W walce o lepszą jakość powietrza i rozwój odnawialnych źródeł energii
Kategoria: Rozwój i fundusze
Opublikowano: czwartek, 18, lipiec 2019 10:30
Alicja Cisowska
Odsłony: 170

Minister Środowiska wraz Ministrem Energii poinformowali o dostępnych programach wsparcia ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyczyniających się do
poprawy jakości powietrza w Polsce i rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Programy Energia Plus i Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż
Oba programy mają na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w
tym poprawę jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. z zakresu:
ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania
paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych,
przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii
elektrycznej, modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych i energetycznego wykorzystania zasobów
geotermalnych.
Budżety programów Energia Plus i Ciepłownictwo Powiatowe – pilotaż wynoszą odpowiednio 4 mld zł i
500 milionów zł. Pierwszy z programów skierowany jest do przedsiębiorców i odpowiada
zidentyfikowanym potrzebom rynkowym polskiego przemysłu, wynikającym z przepisów prawa,
zaostrzających się norm emisyjnych oraz ogólnych potrzeb związanych z rozwojem działalności
biznesowej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Natomiast program Ciepłownictwo
powiatowe ma charakter pilotażowy, a jego beneficjentami mogą być przedsiębiorcy, którzy produkują
energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka
samorządu terytorialnego (min. 70%).
Program Polska Geotermia Plus
Głównym celem programu jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Oferuje on
wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu budowy nowej, rozbudowy lub modernizacji istniejącej
ciepłowni/elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym, lub modernizacji
lub rozbudowy istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię/elektrownię
geotermalną, opartej na źródle geotermalnym, lub wykonania lub rekonstrukcji otworu geotermalnego, z
wyłączeniem wykonania pierwszego odwiertu badawczego. Fakultatywnie wsparciem mogą zostać objęte
także modernizacja sieci ciepłowniczych i inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej,
instalacje OZE oraz wykonanie pierwszego odwiertu badawczego.
Całkowity budżet programu, skierowanego do przedsiębiorców, to 600 mln złotych.
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