabór wniosków
w większości z nich został już
rozpoczęty. Mamy jednak dla
Państwa kolejną niespodziankę. Podczas styczniowej
konferencji w Olsztynie
poświęconej fotowoltaice
zapowiadaliśmy, że w pierwszym kwartale tego roku
uruchomimy konkurs pożyczkowy na działania związane
z odnawialnymi źródłami
energii, termomodernizacją
budynków, gospodarką wodną, demontażem i utylizacją
poszyć azbestowych, a także
budową przydomowych
oczyszczalni ścieków. Wśród
promowanych zadań znajdą
się także takie, których do
tej pory w naszej ofercie nie
było — zakup samochodów
z napędem elektrycznym oraz
budowa stacji ładowania
pojazdów elektrycznych.
Nowy program nazwaliśmy
„EWA”. Skierowany jest do
osób fizycznych. Uruchomienie tego systemu pożyczkowego to pokłosie dwóch
edycji programu „Prosument
na Warmii i Mazurach”, który
wdrażany był w naszym regionie przez Wojewódzki Fundusz w Olsztynie i cieszył się
bardzo dużą popularnością.
W „Prosumencie” finansowaliśmy jedynie źródła ciepła
i energii. Nowy produkt
Funduszu znacznie poszerza
ofertę. Zmieniają się też zasady udzielania dofinansowania.
Tym razem nie ma dotacji, ale
jedynie preferencyjna dwuprocentowa pożyczka, którą
należy spłacić w ciągu 5 lat.
Beneficjent, który zdecyduje
się na skorzystanie z programu
będzie musiał zapewnić 10
procent wkładu własnego.
Alokacja środków wynosi 20
mln zł, z czego jeden wnioskodawca łącznie na wszystkie
zadania może maksymalnie
pozyskać 300 tys. zł. Więcej
na temat programu „EWA”
przeczytacie w bieżącym wydaniu Głosu Eko. O konkretnej
dacie uruchomienia konkursu
poinformujemy Państwa na
naszej stronie internetowej
i w prasie.

Zespół doradztwa organizatorem konferencji poświęconej fotowoltaice

Dobra energia ze słońca
W Olsztynie
dyskutowano
o procesie
inwestycyjnym
związanym
z dynamicznie
rozwijającym
się rynkiem
fotowoltaiki.
Organizatorem
spotkania,
w którym wzięło
udział ponad stu
przedstawicieli
samorządów
i przedsiębiorców,
był Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie
i istniejący przy nim
zespół doradztwa
energetycznego.
Wojewódzki Fundusz w Olsztynie od przeszło 24 lat
wspiera działania związane
z szeroko pojętą ochroną
środowiska Warmii i Mazur. Z jego finansowej pomocy korzystają samorządy,
przedsiębiorcy, organizacje
pozarządowe i osoby fizyczne. Od kwietnia 2016 roku
w strukturach Funduszu działa zespół profesjonalistów,
który doradza w zakresie
gospodarki niskoemisyjnej,
efektywności energetycznej
oraz odnawialnych źródeł
energii. Z ich pomocy mogą
korzystać samorządy z terenu
Warmii i Mazur, wspólnoty
i spółdzielnie mieszkaniowe,
osoby fizyczne oraz firmy
i przedsiębiorstwa.

Cały czas się uczymy

Jednym z celów, jakie założono przy tworzeniu zespołów doradczych, są spotkania
związane z promocją odna-

Jednym z elementów konferencji był panel dotyczący przyszłości instalacji fotowoltaicznych w aspekcie
nowych rozwiązań prawnych Fot. Grzegorz Siemieniuk

wialnych źródeł energii, które są jednocześnie doskonałą
platformą wymiany doświadczeń ciągle rozwijającego się
rynku OZE. Takie spotkanie
zorganizowano 10 stycznia
w Olsztynie.
— Śmiało można powiedzieć, że wszyscy cały czas
się uczymy — mówił podczas
konferencji Adam Krzyśków,
prezes Zarządu WFOŚiGW
w Olsztynie. — Rynek odnawialnych źródeł energii cały
czas się rozwija i niejako wymaga od nas wszystkich zgłębiania wiedzy na ten temat.
Jako Wojewódzki Fundusz
jesteśmy odpowiedzialni za
wdrażanie osi regionalnego programu operacyjnego
dotyczącego efektywności
energetycznych, w tym także OZE. Liczba projektów
dotyczących szczególnie fotowoltaiki wzrasta i dlatego
postanowiliśmy zorganizować konferencję i wskazać
problemy, jakie występują
przy realizacji projektów,
a także wykorzystać doświadczenie osób, które na
co dzień zajmują się tymi
zagadnieniami.
Ważnym elementem konferencji były także kwestie

związane z funkcjonowaniem
w strukturach WFOŚiGW
w Olsztynie zespołu doradztwa energetycznego. Podczas
spotkania zaprezentowano
dotychczasowe
doświadczenia Funduszu związane
z wdrażaniem projektów
OZE zarówno ze środków
unijnych, jak też i krajowych.
Dodatkowo zaprezentowano
pomysły na pozyskanie środków krajowych na realizację
projektów wykorzystujących
tzw. zieloną energię.

