Harmonogram naborów wniosków na 2019 rok dla dziedziny Ochrona Atmosfery oraz Ochrona Przed Hałasem (OAOPH)
UWAGA !!! Dla dziedziny OAOPH pula środków do dofinansowania w formie dotacji zgodnie z poniższymi priorytetami wynosi 300.000,00 zł
Lp

1

2

Priorytety z Listy

A. Priorytet Główny

B.III.1.1. Opracowanie Programów ochrony
powietrza dla stref, dla których zachodzi taka
konieczność, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko oraz realizacja zadań ujętych w tych
programach.

Typy zadań

3

Oprocentowanie
pożyczek

1,95%

bez umorzenia

od
14.03.2019
do 30.09.2019

od
14.03.2019
do 30.06.2019

Wysokość umorzenia Termin naboru

Zgodnie z zapisami danego Programu

pożyczka

1. Opracowanie Programów ochrony powietrza dla stref, dla których zachodzi
taka konieczność wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Województwo Świętokrzyskie

dotacja

do 90 % kosztów
kwalifikowanych

nd

nd

JST i ich związki

pożyczka

do 95 % kosztów
kwalifikowanych

2%

20%

podmioty wskazane do realizacji zadań w
ramach Programu ochrony powietrza dla
województwa świętokrzyskiego

pożyczka

do 95 % kosztów
kwalifikowanych

3%

15%

JST i ich związki, podmioty świadczące usługi
publiczne w ramach realizacji obowiązków
własnych JST, przedsiębiorcy (spółki prawa
handlowego), osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, inne

pożyczka

do 95 % kosztów
kwalifikowanych

3%

15%

JST i ich związki

pożyczka

do 95 % kosztów
kwalifikowanych

2%

20%

pożyczka

do 95 % kosztów
kwalifikowanych

3%

15%

pożyczka

do 100% kosztów
kwalifikowanych

2,00%

15%

pożyczka

do 100% kosztów
kwalifikowanych

2,00%

10%

JST i spółki prawa handlowego w których JST
posiada minimum 50% udziałów

pożyczka

do 100% kosztów
kwalifikowanych

2,50%

30%

od
24.07.2019
do 31.07.2019

JST, przedsiębiorcy (spółki prawa
handlowego), inne

pożyczka

do 95 % kosztów
kwalifikowanych

3%

15%

od
14.03.2019
do 30.09.2019

2. Opracowanie gminnych Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)
wynikających z „Programów ochrony powietrza dla województwa
3. Realizacja zadań ujętych w programach ochrony powietrza (w tym np..: zakup
i montaż instalacji OZE, termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, wymiana
oświetlenia wewnętrznego, ulicznego).

1. Opracowanie i aktualizacja planów gospodarki niskoemisyjnej / planów działań
na rzecz zrównoważonej energii
2. Realizacja zadań ujętych w planach gospodarki niskoemisyjnej i planach
działań na rzecz zrównoważonej energii (w tym np..: zakup i montaż instalacji
OZE, termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, wymiana oświetlenia
wewnętrznego, ulicznego).

3. Budowa nowej, modernizacja istniejącej jednostki kogeneracyjnej lub
przekształcenie istniejącej jednostki produkcji mocy w jednostkę kogeneracyjną
B.III.2.1. Opracowanie programów ochrony przed
hałasem, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko oraz realizacja zadań ujętych w tych
programach.

Procent dofinasowania

Zadania z zakresu ochrony atmosfery oraz ochrony przed hałasem
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych

2. Zakup pojazdów elektrycznych, urządzeń do ładowania pojazdów
elektrycznych (budowa, zakup i montaż stacji do ładowania pojazdów
B.III.1.3. Przedsięwzięcia dotyczące ograniczenia elektrycznych)
4
emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym
ramach dedykowanych programów.

5

Formy dofinansowania

do 95 % różnicy pomiędzy
planowanymi kosztami
kwalifikowanymi zadania
zgodnie z Programem
Operacyjnym a wartością
uzyskanego dofinansowania ze
środków zagranicznych

4.Realizacja zadań ujętych w PONE (w tym np..: zakup i montaż instalacji OZE,
termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, wymiana oświetlenia wewnętrznego,
ulicznego).

B.III.1.2. Opracowanie planów gospodarki
niskoemisyjnej / planów działań na rzecz
zrównoważonej energii oraz realizacja zadań
ujętych w tych programach.

Kto może uzyskać dofinansowanie

2. Realizacja zadań ujętych w programach ochrony przed hałasem.

podmioty wskazane do realizacji zadań w
ramach planów gospodarki
niskoemisyjnej/planów działań na rzecz
zrównoważonej energii
Podmioty Sektora Finansów Publicznych
(PSFP). Spółki prawa handlowego i inne
podmioty świadczące usługi w zakresie
transportu osobowego
Spółki prawa handlowego i inne podmioty
prowadzące działalność gospodarczą

od
14.03.2019
do 30.06.2019

od
14.03.2019
do 30.06.2019

od
05.03.2019
do 30.09.2019

od
14.03.2019
do 30.09.2019

