Środowisko w którym żyjemy
Kolumna dofinansowana ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

PROGRAM WSPARCIA
DORADZTWA ENERGETYCZNEGO
NA ŚLĄSKU
O działaniach związanych z ograniczeniem niskiej emisji
oraz sposobach przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom,
pisaliśmy niejednokrotnie na łamach Śląskich Aktualności
Rolniczych. W treści tego tematu wpisuje się obowiązujący
pakiet klimatyczno-energetyczny UE20/20/20 (w przypadku
Polski 20/20/15) oraz działania WFOŚiGW w Katowicach
w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego osób fizycznych oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Stworzenie właściwego i efektywnie działającego doradztwa, jest podstawą dla realizacji założeń powyższego
projektu. Początkiem rozpoczęcia jakichkolwiek działań dotyczących zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną,
powinno być zbilansowanie potrzeb energetycznych. Można
to wykonać poprzez wykonanie bilansów, analizę zużycia
tych mediów na podstawie historii pomiarów, czy wreszcie
wykonania audytu energetycznego. W wielu przypadkach
jest to niełatwe i wymaga sporo wiedzy i doświadczenia.
Projekt powstania doradztwa energetycznego ma na
celu:
a) Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
b) Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu systemów
ochrony środowiska (PGN).
c) Przeprowadzanie szkoleń i działań informacyjno-edukacyjnych dla obecnych i przyszłych beneficjentów realizacji programu.
d) Wsparcie w przygotowaniu, weryfikacji oraz wdrożeń
planów gospodarki niskoemisyjnej.
e) Stworzenie zespołu doradców energetycznych w gminach naszego województwa.
Dodatkowym atutem pracy zespołu doradców było by
także:
• informowanie o możliwie najkorzystniejszych źródłach
finansowania projektów,
• doradztwo w zakresie montażu finansowego przedsięwzięcia,

•

doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji
o wsparcie finansowe ze środków UE.

WFOŚiGW w Katowicach realizuje obecnie pilotażowy
program wsparcia w postaci doradztwa energetycznego.
W tym celu 5 osób z Funduszu po odpowiednim przeszkoleniu i zdaniu egzaminów, otrzymało certyfikat doradcy
energetycznego, co daje im możliwość pracy doradczej
w gminach, powiatach dla przygotowań i późniejszej weryfikacji Planów Gospodarki Emisyjnej (PGN) na ich terenie.
Jak wymieniono w tytule Projektu, z doradztwa mogą
skorzystać nie tylko JST (jednostki samorządu terytorialnego), ale także przedsiębiorstwa, instytucje pożytku publicznego (szkoły, przedszkola, biblioteki, szpitale itp.), wspólnoty mieszkaniowe i co najważniejsze osoby fizyczne.
Możliwość skorzystania z doradztwa tak szerokiej rzeszy beneficjentów (praktycznie dla każdego) spowodowała, że program, choć pilotażowy, cieszy się olbrzymim
zainteresowaniem. Z informacji uzyskanych w WFOŚiGW
w Katowicach wynika, że złożono już ponad 1500 wniosków
o pomoc finansową w realizację przedsięwzięć objętych
programem, z czego 800 otrzymało promesę dofinansowania. Wobec lawinowego wręcz wpływu wniosków, kwota
ponad 5 000 000 zł przeznaczona na realizację programu
może być niewystarczająca.
Fakt ten świadczy o wzroście świadomości ekologicznej
społeczeństwa naszego regionu i troski o poprawę jakości
środowiska w którym żyjemy. Jest również potwierdzeniem
celowości i trafności działań WFOŚiGW w Katowicach
w realizacji założeń statutowych Funduszu. Należy mieć
nadzieję, że ci, którzy zechcą w przyszłości dołączyć do
realizacji założonych przez siebie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, korzystając wcześniej
z doradztwa energetycznego, będą mieli taką możliwość,
a środków na ten cel nie zabraknie dla nikogo.
Na podstawie materiałów WFOŚIGW
Maurycy Hankiewicz
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