„Nagroda
Zielonego Feniksa”

— Wszystkie działania mają
wspólne cele, które skierowane są zarówno na zysk ekonomiczny, jak i efekt ekologiczny
— przekonywał podczas spotkania w Olsztynie Janusz Pabich, doradca energetyczny.
— Szczególne zainteresowanie OZE zauważamy wśród
samorządowców, a dzięki
nim łatwiej jest dotrzeć do
mieszkańców i przedsiębiorców zamieszkujących region.
Wyraźny wzrost zainteresowania odnotowaliśmy także
wśród osób fizycznych, które
chętnie korzystały ze środków programu „Prosument

na Warmii i Mazurach”.
Podczas spotkania wręczono także wyróżnienie „Nagrodę Zielonego Feniksa”
firmie Biogal sp. z o.o., która
od kilku lat realizuje projekty
związane z OZE. Ta rodzinna
firma przy realizacji projektów korzystała kilkukrotnie
ze środków unijnych i krajowych.
— Może feniksem nie jestem, ale odradzam się dzięki
współpracy z Wojewódzkim
Funduszem w Olsztynie —
mówił, odbierając nagrodę,
prezes firmy Andrzej Galiński. — Obecnie realizuję
już piąty projekt na naszej
biogazowni i myślę, że to nie
koniec.
Podczas konferencji poruszono także kwestie związane z najczęściej popełnianymi błędami w dokumentacji
inwestycyjnej i rozliczeniowej, a także błędów wykonawczych i projektowych na
konkretnych przykładach
powstałych już inwestycji.
Spotkanie zakończył panel
dyskusyjny dotyczący przyszłości instalacji fotowoltaicznych w aspekcie nowych
rozwiązań prawnych.
Grzegorz Siemieniuk

Miron Sycz
wicemarszałek
województwa
warmińskomazurskiego
Można już
ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu
„Geologia i górnictwo.
Zmniejszenie uciążliwości
wynikających z wydobycia
kopalin”. Program jest
realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W tym naborze do
wykorzystania jest 100
mln zł w formie dotacji
i pożyczki.
Celem programu jest
ograniczenie negatywnego oddziaływania na
środowisko wynikającego
z wydobycia kopalin
i likwidacji zakładów górniczych poprzez rekultywację
gruntów na terenach zdegradowanych działalnością
wydobywczą, eliminowanie
zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania
obiektów budowlanych
i wyrobisk górniczych, a także
monitoring stanu środowiska
i przeciwdziałanie poważnym
awariom w górnictwie.
Dofinansowanie udzielane będzie w formie
dotacji lub pożyczki
— nawet do 100 proc.
kosztów kwalifikowanych,
z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
Beneficjentami dotacji mogą
być podmioty i instytucje
finansowane w całości lub
w części ze środków budżetu
państwa w formie dotacji
podmiotowych i celowych,
których działalność regulują
przepisy prawa geologicznego i górniczego. O te
środki mogą się także
ubiegać podmioty wskazane
w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa, jednostki samorządu
terytorialnego i ich związki
oraz jednostki powołane
do prowadzenia działań
ratowniczych w górnictwie.
Wszyscy ci potencjalni
beneficjenci muszą prowadzić
działalność regulowaną
przez przepisy prawa
geologicznego i górniczego.
Warto też wiedzieć, że
istnieje możliwość przekwalifikowania wniosków
dotacyjnych na pożyczkowe
zgodnie z zapisami programu.
Wnioski przyjmowane będą
do 30 listopada 2017 roku.

2e GŁOS EKO
SKRÓTEM
POROZUMIENIE FUNDUSZU
I DZIAŁKOWCÓW
Spotkania z ekologią na
terenie ogrodów działkowych
Warmii i Mazur, nauka dzieci
i młodzieży na temat bogactwa
przyrodniczego rodzimej ziemi
uprawianej i pielęgnowanej
od pokoleń oraz edukacyjne
inicjatywy medialne — to
ustalenia do współpracy
jaką zapoczątkował oficjalnie Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
z działkowcami z Warmii
i Mazur. Porozumienie w tej
sprawie podpisali Adam
Krzyśków — Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Olsztynie
i Czesław Wojsław — Prezes
Zarządu Okręgu WarmińskoMazurskiego
Polskiego
Związku Działkowców. — To
dla nas ważne porozumienie,
ponieważ mamy w szeregach
związku wielu doświadczonych
działkowców, którzy teraz będą
mogli szerzej podzielić się
swoją wiedzą z najmłodszymi,
nauczyć ich szacunku do ziemi
i lokalnej przyrody — mówił
podczas spotkania prezes
Czesław Wojsław.
sem

ZAPRASZAMY NA KOLEJNY
ODCINEK W „W SŁUŻBIE
NATURY”
Z zasady powinna jeść zioła,
trawy, młode liście i pędy drzew,
ale wiadomo, że to jedynie
część jej diety. Pola uprawne
„oferują” sarnom konkurencyjny pokarm, jest nim między
innymi rzepak. Saren w Polsce
jest dużo – to obecnie najliczniejsze zwierzę łowne.
Od kilku lat ich liczebność
oscyluje wokół 800 tys. osobników. Taki wysoki stan
zwierzyny powoduje wiele
problemów. Co roku, zgodnie
z planami łowieckimi myśliwi
redukują ok. 20 proc. populacji, co pokrywa się z rocznym
przyrostem naturalnym tych
zwierząt i zapewnia kontrolę
nad populacją. Ale ta redukcja
na niewiele się zdaje, ponieważ
odszkodowania wypłacane
rolnikom przez myśliwych są
nadal wielomilionowe. Przy
takich stanach zwierzyny nie
da się ich uniknąć. W kolejnym
odcinku programu „W służbie
natury” pokażemy, jak myśliwi
próbują przeciwdziałać szkodom w uprawach rolnych i dlaczego zwierzęta łowne żywią się
na polach u rolników, zamiast
swoim naturalnym żerem. Premiera odcinka w TVP3 Olsztyn
w sobotę 18 lutego o godzinie
18.15, a powtórki w niedzielę
19 lutego i w czwartek 23 lutego, również o godzinie 18.15.
W pozostałe weekendy zapraszamy do obejrzenia powtórek odcinków z ubiegłych
sezonów. Do zobaczenia!
Aniela U. Smoczyńska,
autorka programu
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Beneficjent w pełni odpowiada za realizację swojego przedsięwzięcia

