EKOLOGICZNIE

DLA POPRAWY JAKOŚCI
POWIETRZA
DOFINANSOWANIE NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ DLA PROJEKTU„ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT”
Prawie 26 mln zł dotacji dla
województwa
śląskiego
przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach unijnego projektu
LIFE. Środki te zostaną wykorzystane na podejmowanie działań służących
poprawie jakości powietrza w regionie.
– Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej koncentrujący się wyłącznie na rozwiązywaniu
ważnych problemów środowiskowych
i klimatycznych, szczególnie przez stosowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących ich ochrony. LIFE wspiera
ambitne podmioty, które chcą podejmować działania na rzecz środowiska,
chronić nasze naturalne dziedzictwo
i zmagać się ze zmianami klimatu, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej im w tym pomaga, udostępniając swoje środki i wiedzę
ekspercką – deklaruje Paweł Mirowski,
wiceprezes NFOŚiGW.
Wartość całego programu „Śląskie.
Przywracamy błękit” opiewa na kwotę
76 mln zł. Oprócz środków z programu
LIFE w wysokości 45 mln zł, z NFOŚiGW
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w wysokości 26 mln, pulę tę uzupełniają środki województwa śląskiego oraz
samorządów, w tym Zabrza. – Cieszy
mnie, że możemy dołączyć do projektu
„Śląskie. Przywracamy błękit” . Wszyscy
oddychamy tym samym powietrzem
i to od nas zależy jego jakość – mówi
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Główne kierunki projektu„Śląskie. Przywracamy błękit” to m.in. stworzenie
systemu wsparcia doradczego (eko-doradcy), ograniczenie emisji transportowej, koncepcje zwiększenia obszarów
zieleni, przyspieszenie tempa wymiany
urządzeń grzewczych małej mocy, modele zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publicznej, utworzenie regionalnego systemu eko-informacji mieszkańca, skoordynowanie wykorzystania

środków krajowych i zagranicznych na
rzecz poprawy jakości powietrza.
– Możemy stawiać ten wniosek jako
wzór i przykład, jak w sposób przejrzysty i merytoryczny prezentować cele
związane z ochroną środowiska. Śląskie jest liderem w programie „Czyste
Powietrze”. Co szósty wniosek pochodzi ze Śląska, a 25 z 30 najaktywniejszych gmin w programie pochodzi
właśnie z tego regionu. Wierzę, że ten
program pokaże, że warto sięgać po te
środki i realizować zadania z korzyścią
dla mieszkańców, by mieli szansę oddychać czystym powietrzem. Czas mądrze inwestować w środowisko, by kolejne pokolenia mogły żyć w przyjaznym środowisku. Mam nadzieję, że
dzięki tym środkom uda nam się te
cele osiągnąć – podkreśla Paweł Mirowski.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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