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 Na szczególną uwagę zasługuje fi rma Aqua z  Biel-
ska-Białej, która skorzystała już z kilku dofi nansowań na 
ochronę środowiska. W  ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Rozwoju Regionalnego fi rma w  2007 roku wy-
budowała 29 km sieci kanalizacyjnych w Lipniku i 31 km 
w Hałcnowie. Wartość projektu wyniosła około 38,6 mln 
zł, z czego unijne wsparcie pokryło 75% kosztów kwa-
lifi kowanych. Reszta pieniędzy pochodziła ze środków 
własnych spółki. Dzięki tej inwestycji 1200 gospodarstw 
domowych w  Lipniku i  Hałcno-
wie zostało podłączonych do 
nowo powstałej kanalizacji 
sanitarnej.

Kolejna znaczna inwe-
stycja zrealizowana 
przez firmę Aqua 
dotyczyła popra-
wy stanu gospo-
darki wodno-ście-
kowej w  dzielnicach 
Bielska-Białej. Projekt 
był współfinansowany 
z Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej w  ramach Pro-
gramu Infrastruktura i  Środo-
wisko 2007-2013. Całkowity koszt 
projektu wyniósł ponad 114 mln zł, a kwota dofi nanso-
wania to 52,6 mln zł. Dzięki dotacji w latach 2007-2015 
kompleksowo uporządkowano gospodarkę wodno-ście-
kową w Bielsku-Białej.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do sieci kana-
lizacji, z których ścieki będą odprowadzane do istnieją-
cych oczyszczalni. W jego ramach wybudowano i zmo-
dernizowano 144,7 km sieci kanalizacji sanitarnej i 8,17 
km nowej sieci wodociągowej. Dodatkowo wymienio-
no 15,3 km starej sieci wodociągowej w: Starym Bielsku, 
Komorowicach Śląskich, Komorowicach Krakowskich, 
Lipniku, Mikuszowicach Śląskich, Olszówce i Kamienicy.

  O dofi nansowanie na ochronę środowiska 
postarał się również Zarząd Gospodarki Odpa-

dami w Bielsku-Białej, który otrzymał w 2012 
roku ponad 51,6 mln zł dotacji na komplek-

sową gospodarkę odpadami. Zakład sko-
rzystał również z  pożyczki preferen-

cyjnej w wysokości 13 mln zł. W ra-
mach projektu wybudowano dru-

gi sektor składowiska odpadów 
w Bielsku-Białej w Lipniku o po-

jemności 614 000 m3 oraz zamknię-
to i zrekultywowano stare składowi-

sko odpadów w Lipniku o powierzch-
ni 10 ha. Dodatkowo wybudowano: sor-

townię odpadów, kompostownię, maga-
zyn dla odpadów niebezpiecznych, maga-

zyn dla surowców wtórnych i stację demonta-
żu odpadów wielkogabarytowych. Ponadto za-

kupiono sprzęt niezbędny do pracy zakładu (ładowarki, 
przerzucarki, samochody ciężarowe) oraz wybudowa-
no kilka budynków do jego przechowywania. Całkowi-
ty koszt inwestycji wyniósł ponad 87 mln zł. Dzięki niej 

zmniejszyła się ilość odpadów wysyłanych na składowi-
sko, zredukowano odpady biodegradowalne, oddzielono 
szkodliwe odpady do utylizacji, odzyskano znaczną ilość 
surowców wtórnych na poziomie ok. 20-25% do wszyst-
kich odpadów. Wszystkie wymienione inwestycje przy-
czyniły się do znacznej poprawy czystości Bielska-Białej.

  Na uwagę zasługuje także Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, który pozyskał 
dotację na termomodernizację budynku wraz z monta-
żem kolektorów słonecznych. Projekt był współfi nanso-
wany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Pro-
gramu Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całko-
wita wartość projektu wyniosła 12,5 mln zł, a kwota do-
fi nansowania to ponad 10 mln zł. Jego celem była likwi-
dacja elewacyjnych płyt azbestowych i montaż kolekto-
rów słonecznych w budynku szkoły przy ul. Sterniczej 4. 
Dzięki temu znacznie poprawiła się jakość powietrza Biel-
ska-Białej, a także bezpieczeństwo uczniów i mieszkań-
ców Osiedla Beskidzkiego.

Obecnie Bielsko-Biała stara się o dofi nansowanie kilku 

projektów ze środków Regionalnego Programu Woje-

wództwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita war-

tość projektów wynosi około 14,7 mln zł, a wnioskowane 

dofi nansowanie – 11,9 mln zł. Jednym z projektów jest 

termomodernizacja 8 placówek oświatowych, polegają-

ca na ociepleniu dachów i ścian, wymianie okien i drzwi, 

a także wymianie instalacji.