Projekty pod kontrolą
Projekty realizowane dzięki środkom
funduszy europejskich muszą być
skontrolowane przez pracowników
instytucji udzielającej dofinansowania.
W zależności od etapu realizacji
projektu beneficjent może
być poddawany różnym typom kontroli.
Kontrole projektów realizowanych działań 4.1, 4.2,
5.1, 5.2 i 5.3 w Regionalnym
Programie
Operacyjnym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, prowadzi Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Kontrole obejmują weryfikacje wydatków przedstawionych we wnioskach o płatność,
sprawdzenie prawidłowości
udzielanych zamówień publicznych, przeprowadzenie
inspekcji terenowej w miejscu
realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta. W zależności
od etapu wdrażania projektu
kontrola może być przeprowadzona w trakcie realizacji
projektu, na zakończenie lub
w okresie jego trwałości.

Na miejscu lub w funduszu

Kontrole projektów przeprowadza
powoływany
w WFOŚiGW w Olsztynie zespół kontrolujący, który dokonuje obiektywnych, rzetelnych
i wiarygodnych ustaleń. Jego
zadaniem jest m.in.: porównanie zastanego stanu z założeniami przedstawionymi we
wniosku o dofinansowanie,
potwierdzenie
zakupienia
towarów, wykonania usług
i prac, oraz że wskazane we
wnioskach o płatność wydatki
zostały rzeczywiście poniesione. Kontrole można podzielić
na planowe — wynikające
z Rocznych Planów Kontroli
Funduszu, a także doraźne
— przeprowadzane najczęściej w przypadku wystąpienia
w projekcie nieprawidłowości
lub podejrzenia ich wystąpienia. Wśród najczęściej
występujących
przesłanek
do przeprowadzenia kontroli
doraźnej wskazać można znaczące opóźnienia w realizacji
projektu zagrażające terminowej realizacji inwestycji,
podejrzenie występowania
powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, wątpliwości co do prawidłowości
przeprowadzonej procedury
udzielania zamówień oraz
przedstawienie do rozliczenia
dowodów księgowych budzących wątpliwości w zakresie
ich wiarygodności. Kontrola
może zostać przeprowadzona

w miejscu realizacji projektu,
w siedzibie beneficjenta lub
w siedzibie funduszu, gdzie
osoba kontrolowana zobowiązana jest dostarczyć dokumentację projektowej. Każdorazowo o rodzaju, zakresie
i terminie przeprowadzenia
kontroli fundusz informuje beneficjenta.

Najczęstsze przyczyny
nieprawidłowości

Zespół kontrolujący ma prawo wejść na teren realizacji
projektu i dokonać oględzin
wszystkich elementów objętych zakresem rzeczowym
projektu. Ma również prawo
wglądu do wszystkich dokumentów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.
Obowiązkiem beneficjenta
jest zapewnienie dostępu do
związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz
zapewnienie obecności osób
kompetentnych do udzielenia
wyjaśnień na temat procedur,
wydatków oraz innych zagadnień związanych z projektem.
Po zakończeniu czynności
kontrolnych zespół kontrolujący przekazuje informację pokontrolną, zawierającą
ewentualnie stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości oraz
sformułowane zalecenia pokontrolne. Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania o realizacji zaleceń
pokontrolnych lub przyczynach
niepodjęcia działań nałożonych
na niego w ramach zaleceń.
Podczas szeroko pojętych
kontroli projektów mogą wystąpić przypadki stwierdzenia przez zespół kontrolujący
nieprawidłowości. Wiąże się to
z koniecznością pomniejszenia
wydatków kwalifikowalnych
we wniosku o płatność lub
nałożeniu korekty finansowej.
Mając na uwadze dotychczasowe
doświadczenia
WFOŚiGW w Olsztynie we
wdrażaniu i zarządzaniu funduszami unijnymi, najczęstszą przyczyną stwierdzania
nieprawidłowości są: błędy
w realizacji zamówień publicznych, brak realizacji przez
beneficjenta działań przewidzianych w projekcie, realizacja projektu niezgodnie
z obowiązującymi przepisami
prawa, a także przedstawianie

we wniosku o płatność niekompletnej, nieprawidłowej
dokumentacji potwierdzającej
poniesienie wydatków.
Większość korekt finansowych nałożonych przez
fundusz na beneficjentów
w poprzedniej perspektywie
finansowej 2007-2013 dotyczyła realizacji procesu wyboru wykonawców zamówień.
Również w nowym okresie
programowym 2014-2020 pod
szczególnym nadzorem będzie
poprawność przygotowania
i przeprowadzenia przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówienia, zapewnienie
przejrzystości oraz zachowanie
zasad uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców. Spełnienie tych wymogów następuje w drodze
zastosowania przepisów PZP
dla beneficjentów będących
zamawiającym w rozumieniu
ustawy PZP lub zachowania
zasad konkurencyjności.

