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

Dzięki wsparciu Programu
Infrastruktura i Środowisko
wykonano wiele dobrej roboty
Sala konferencyjna Hotelu Qubus
w Katowicach, była miejscem podsumowania działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
w okresie 2007-2013 w woj. śląskim. Zanim przedstawimy pokrótce efekty tego
etapu, warto w kilku zdaniach przybliżyć
idee, cele i efekty tego największego w historii Unii Europejskiej programu.
Na poziomie Europejskim program
został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej w grudniu 2007 roku. Wielkość
środków unijnych zaangażowanych w realizację dla całej UE to prawie 28 mld euro,
co stanowi ponad 42% całości środków
polityki spójności. Podział środków na poszczególne sektory wygląda tak, że najwięcej przeznaczono na zagadnienia transportu
(19,4 mld euro) oraz środowisko (4,8 mld
euro). W mniejszej skali dofinansowano takie dziedziny jak energetyka, kultura, zdrowie, czy szkolnictwo wyższe.
Przewidziano również, w ramach
POIiŚ, dofinansowanie działań w ramach
tzw. pomocy technicznej kwotą 581,3 mln
euro.
Schodząc na poziom krajowy - celem
programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów, poprzez
rozwój infrastruktury technicznej, przy
równoczesnej ochronie i poprawie stanu
środowiska, uwzględniając również inne
obszary objęte działaniem omawianego
programu.
Województwo śląskie, a w zasadzie
jego gminy, poprzez WFOŚiGW, jako instytucji wdrażającej, aktywnie włączyło się
w aplikację o środki dostępne w POIŚ. Obszarem zainteresowania były 2 osie priorytetowe:
• Gospodarka wodno-ściekowa - z Działaniem 1.1 uwzgledniająca aglomeracje
powyżej 15 tys. RLM

•

Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (dla projektów poniżej
25 mln euro).

W ramach działań związanych z gospodarką wodno-ściekową, Fundusz zawarł 32
umowy, które w większości obejmowały
budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej oraz rozbudowę bądź modernizację oczyszczalni ścieków. Liczby,
które obrazują najlepiej efekty ekologiczne
realizacji programu, to budowa ponad 410
km sieci kanalizacji sanitarnej co pozwoliło na przyłączenie się do niej ponad 51 tys.
osób.
W ramach osi związanej z gospodarką
odpadową i ochroną powierzchni ziemi,
wsparto projekty inwestycyjne, które skutecznie wykorzystują recykling odpadów,
przyczyniając się do ich ostatecznego unieszkodliwienia wraz z wyeliminowaniem
zagrożeń wynikających z ich składowania.
Wsparcie finansowe 3 projektów pozwoliło
na budowę, bądź rozbudowę zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych.
Łączna wartość zrealizowanych projektów wyniosła około 908 mln zł, z czego
ponad 500 mln, a więc około 55% stanowi
wsparcie inwestycyjne w kwestii programu
ochrony środowiska.
Najlepiej obrazuje to myśl wyrażona
przez prezesa WFOŚiGW - Andrzeja Pilota
we wstępie katalogu - „Dzięki inwestycjom
współfinansowanym ze środków POIiŚ na
lata 2007-2013, stan środowiska naturalnego w województwie śląskim ulega sukcesywnej poprawie. Nasz region staje się bardziej atrakcyjny dla inwestorów, co sprzyja
rozwojowi gospodarczemu. Równocześnie,
na realizacji inwestycji zyskują mieszkańcy
województwa, którym sukcesywnie podnosi
się standard życia - czystość miast i gmin
ulega znacznej poprawie, dzięki uporząd-

kowaniu gospodarki wodno - ściekowej
i poprawie systemu gospodarowania odpadami.(…). Mieszkańcy cieszą się również poprawą niezawodności zaopatrzenia
w wodę”.
Kończący się właśnie I etap Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
nie zamyka dalszych działań w zakresie poprawy życia mieszkańców naszego regionu,
tym bardziej że zainteresowanie było i jest
ogromne. Wg przedstawicieli Funduszu
w nowej perspektywie UE na lata 20142020, WFOŚiGW w Katowicach w myśl
porozumienia z NFOŚiGW, będzie realizował dotychczasowe działania w aglomeracji śląskiej, a ponadto, będzie instytucją
wdrażającą dla Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie
konurbacji śląsko-dąbrowskiej”, w ramach
osi I POIiŚ.
Z listą inwestycji zakończonych
w I etapie oraz szczegółami realizacji tej
części programu, można zapoznać się bliżej korzystając ze strony
www.wfosigw.katowice.pl
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