Jednym z największych wyzwań, którym stara się spro-
stać program, jest pogodzenie wzrostu gospodarczego 
z dbałością o środowisko. Zgodnie ze Stra-
tegią Europa 2020, rozwój zrównoważony 
oznacza budowę konkurencyjnej gospo-
darki, korzystającej z  zasobów naturalnych 
z  uwzględnieniem potrzeb społecznych, 
gospodarczych i  środowiska naturalnego. 
Wsparcie kierowane jest zarówno do miast 
wojewódzkich, podległych im powiatów, jak 
i do mniejszych miast i obszarów wiejskich. 
Miasta wspierane są poprzez strategie niskoemisyjne, 
w  tym ograniczenie gazów cieplarnianych, rewitaliza-
cję transportu publicznego, a  także ochronę środowi-
ska poprzez modernizację gospodarki wodno-kanaliza-
cyjnej, odpadowej i recyklingowej. Wsparcie w tym sek-
torze odnosi się również do kultury i infrastruktury zdro-
wotnej, szczególnie związanej z ratownictwem medycz-
nym. Tereny podmiejskie oraz obszary wiejskie wspiera-
ne są natomiast m.in. w budowie mechanizmów prze-

ciwpowodziowych i  kana-
lizacji, a także w tworzeniu 
stref chronionej przyrody.

W  ramach programu wie-
le fi rm z województwa ślą-
skiego zgłosiło już swo-
je projekty i  uzyskało do-
fi nansowanie. Pod uwagę 
brano przede wszystkim 
przedsiębiorstwa zajmują-

ce się ochroną środowiska oraz wykorzystujące w swo-
jej działalności metody sprzyjające środowisku, np. go-

spodarkę niskoemisyjną, oczyszczanie ście-
ków, bezpieczeństwo energetyczne czy też 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. 
Część środków przeznaczona została rów-
nież na inwestycje w ochronę zdrowia i dzie-
dzictwa kulturowego.

Śląskie jest obszarem 
bogatym w złoża natu-

ralne, jednak przez nadmierną ich 
eksploatację i nagromadzenie prze-
mysłu stało się terenem bardzo za-
nieczyszczonym. Głównym proble-
mem regionu jest zanieczyszczo-
ne powietrze i woda. Ponadto województwo zmaga się 
z przeludnieniem, hałasem komunikacyjnym, złym go-
spodarowaniem odpadami i nadmiernym wylesianiem 
terenów zielonych.

Obecnie coraz więcej przedsiębiorców jest świadomych 
zagrożeń, jakie niesie ze sobą nieekologiczna gospodar-
ka. Szczególnie na terenie województwa śląskiego, gdzie 
poziom zanieczyszczeń jest wysoki, świadomość ta jest 
kluczowa do poprawy jakości życia. Wielu inwestorów 
z pomocą środków unijnych zmodernizowało już swoje 
przedsiębiorstwa i wprowadziło ekologiczne rozwiąza-
nia. Wielu też ubiega się o dofi nansowanie, co z pewno-
ścią poprawi stan śląskiej gospodarki.

Unia Europejska od lat podejmuje działania mające 
na celu ochronę środowiska naturalnego. Dzięki jed-
nym z najsurowszych wytycznych w tym zakresie na 
świecie ma powstać nowoczesna i ekologiczna go-
spodarka. Jednym z fi larów działań w Polsce w zakre-
sie ochrony środowiska przy wsparciu Funduszy Eu-

ropejskich jest Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jego podsta-
wowym celem jest wsparcie gospodarki przyjaznej środowisku, przyczyniają-
cej się do spójności terytorialnej i społecznej.

ŚRODOWISKO POD OCHRONĄ

30 listopada ruszył nabór wniosków dla Poddziałania 
4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT z Regionalnego 
Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
który zakończy się 28 kwietnia przyszłego roku. Do-
fi nansowanie można otrzymać na budowę i przebu-
dowę infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii 
ze źródeł odnawialnych. Nabór jest skierowany m.in. 
do: jednostek samorządu terytorialnego, ich związ-
ków i stowarzyszeń, ośrodków leczniczych, szkół wyż-
szych, organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspól-
not mieszkaniowych. Pula konkursu wynosi ponad 
10,1 mln zł. Maksymalny poziom dofi nansowania to 
85%. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w  listopadzie 
przyszłego roku. 

Szczegóły na stronie: 

Zaprojektuj
przyszłość
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Pani Wiesława od wielu lat prowadzi ośrodek wypoczyn-
kowy w małej miejscowości na Żywiecczyźnie.  Pensjo-
nat, oprócz rekreacji, zapewnia również ofertę zdrowot-
ną. Można skorzystać tutaj m.in.  ze sprzętów do reha-
bilitacji, basenu, saun oraz wielu rodzajów zabiegów 
leczniczych. Niestety, mimo bogatej oferty niewielki 
hotelik musiał zmierzyć się z kryzysem 
w  branży turystycznej. Jak przyzna-
je właścicielka, dobre czasy dla takich 
ośrodków już minęły, a wysokie kosz-
ty utrzymania wymusiły podniesienie 
cen. – Dawniej byliśmy jedynym ośrod-
kiem wypoczynkowym w  promieniu 10 
km, dziś mamy sporą konkurencję. Żeby 
się utrzymać, musieliśmy zwiększyć ceny 
za korzystanie z naszych usług, co nieste-
ty przełożyło się na liczbę naszych klien-
tów – mówi pani Wiesława. Z początku 
podniesienie opłat wydawało się do-
brym rozwiązaniem, jednak po sezo-
nie mocno dało się odczuć braki w do-
chodach.