Rozeznanie rynku i zasada
konkurencyjności

Wnioskodawca, realizując
projekt, musi pamiętać, że
aby, otrzymać dofinansowanie musi przestrzegać określonych zasad przy wyborze
wykonawców. Zasady te zostały opisane w „Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata
2014-2020”, a także w umowie
o dofinasowanie projektu.
Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień
o wartości od 20 tys. zł do 50
tys. zł netto włącznie. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie
nie wyższej niż cena rynkowa,
niezbędne jest przedstawienie
co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi
ofertami lub potwierdzenie
wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech
potencjalnych wykonawców
wraz z otrzymanymi ofertami.
W przypadku, gdy w wyniku
upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert,
niezbędne jest przedstawienie
np.: wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili
z informacją na temat ceny za
określony towar/usługę.
Zasadę konkurencji stosuje
się w przypadku zamówień
przekraczających wartość 50
tys. zł netto. W celu wyboru wykonawcy należy rzetelnie przy-

gotować zapytanie ofertowe.
Do opisu przedmiotu zamówienia należy zastosować
nazwy i kody CPV (Wspólny
Słownik Zamówień). W zapytaniu muszą zostać określone
m.in.: warunki stawiane wykonawcom, a także kryteria
według których dokonywany
będzie wybór wykonawcy.
Szczegółowy zakres zapytania ofertowego regulują
wspomniane wyżej Wytyczne.
W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy zadbać
o właściwie upublicznienie
zapytania ofertowego.
W przypadku beneficjentów
rozpoczynających procedurę
wyboru wykonawcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie upublicznienie polega
na umieszczeniu zapytania
ofertowego w bazie konkurencyjności. Portal ten jest
przyjaznym narzędziem, dzięki
któremu beneficjent krok po
kroku może wypełnić odpowiednie formularze bez obawy, że pominie istotne zapisy
i elementy.
Z kolei ci, którzy zdecydują
się na realizację procedury jeszcze przed zawarciem
umowy o dofinansowanie,
niezbędnym minimum jest
skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech
potencjalnych wykonawców
oraz upublicznienie tego zapytania co najmniej na swojej
stronie internetowej. W przypadku, gdy beneficjent nie
posiada strony internetowej,
może skorzystać z tej, którą
udostępniła w swoim portalu
Instytucja Zarządzająca RPO
WiM. Wystarczy wejść na stronę https://rpo.warmia.mazury.
pl/artykul/1387/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow
i opublikować swoje zapytanie
ofertowe.
Wybór odpowiedniego wykonawcy to duża część sukcesu inwestycyjnego. Beneficjent
jest jednak odbiorcą pieniędzy
publicznych, więc nie może
dowolnie kształtować warunków stawianych wykonawcom, a co najważniejsze, nie
może ograniczać dostępu do
zamówienia. Istotne z punktu
widzenia instytucji przyznającej dotację jest także wyeliminowanie nieprawidłowości
związanych z powiązanymi
między sobą podmiotami.
Niedopuszczalne jest bowiem
wybieranie wykonawcy, który
jest podmiotem zależnym lub
powiązanym z beneficjentem
lub firmą dokonującą wyboru wykonawcy w imieniu
wnioskodawcy. Jeśli podczas
czynności kontrolnych fundusz stwierdzi występowanie
powiązań pomiędzy firmą dokonującą wyboru wykonawcy

w imieniu wnioskodawcy,a wykonawcą, to konsekwencje
takiego postępowania dotkną
samego beneficjenta. Aby
więc uniknąć konieczności
zwrotu dofinansowania, należy uważnie przeczytać wytyczne i stosować ich zapisy.
Magdalena Bal

RADY DLA BENEFICJENTÓW
• Pamiętaj, że to ty zawarłeś
umowę o dofinasnowanie
projektu i w pełni odpowiadasz za jej realizację.
• Projekt wykonuj zgodnie
z zapisami wniosku aplikacyjnego, realizując zaplanowane zadania w okresie
przewidzianym w umowie
o dofinansowanie.
• Informuj i uzgadniaj z Funduszem wszelkie zmiany
i odstępstwa w realizacji
projektu od zapisów umowy
o dofinansowanie.
• Pamiętaj o przejrzystości
wydatkowania środków
w ramach realizacji projektów.
• Przygotuj i przeprowadź
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający w szczególności zachowanie zasad
uczciwej konkurencji i równe
traktowanie wykonawców,
a także zgodnie z warunkami
i procedurami określonymi
w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata
2014-2020.
• Stosuj montaż finansowy
zgodny z zawartą umową,
a wydatki rzetelnie dokumentuj, prowadząc wyodrębnioną dla projektu ewidencję księgową.
• Weryfikuj osiąganie
założonych w projekcie wskaźników.
• Gromadź i układaj chronologicznie dokumentację
związaną z realizacją projektu.
• Prowadź działania informacyjno – promocyjne
informując o udziale
Unii Europejskiej we
współfinansowaniu projektu
na tablicach informacyjnych/
pamiątkowych, stronach
internetowych, dokumentach, pismach, które
przygotowujesz w związku
z realizacją projektu.
• Po zakończeniu realizacji
projektu musisz zachować
jego trwałość.
• Pamiętaj, że twój projekt
może zostać skontrolowany
również przez inne instytucje
administracji krajowej i europejskiej.
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WFOŚiGW w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych

Energia – Woda – Atmosfera
Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie planuje uruchomić program „EWA”, który
skierowany będzie do osób fizycznych. Dofinansowanie będzie można pozyskać
w trzech działaniach. Alokacja środków wynosi 20 milionów złotych.
„EWA” (Energia — Woda
— Atmosfera) — to nowy
program, który uruchamia
WFOŚiGW w Olsztynie.
Chcesz docieplić swój dom?
Zbudować
przydomową
oczyszczalnię ścieków? Zainstalować panele fotowoltaiczne i mieć prąd prawie
za darmo? Przesiąść się do
samochodu z napędem elektrycznym, który jest przyjaźniejszy dla środowiska niż
klasyczny z silnikiem spalinowym? A może chcesz mieć to
wszystko od razu, tylko brak
pieniędzy i korzystnych ofert
bankowych jest przeszkodą do
realizacji celów, które poprawią Twoje warunki bytowe?
Jeśli tak, program „EWA” jest
adresowany do Ciebie. W dużym skrócie „EWA” to bardzo
atrakcyjny system pożyczkowy,
który uruchamia WFOŚiGW
w Olsztynie.

