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CO DALEJ Z BUDOWĄ INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE SIEWIERZ?

    W dniu 15 maja  2019 r.  Zarząd Województwa Śląskiego podjął  uchwałę  w sprawie przyznania
dofinansowania na realizację projektów w ramach poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

    W ramach w/w.  konkursu Gmina Siewierz  wraz  z  Gminą i  Miastem Koziegłowy ubiegały  się  o
dofinansowanie  2  zadań:  Budowa  kolektorów  słonecznych  i  kotłów  na  biomasę  na  terenie  Gminy
Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu
energii oraz Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem
poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. Oba projekty zostały
ocenione pozytywnie, aczkolwiek z powodu braku środków nie uzyskały dofinansowania. Zostały one
umieszczone na liście rezerwowej i zajmują na niej 2 oraz 3 pozycję.

    Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosiła ponad 75 mln zł.
Początkowo rozstrzygnięcie konkursu miało nastąpić w listopadzie 2018 r. Ostatecznie wyniki podano w
maju 2019 r.  ze względu na fakt,  że prowadzona była procedura umożliwiająca zwiększenie alokacji
przeznaczonej  na  konkurs  o  kolejne  81  mln  zł.  Pomimo  zwiększenia  środków  finansowych  do
dofinansowania wybrano łącznie 4 projekty z ponad 100 wniosków złożonych w konkursie.

    W związku z powyższym zadania, o których dofinansowanie ubiegała się Gmina Siewierz nie będą
realizowane. Jednakże biorąc pod uwagę wysoką pozycję wniosków na liście rezerwowej oraz ogromne
zainteresowanie tematem w zakresie OZE pozostaje mieć nadzieję, że pojawią się dodatkowe środki na
sfinansowanie zgłoszonych do konkursu projektów.

    Zabiegamy o to, aby kolejne zadania były realizowane i liczymy, że znajdą się pieniądze, aby je wdrożyć.
To jest ogromne przedsięwzięcie, które dotychczas wykonaliśmy – nie tylko jako Gmina Siewierz, ale
również wiele samorządów województwa śląskiego. Kosztowało nas to dużo pracy oraz środków finansów,
więc  trudno  gdyby  teraz  te  zadania  miały  zostać  niezrealizowane.  Oczekujemy,  że  Marszałek
Województwa Śląskiego lub Rząd Polski przeznaczy środki na realizację zadań tak ważnych, jak budowa
odnawialnych źródeł energii. Jestem przekonany, że te zadania powinny być w najbliższym czasie przyjęte
do realizacji i wdrożone.  – mówił Burmistrz Zdzisław Banaś podczas obrad VI sesji Rady Miejskiej w
Siewierzu.

    Link do strony internetowej, na której znajduje się lista rezerwowa projektów w ramach konkursu OZE
znajduje się na: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255
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