Prawdziwy kryzys nadszedł po upły-
wie lata, kiedy gości znacznie ubyło, 
a rachunki za prąd i ogrzewanie wciąż 
trzeba było opłacać. W  ośrodku znaj-
dował się wówczas piec do centralne-
go ogrzewania, którym z trudem ogrze-
wano powierzchnię ponad 300 m2 oraz 
wodę do kąpieli. Ogromne koszty zu-
żytego węgla opałowego i prądu były ponad siły pani 
Wiesławy. Z biegiem czasu zaczęła myśleć o zamknięciu 
ośrodka, który był jedynym źródłem utrzymania całej ro-
dziny. – Latem goście zużywali dużo ciepłej wody, a zimą 
było ich niewielu. Opłaty za rachunki przewyższały nasze 
dochody – mówi kobieta. Jak przyznaje, wizja zamknięcia 
ośrodka była całkiem realna, a rodzina namawiała nawet 

na jego sprzedaż. Dla pani Wiesławy oznaczałoby to nie 
tylko pożegnanie z jedynym źródłem dochodu, ale tak-
że z ponad 20-letnią historią swojego życia.

Kobieta, nie tracąc nadziei, zaczęła szukać pomocy w róż-
nych instytucjach. Między innymi udała się do urzędu 
gminy, w którym dowiedziała się, że w ramach Progra-
mu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 moż-
na ubiegać się o dotację z Unii Europejskiej na termo-

modernizację obiektów. Ta opcja wydawała się strzałem 
w dziesiątkę, więc pani Wiesława złożyła swój wniosek 
i wszystkie wymagane dokumenty w biurze pośredni-
czącym. Po niespełna roku oczekiwania kobieta otrzy-
mała dofi nansowanie w wysokości 50 tys. zł, stanowią-
ce 45% kosztów kwalifi kowanych. Za uzyskane pieniądze 
i wkład własny zamontowano na dachu ośrodku szereg 

kolektorów słonecznych, z których przez cały rok moż-
na pobierać energię.

Jak tłumaczy właścicielka ośrodka, żywotność kolek-
torów jest bardzo długa, a energia elektryczna wytwa-
rzana jest nawet zimą w dni pochmurne poprzez wyko-
rzystywanie promieniowania rozproszonego. Ponad-
to podczas produkcji energii elektrycznej nie powstają 

żadne szkodliwe odpady, zanieczysz-
czające środowisko, co jest szcze-

gólnie ważne dla ludzi wypo-
czywających w tak turystycz-

nym regionie. Dzięki kolekto-
rom słonecznym rachunki za 
prąd i ogrzewanie znacznie 
spadły, a ośrodek zaczął pro-
sperować na nowo. – Energię 

słoneczną pozyskiwaną z  ko-
lektorów wykorzystujemy do 

produkcji prądu, a także do przygo-
towywania ciepłej wody użytkowej. 
Dzięki niej wspomagamy centralne 
ogrzewanie, a nawet podgrzewamy 
wodę w basenie. To wszystko znacz-
nie pomogło w  utrzymaniu ośrod-
ka – informuje kobieta.

Jak sama przyznaje, nie wyobra-
ża sobie już zamknięcia pensjona-
tu, który dzięki wsparciu unijnemu 
zyskał na atrakcyjności, a także za-
czął przynosić dochody. – Bardzo 
cieszymy się z rodziną, że otrzyma-
liśmy dotację. Bez niej trudno było-

by nam poradzić sobie z eksploatacją cieplną takiego bu-
dynku. Ponadto przyczyniliśmy się do sporego zaoszczędze-
nia zużywanej energii i emisji szkodliwych spalin do środo-
wiska. Mamy nadzieję, że już wkrótce takie kolektory zawi-
tają na większości dachów, a ludzie zaczną dbać o jakość 
naszego powietrza i walory turystyczne, które są u nas bar-
dzo bogate – przekonuje pani Wiesława.

ENERGIA ZE SŁOŃCA
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Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Na terenie województwa śląskiego 
funkcjonuje Sieć Punktów 
Informacyjnych Funduszy 
Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny 
w Katowicach oraz Lokalne Punkty 
Informacyjne w: Częstochowie, 
Sosnowcu, Bielsku-Białej i Rybniku.

Ich konsultanci udzielają odpowiedzi na 
wszelkie pytania dotyczące możliwości 
pozyskania Funduszy Europejskich.

Pytania do Punktu Informacyjnego 
można kierować telefonicznie, 
pisemnie, pocztą elektroniczną lub 
w formie konsultacji indywidualnej 
podczas osobistej wizyty w punkcie.

Wszystkie usługi
Sieci PIFE są bezpłatne

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

WOJEWÓDZTWO 
ŚLĄSKIE

Katowice

Rybnik
Tychy

Cieszyn

Bielsko-Biała

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich:

Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała

Telefony do konsultantów:
33 475-01-35 lub 33 496-02-01

Godziny pracy punktu:
w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00

97541/041016
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