Środki do podziału

W latach 2017-2018 do rozdziału pomiędzy beneficjentów jest 20 mln zł. Pieniądze
na ten cel pochodzą ze źródeł
krajowych i dlatego osoby fizyczne, do których adresowany jest program, będą mogły
dużo skuteczniej ubiegać się
o pożyczki niż w przypadku
programów finansowanych

z pieniędzy unijnych, które
kierowane są do osób prawnych.
Program „EWA” jest niejako
kontynuacją zakończonego
już i cieszącego się dużą popularnością „Prosumenta”.
– Powiem więcej, nie tylko
kontynuacją, ale też rozszerzeniem — mówi Przemysław Budzyński z WFOŚiGW
w Olsztynie. — „Prosument”
dotyczył odnawialnych źródeł
energii. Natomiast „EWA” dotyczy nie tylko odnawialnych źródeł energii, ale też problemów
związanych z m.in. termomodernizacją budynków, gospodarką wodną, zdejmowaniem
i utylizacją poszyć azbestowych, budową przydomowych
oczyszczalni ścieków, a nawet
zakupem samochodów z napędem elektrycznym — dodaje.
Nowy program będzie miał
odmienną formę finansowania niż „Prosument”. Nie będą
to już bezzwrotne dotacje
tylko pożyczki o stałym oprocentowaniu 2 proc. w skali
roku, które będzie można
wziąć maksymalnie na 5 lat.
Przy czym pożyczka będzie
częściowo umarzalna. Jeśli
terminowo zostanie spłacone
90 proc. należności i będzie
wykonane zadanie, na które
wzięto pieniądze, reszta na

wniosek beneficjenta zostanie
umorzona. Kolejną nowością
jest też wymóg posiadania 10
proc. wkładu własnego niezależnie od kwoty pożyczki.
Priorytetowym celem nowego programu jest dofinansowanie zadań z zakresu
ochrony środowiska. To m.in.
ograniczenie zanieczyszczeń
powietrza poprzez promocję
e-mobilności, zwiększenie
produkcji energii ze źródeł
odnawialnych, ochrona wód
gruntowych i gleby przed
zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów
wodnych, a także ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu.

Trzy linie

Program został podzielny na
trzy główne linie. I tak o pożyczki z linii „Energia” będzie
się można ubiegać na budowę źródeł energii na potrzeby własne, zakup pojazdów
o napędzie elektrycznym oraz
instalację stacji ładowania takich pojazdów. Linia druga to
„Woda”. Tu beneficjenci będą
się mogli starać o dofinansowanie takich działań jak budowa, przebudowa czy modernizacja indywidualnych
oraz grupowych instalacji
kanalizacyjnych i wodocią-

gowych, budowa systemów
retencji wody, studni i ujęć
wody na potrzeby bytowe.
Trzecia linia „Atmosfera”
obejmie takie działania jak
budowa lub modernizacja
indywidualnych źródeł ciepła
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, kompleksowa termomodernizacja
budynków mieszkalnych oraz
wymiana pokryć dachowych
zawierających azbest. Zadania w poszczególnych liniach
programu „EWA” będzie można ze sobą łączyć.
— Będziemy wspierali inwestycje, które będą zawierały jak najwięcej działań
połączonych. Innymi słowy
możemy wziąć jednocześnie pożyczkę na np. panele
fotowoltaiczne,
docieplenie domu i zakup pojazdu
z napędem elektrycznym,
jednak łącznie na wszystkie
zadania pożyczka nie może
przekroczyć 300 tysięcy złotych — tłumaczy Przemysław
Budzyński. — Do wykorzystania jest 20 milionów złotych
z podziałem na poszczególne
linie. I tak na „Energię” do
rozdysponowania jest przewidzianych 10 milionów, zaś
na „Wodę” i „Atmosferę” po 5
milionów. Jednak w zależność
od tego, jak będzie wygląda-

W programie „EWA” można będzie pozyskać dofinansowanie na
zakup pojazdu z napędem elektrycznym Fot. Pixabay

ło składanie wniosków mamy
możliwość przesuwania tego
budżetu — dodaje.

