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Odpowiedź na petycję dotyczącą dotacji do instalacji fotowoltaicznej
w mieście Ustroń
Na wstępie pragnę podkreślić, że z dużą wyrozumiałością odnoszę się do
problemu zgłoszonego przez społeczność gminy Ustroń. Złożona petycja
jest wyrazem troski o jakość powietrza, a także świadomego podejścia do
kwestii środowiskowych. Samorząd województwa podejmuje działania na
rzecz czystego środowiska. Jednym z instrumentów wsparcia tych działań
są niewątpliwie środki unijne zaplanowane w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). W
ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna znajdują się pieniądze na poprawę
efektywności energetycznej poprzez projekty służące wytwarzaniu energii z
odnawialnych źródeł (OZE), dotyczy to zarówno przedsiębiorstw jak i w
sektora publicznego i mieszkaniowego. Program oferuje także wsparcie na
modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, rozwój sieci
regionalnych tras rowerowych oraz wymianę oświetlenia w gminach, na
instalacje o wyższej efektywności energetycznej.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, wybór projektów odbywa się w trybie
konkurencyjnym i zarząd województwa nie ma możliwości finansowania
projektów na wniosek zainteresowanego, złożony w dowolnej formie i
dowolnym czasie.
Ubieganie się o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach
RPO WSL odbywa się w określonej procedurze i wymaga złożenia wniosku
o dofinansowanie w ramach konkretnego naboru. Uprawnione podmioty
składają wniosek do Instytucji Organizującej Konkurs, który następnie
podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Ta ocena jest dokonywana
przez bezstronnych ekspertów zewnętrznych w oparciu o kryteria,
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jednakowe dla wszystkich projektów złożonych w danym naborze. Wśród kryteriów formalnych
znajdują się punkty dotyczące m.in. poprawności złożenia wniosku, prawidłowości jego sporządzenia
czy kwalifikowalności projektu, których spełnienie umożliwia przejście projektu do fazy oceny
merytorycznej. Na tym etapie weryfikuje się wykonalność i realność założeń projektu. Dopiero po
pozytywnej ocenie zarówno formalnej jak i merytorycznej, projekt uzyskuje określoną liczbę punktów i
trafia na listę rankingową. Zarząd w ramach dostępnej alokacji, dokonuje wyboru projektów do
dofinansowania, w kolejności wynikającej z pozycji na liście rankingowej. Następnie na podstawie
zawartej umowy o dofinansowanie oraz przyjętych przepisów następuje realizacja projektu. W
przypadku, kiedy w ramach danego naboru wartość pozytywnie ocenionych projektów przekracza
dostępną pulę środków, tworzona jest lista rezerwowa projektów., która może zostać uruchomiona w
sytuacji, kiedy pojawią się jakieś oszczędności.
Korzystając z okazji informuję, że na obecną chwilę Miasto Ustroń realizuje projekt pn.
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na
terenie miasta Ustroń. Kwota dofinansowania to 3,7 mln zł. Projekt ma na celu modernizację
energetyczną budynków Szkół Podstawowych nr 1 i 5, Żłobka Miejskiego, Przedszkoli Publicznych nr
1 i 7 oraz Miejskiego Domu Spokojnej Starości. Ponadto, na liście rezerwowej znajduje się projekt pn.
Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - modernizacja pijalni wód, SP1, SP2, SP5
i P7 w Ustroniu (kwota dofinansowania 1 mln zł.). W trakcie oceny jest również wniosek pn.
Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej
Miasta Ustroń, na kwotę dofinansowania 1,1 mln zł. Termin rozstrzygnięcia naboru jest zaplanowany
na sierpień br.
Jednocześnie informuję, że do 30 kwietnia br. trwa kolejny nabór wniosków w ramach puli konkursowej
dedykowanej tylko dla gmin Subregionu Południowego (Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej). W związku z powyższym jest
możliwość kolejnego aplikowania o środki i zachęcam do zaktywizowania podmiotów, które zgodnie z
poniższym katalogiem beneficjentów są uprawnione do złożenia projektu:
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 Związek Metropolitalny;
 podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego
lub ich związki i stowarzyszenia;
 jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 szkoły wyższe;
 organizacje pozarządowe;
 towarzystwa budownictwa społecznego.
Beneficjentem projektu realizowanego w formule grantowej mogą być wyłącznie jednostki samorządu
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
Należy podkreślić, że w obecnej perspektywie finansowej większość środków na działania związane
z poprawą efektywności energetycznej została już zaangażowana w nabory i projekty. Alokacja jaka
była zaplanowana na ten cel w RPO WSL 2014-2020 wynosiła 1,3 mld PLN. W wyniku starań zarządu
województwa ta kwota została podniesiona do 1,6 mld PLN. Obecnie wybranych do dofinansowania
jest prawie 590 projektów na kwotę dofinansowania 1,4 mld PLN.
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Otrzymują:
Adresat,
(do wiadomości) kopia a/a
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego,
z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona
internetowa: bip.slaskie.pl.
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres
email: daneosobowe@slaskie.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji oraz ich archiwizacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący
na administratorze, wynikający z art. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2017 r. o petycjach (art. 6 ust 1
lit. c rozporządzenia).
4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora
danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi
pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej, a także publikowane w BIP
Urzędu w przypadku uzyskania zgody zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach.
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
dot. archiwizacji.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych
jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie
petycji bez rozpatrzenia.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia UE o ochronie danych
osobowych.
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