Fundusz jest pionierem

Nabór wniosków do programu „EWA” ruszy prawdopodobnie pod koniec pierwszego kwartału 2017 roku.
Będzie się odbywał w sposób
ciągły i trwał do wyczerpania
środków. Poprzedzi go intensywny cykl szkoleń.
Szkolenia będą prowadzone
m.in. dla osób fizycznych, wykonawców, jak i dla firm zajmujących się sporządzaniem
wniosków. Chodzi o to, aby
wnioski składane w programie „EWA” były pozbawione

błędów, aby nie powtórzyła się
sytuacja, jaka miała miejsce
w przypadku „Prosumenta”,
gdzie właśnie przez błędy zawarte we wnioskach dużo projektów zostało odrzuconych.
WFOŚiGW w Olsztynie
jest na terenie Warmii i Mazur pionierem wdrażania
przedsięwzięcia, jakim jest
program „EWA”. Jak dotąd
żadna instytucja nie oferowała podobnych możliwości
korzystnego finansowania
ekologicznych przedsięwzięć,
o które mogą się starać osoby
fizyczne. Co więcej, „EWA”
jest w stu procentach autorskim programem WFOŚiGW
w Olsztynie. Wioletta Sawicka

Takie spotkania to ważny element w edukacji uczniów

Ciekawa lekcja przyrody w terenie
Prawie 30 uczniów Szkolnego
Towarzystwa Przyjaciół Lasu
działającego przy Gimnazjum
Publicznym im. Krzysztofa
Klenczona w Dźwierzutach
uczestniczyło w nietypowych
zajęciach w terenie. Myśliwi
z Koła Łowieckiego „Ryś”
Dźwierzuty zorganizowali im
wyjazd do leśniczówki Jeleniowo, gdzie młodzież między
innymi uczyła się rozpoznawać
tropy zwierząt i poznała historię sygnalistyki myśliwskiej.
Współpraca KŁ „Ryś”
Dźwierzuty z miejscowym
gimnazjum trwa już kilka
lat. Myśliwi kilka razy w roku
wcielają się w rolę edukatorów i przekazują zdobytą
przez lata doświadczeń wiedzę młodym miłośnikom
przyrody. Zajęcia z reguły odbywają się w murach szkoły,
ale nie brakuje także wyjaz-

dów w ciekawe przyrodniczo
miejsca. Wiosną minionego
roku uczniowie uczestniczyli w wyjeździe do Centrum
Edukacji Ekologicznej w Spychowie. Tym razem myśliwi
z „Rysia” postanowili zorganizować zimowy wyjazd do lasu
połączony z dokarmianiem
zwierzyny. Spotkanie odbyło
się 11 stycznia niedaleko leśniczówki Jeleniowo w gminie Dźwierzuty. Głównymi
organizatorami wyjazdu byli
Ryszard Żebrowski i Leszek
Mierzejewski — myśliwi
z KŁ „Ryś” Dźwierzuty i zarazem opiekunowie Szkolnego
Towarzystwa Przyjaciół Lasu.
— Spotkania z myśliwymi,
wyjazdy do lasu stanowią
ważny element w edukacji
uczniów — uważa Zdzisław Manelski, dyrektor PG
im. Krzysztofa Klenczona

w Dźwierzutach. — Dzięki
tej współpracy odbywają się
cykliczne spotkania młodzieży z członkami koła, na których uczniowie poznają życie
lasu, jego mieszkańców i w ten
sposób kształtują swoją świadomość ekologiczną. Kto wie,
być może w przyszłości któryś
z uczniów zawodowo będzie
zajmował się ochroną przyrody?
Myśliwi przygotowali dla
gimnazjalistów szereg ciekawych zajęć w plenerze. Na
miejscu o zawodzie leśnika,
a także ciekawostkach przyrodniczych opowiedział im
leśniczy Leśnictwa Zimna
Woda Andrzej Dobreńko.
Z kolei inny leśniczy Tomasz Żukowski — leśniczy
Leśnictwa Rańsk — zaprezentował repliki dawnych
rogów myśliwskich, które

były wykorzystywane dawniej nie tylko podczas łowów.
Młodzież miała okazję także
wysłuchać koncertu w wykonaniu Zespołu Sygnalistów
Myśliwskich „Leśna Brać”.
Interesującą lekcją przyrody dla gimnazjalistów było
też dokarmianie zwierzyny.
Gimnazjaliści przywieźli leśnym mieszkańcom warzywa
i zboże.
Wszystko to wyłożono na
pobliskim polu, gdzie kilka miesięcy wcześniej rósł
jeszcze topinambur. Miejsce
to chętnie odwiedzane jest
przez zwierzynę. Ciekawe
zajęcia zorganizowano też
miłośnikom tropienia śladów zwierząt. Swoją wiedzę mogli sprawdzić oni
w specjalnej konkurencji,
którą przygotowali dla nich
myśliwi. Najlepsi otrzymali

Wspólne zdjęcie uczestników wycieczki Fot. Grzegorz Siemieniuk

nagrody książkowe o tematyce przyrodniczej. Spotkanie zakończono przy ogni-

sku, gdzie serwowano m.in.
bigos myśliwski.
Grzegorz Siemieniuk

4e GŁOS EKO

PIĄTEK |27|01|2017|
GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PL

Olsztyn jest dobrze „przewietrzony”

Smog ma wielkie oczy
Przez kilka dni stycznia
temat smogu, który „dusił”
zwłaszcza południe Polski,
elektryzował media. Również
Olsztyn był wymieniany wśród
miast borykających się ze
smogowym problemem. —
Jednak w przypadku Olsztyna
możemy mówić wyłącznie
o podwyższonych stężeniach
pyłów. Nadal mamy czyste
powietrze — wyjaśnia Tomasz
Zalewski Naczelnik Wydziału
Monitoringu Środowiska
WIOŚ w Olsztynie.
— Jak powstaje smog?
— Smog powstaje na skutek procesów chemicznych
zachodzących w atmosferze
pomiędzy związkami emitowanymi przez człowieka.
Może powstawać zarówno
w okresie letnim, jak i zimowym, a jego źródłem może
być emisja z ogrzewania
budynków, z transportu lub
połączenia obydwu emisji.
W Polsce, a w szczególności
w województwie warmińsko-mazurskim możemy głównie
mówić o smogu powstającym
z ogrzewania budynków.
Głównym zagrożeniem, jaki
niesie taki rodzaj smogu jest
pył zawieszony o frakcji poniżej 10 mikrometrów i zawarte w nim zanieczyszczenia,
takie jak WWA lub metale
ciężkie. Gdy mowa o smogu
powstającym z transportu
w naszym województwie, to
zanieczyszczenia w mniejszej
mierze pochodzą z procesów
spalania, a w większej mierze
z procesów toczenia i ścierania
— Czyli?

— Ścieranie klocków hamulcowych, gumy, ponowny unos pyłu z powierzchni
drogowych. Jest to dotkliwe
w miastach o dużym natężeniu ruchu, które nie są dostatecznie „przewietrzone”.
Olsztyn do takich nie należy.
— A drugi powód występowania smogu?
— Drugim powodem, i chyba większym niż transport,
jest ogrzewanie.
— Czyli piece i dymy z kominów?
— Tak. Jednak w świadomości mieszkańców utrwaliło
się, że największym zagrożeniem dla jakości powietrza
jest energetyka zawodowa
w postaci miejskich ciepłowni czy elektrociepłowni, a tak
nie jest. Im bardziej zorganizowana energetyka cieplna,
tym lepsza jakość powietrza. Większym problemem
są domowe piece węglowe
ich wydajność, temperatura
spalania oraz rodzaj i jakość
używanego paliwa.
— Kaflowy stuletni piec to
już nie jest piec na współczesne czasy?
— Zdecydowanie nie. Nawet piece, które były produkowane w latach 80. to już
nie są piece, które powinny
być w naszych domostwach.
Węgiel też nie jest paliwem
na obecne czasy. Na terenie
całej Polski 70 proc. zanieczyszczeń pyłowych pochodzi z emisji powierzchniowej
miejskiej. Jeżeli ogrzewamy
węglem domki jednorodzinne
czy kamienice, takie piece nie
posiadają żadnych instalacji,

które mogłyby likwidować
emisję pyłów. Dlatego to, co
spalamy, od razu przedostaje
się do atmosfery. Jeżeli dodamy do tego słabej jakości
węgiel, albo plastiki, jakieś
szmaty nasiąknięte olejem,
styropian, gumy czy opony,
które też wkładamy do pieców, to rozmawiamy tutaj
o najbardziej niebezpiecznych
dla naszego zdrowia zanieczyszczeniach.
— Mnie zaskoczyło, że
Olsztyn został wymieniony
pośród miast dotkniętych
smogiem. To przeczy temu,
że mamy prawie krystaliczne powietrze?
— Mnie to nie zaskoczyło.
Na taką sytuację, jaką mieliśmy przez kilka dni stycznia
nałożyło się szereg czynników. Kiedy jest bardzo zimno zużywamy więcej paliwa,
żeby ogrzać budynki. Sama
niska temperatura niekoniecznie musi powodować
podwyższone stężenia pyłowe. Jednak w sytuacji, gdy
powietrze „stoi”, czyli nie ma
ruchów cyrkulacyjnych, nie
jest w stanie unieść się znad
powierzchni. To tak jakbyśmy
przykryli garnek pokrywką.
Jeżeli mamy taką sytuację
meteorologiczną, gdzie nie
ma dużej prędkości wiatru,
wtedy ta emisja powierzchniowa pyłów jest najbardziej
widoczna. Natomiast inaczej
wygląda to w przypadku energetyki zawodowej, dlatego
że kominy dużych ciepłowni
znajdują się wyżej niż domowe i zanieczyszczenia są
rozpraszane na większą po-

wierzchnię w atmosferze.
— Jakie powinny być te
domowe piece, aby nie
szkodziły środowisku?
— Idealnie by było, żeby nie
były to piece węglowe, tylko
gazowe. Dobrym rozwiązaniem jest też posiadanie
ogrzewania elektrycznego,
choć ekonomicznie dość
kosztownym. Ekogroszek
również wprowadza do atmosfery zanieczyszczenia
pyłowe, ale jeżeli musimy już
wybrać, to lepiej groszek lub
olej opałowy niż drewno czy
węgiel. Poza tym powinny być
to piece, których temperatura
spalania jest jak najwyższa.
— Wymiana od razu
wszystkich „złych” pieców
na nowoczesne jest utopią.
Jak w takim razie radzić
sobie ze smogiem, choćby
na poziomie regionalnym?
— W województwie warmińsko-mazurskim mamy
trzy strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.
To miasta Olsztyn, Elbląg
i reszta województwa. Jeżeli
w strefach są notowane przekroczenia stężenia pyłów dla
tych obszarów, wprowadza
się pewne działania mające
na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji.
Jednak zaznaczę, że sytuacja w Olsztynie, jaka miała
miejsce w okolicach Trzech
Króli, to nie były przekroczenia tylko podwyższone stężenia pyłów, a to duża różnica.
O przekroczeniach poziomów
alarmowych jakości powietrza w przypadku pyłu PM 10
można mówić dopiero wtedy,

W przypadku Olsztyna możemy mówić wyłącznie o podwyższonych
stężeniach pyłów — wyjaśnia Tomasz Zalewski Naczelnik Wydziału
Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie Fot. Grzegorz Siemieniuk

gdy notuje się go powyżej 200
µg/m3 na dobę, a u nas było
90 µg/m3.
– Jaka jest norma?
— Poziom dopuszczany
pyłu PM 10 przedstawiony
jest na dwa sposoby. Albo jest
to średnia roczna stężeń i to
jest wartość 40 µg/m3. Czyli
żeby mówić o dobrej jakości
powietrza w roku kalendarzowym, nie może być to
wartość wyższa. Drugi standard to liczba dni w których
średnia-dobowa była wyższa
niż 50 µg/m3. Ta liczba dni

wynosi 35. Jeżeli w ciągu
roku kalendarzowego takich
dni było mniej, to mówimy
o dobrej jakości powietrza.
Podwyższone stężenia odnotowaliśmy 9 i 10 stycznia,
więc matematycznie jest niemożliwe przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu
PM 10.
— Czyli nadal możemy mówić, że w naszym regionie
mamy czyste powietrze?
— Jak najbardziej.
— Dziękuję za rozmowę.

nie wpływał na nadużywanie
funduszy Skarbu Państwa.
Ustawa spowoduje wzrost
kwot na szkody. Istotnym jest
,aby Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wydało rozporządzenie określające metodologię szacowania szkód
oraz zasady obowiązujące
producentów rolnych, jakie
winni stosować w celu maksymalnej eliminacji szkód
łowieckich, skonkretyzować
obowiązki producenta rolnego.
Przejęcie przez Skarb Państwa częściowego finansowania szkód łowieckich nakłada
na osoby szacujące odpowiedzialność za sumienność
wykonywanych czynności.
Nieuzasadnione naliczenie,
zawyżenie wartości szkód
może pociągać do odpowie-

dzialności karnej zgodnie
z obowiązującym Kodeksem
cywilnym.
Nie sposób debatować dziś,
po przyjęciu ustawy, aby szacowanie szkód łowieckich
było w dalszym ciągu realizowane przez dzierżawcę
obwodów, bo ustawodawca
na dziś absolutnie nie zakłada takiej opcji. W efekcie jakakolwiek instytucja
będzie szacowała szkody, to
najefektywniejsze ekonomiczne byłoby, aby szacowanie szkód prowadzone były
na zasadzie umów-zleceń,
gdyż praca ta ma wyjątkowo
charakter sezonowy. Celowe
zatrudnianie osób do tych
czynności nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Wioletta Sawicka

Nowelizacja ustawy dotycząca szkód łowieckich w uprawach rolnych

Szkody łowieckie — stały problem
Ustanowiona 22 czerwca
2016 roku nowelizacja ustawy
dotycząca szkód łowieckich
w uprawach rolnych wywołała
szeroką debatę. Nie sposób
nie podjąć dyskusji i określić
poglądu na to zagadnienie,
tym bardziej że wiele osób ma
obecne inne zdanie.
Debata w środowisku
łowieckim budziła kontrowersje wewnątrz organizacji
również z różnym nasileniem
w środowisku rolników i organizacji rolniczych. Stan
ten nasilał się coraz wyraźniej i docierał do polityków,
parlamentarzystów każdej
opcji politycznej. Dyskusja
ta w poprzednich okresach
lat 2005 -2015 zmierzała
w niektórych gremiach politycznych do zmiany modelu
łowiectwa polskiego. Obo-

wiązujący model łowiectwa
winniśmy bronić i poszukiwać rozwiązań do jego umocnienia.
Aktualny model łowiectwa
w Polsce gwarantuje, że zwierzyna w stanie wolnym jest
przypisana do obwodu łowieckiego o minimalnej powierzchni 3 tys. ha i stanowi
własność Skarbu Państwa.
Szkody łowieckie to najwyższy wskaźnik kosztów
ponoszonych przez koła.
Kondycja finansowa kół łowieckich uzależniona jest
od ceny skupu jednego kilograma zwierzyny łownej.
Rynek ma to do siebie, że
ceny te ulegają wahaniom.
Koła
łowieckie
będące
w trudnej kondycji finansowej mogą liczyć tylko na
jedyną formę dotacji w po-

staci składki członkowskiej.
Niestety, wsparcie finansowe
zewnętrzne nie istnieje. Rolnik podejmuje ryzyko upraw
w sąsiedztwie bytującej zwierzyny. Warunki klimatyczne
z jednej strony utrudniają
prowadzenie tej działalności,
ale z drugiej strony sprzyjają
rozwojowi populacji zwierzyny wolno żyjącej.
Kultura upraw rolniczych
spowodowała znaczny wzrost
produkcji zbóż, w tym również kukurydzy, na ziarno.
Produkcja ziarna kukurydzy
w kraju wynosi ok. 4,2 mln
ton. Polska po raz pierwszy
stała się poważnym eksporterem zbóż, w sezonie
2014/2015 wyniósł on 6,5
mln ton. Znaczny wzrost
produkcji upraw rolniczych,
sprzyjające warunki klima-

tyczne doskonale wpływają na rozwój dziko żyjącej
zwierzyny. Ustawa z dnia 22
czerwca 2016 o szacowaniu
szkód łowieckich stwarza
kompromis. Osobiście jestem
zwolennikiem podejmowania dyskusji i poszukiwania
możliwie najlepszych rozwiązań przez wszystkie strony. Art. 47 obowiązującego
prawa łowieckiego określa:
„Właściciele lub posiadacze
gruntów rolnych i leśnych
powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów
łowieckich w zabezpieczaniu
gruntów przed szkodami”.
Zapis ten nie zawiera jednoznacznie określenia o jakich
zasadach współdziałania,
jest mowa. Ważne jest to,
aby system odszkodowań

Zbigniew Bryś,
członek Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ

