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W dniu 27.05.2020 r. do Urzędu Miasta Kalisza wpłynęła interpelacja Radnej Miasta
Kalisza – Pani Karoliny Sadowskiej, dotycząca Programu „Środowisko, Energia i  Zmiany
Klimatu” finansowanego ze środków Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III
edycji (MF EOG na lata 2014-2021) wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i  Gospodarki  Wodnej  (NFOŚiGW).  W ramach programu można składać wnioski m.in.  na
działania  związane  z  poprawą  jakości  powietrza,  termomodernizację  szkół,  a  także  na
przeciwdziałanie  zmianom  klimatu,  poprawę  stanu  środowiska  naturalnego
i ochronę przyrody. W ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłoszono
nabór wniosków, w następujących konkursach:

1. „Budowa/modernizacja  miejskich  systemów  ciepłowniczych”. Wnioskodawcą  takiego
projektu  mogą  być  małe,  średnie  i  duże  przedsiębiorstwa  oraz  jednostki  samorządu
terytorialnego,  a  także  ich  związki.  Z  uzyskanych  informacji,  w ramach przedmiotowego
naboru  nie  będą  wspierane  projekty,  gdzie  jedynym  elementem  jest  likwidacja  pieca  na
paliwo stałe i zastąpienie go piecem np. gazowym czy przyłączem do sieci ciepłowniczej.
Elementy  te  mogłyby  być  warunkowo  kwalifikowane  (po  spełnieniu  dodatkowych
obwarowań), jeśli będą elementem szerszego projektu, którego zakres koncentrował będzie
się  na  modernizacji  systemu  ciepłowniczego  zaopatrzenia  zbiorowego.  Wg  posiadanych
informacji tego typu inwestycje nie leżą obecnie w gestii Miasta – odpowiada za nie Energa
Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. Miasto Kalisz zamierza wystąpić z zapytaniem do ww. podmiotu
o  plany  co  do  aplikowania  o  przedmiotowe  środki  (spółka  wpisuje  się  w  katalog
wnioskodawców). 

2. „Rozwój  wysokosprawnej  kogeneracji  przemysłowej  i  zawodowej”. O  dofinansowanie
kwalifikują  się  projekty  z  zakresu  budowy  nowych  lub  modernizacji  istniejących  źródeł
energii w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji. W związku z powyższym, niniejszy
nabór nie jest dostępny dla Miasta Kalisza.

3. „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”. Wnioskodawcą  takiego
projektu  może  być  każdy  podmiot  prowadzący  publiczną  lub  niepubliczną  szkołę
podstawową  lub  ponadpodstawową.  Nabór  stanowi  przedmiot  zainteresowania  Miasta
Kalisza. W chwili obecnej Miasto Kalisz posiada kompletną dokumentację projektową dot.
jednego budynku, który wstępnie kwalifikuje się do przedmiotowego wsparcia. Kompleksowa
modernizacja  energetyczna  tego  obiektu  stanowi  jednakże  przedmiot  wniosku
o dofinansowanie złożonego w partnerstwie m.in. z Powiatem Kaliskim w ramach ostatniego



naboru  wniosków o dofinansowanie przeprowadzonego w ramach Działania  3.2.4 WRPO
2014+ (alokacja Strategii ZIT dla rozwoju AKO). Jeśli projekt ten nie uzyska wnioskowanego
dofinansowania,  będzie  mógł  stanowić  przedmiot  wniosku  o dofinansowanie  składanego
właśnie w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.       

4. „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian
klimatu i  przystosowania się do ich skutków”. Wnioskodawcą  takiego projektu może być
każdy  podmiot  zarządzający  publiczną  lub  niepubliczną  szkołą  podstawową  lub
ponadpodstawową. Nabór stanowi przedmiot zainteresowania Miasta Kalisza. Rozważane jest
ustalenie katalogu zadań projektowych, ich opis, wycenę i realizację merytorycznych zadań.
Jednocześnie zaznaczam, że Miasto Kalisz planuje utworzenie programu w zakresie dotacji
na wprowadzenie małej retencji wodnej i zagospodarowanie wód opadowych, wpisujące się
w niniejszy nabór.

5. „Realizację  inwestycji  w  zakresie  zielono-niebieskiej  infrastruktury  w  miastach”.
Wnioskodawcą projektu  mogą  być  jednostki  samorządu  terytorialnego  (oraz  ich  związki,
działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne
w ramach realizacji obowiązków własnych takich jednostek samorządu terytorialnego) oraz
organizacje  pozarządowe.  Nabór  stanowił  przedmiot  zainteresowania  Miasta,  ostatecznie
jednak okazało się, że nabór ten jest niedostępny dla Miasta Kalisza - jest on dedykowany
jednostkom samorządu terytorialnego liczącym poniżej 90 tys. mieszkańców.

6. „Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe
(Fundusz Małych Grantów)”. Nabór ten jest kierowany do organizacji pozarządowych. Mając
na uwadze powyższe, niniejszy nabór dla Miasta Kalisza nie jest dostępny.

7. „Wdra  żanie planów zarządzania ekosystemami”.   Nabór ten kierowany jest do podmiotów
prywatnych  lub  publicznych,  komercyjnych  lub  niekomercyjnych  oraz  organizacji
pozarządowych.  Jego  celem  jest  zwiększenie  odporności  ekosystemów  na  negatywne
zjawiska  wynikające  ze  zmian  klimatu  oraz  adaptację  do  nich  poprzez  aktywną  ochronę
zagrożonych  gatunków  oraz  siedlisk.  Obecnie  Miasto  Kalisz  pracuje  nad  opracowaniem
koncepcji, która będzie podstawą złożenia wniosku.

8. „Zwi  ększeni  e ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”.   Nabór ten
kierowany  jest  do  podmiotów  prywatnych  lub  publicznych,  komercyjnych  lub
niekomercyjnych oraz organizacji pozarządowych. Jego celem jest zwiększenie odporności
ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu poprzez aktywną ochronę
ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi. Miasto Kalisz nie planowało do tej pory
przedsięwzięć  wpisujących  się  w  cele  prowadzonego  naboru.  Niemniej,  zostanie
wystosowane  stosowne  zapytanie  w  celu  uszczegółowienia  warunków  i  kryteriów  do
spełnienia przy rozpatrywaniu wniosku w  przedmiotowej sprawie. 

W odpowiedzi pragnę również zaznaczyć, iż Miasto Kalisz od ponad 20 lat realizuje
zadania związane z wymianą źródeł ciepła. Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe, olejowe, pompę ciepła,
miejski  system  ciepłowniczy,  elektryczne).  Wysokość  dotacji  wynosi  80%  kosztów
inwestycji, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł, liczonych za każde trwale zlikwidowane źródło
emisji opalane paliwem stałym. Ubiegający się o dotację jest zobowiązany m.in. do trwałej
likwidacji  źródeł  emisji  opalanych  paliwem  stałym,  w  tym  również  kominków  oraz
zainstalowania  na  stałe  ekologicznych  źródeł  ogrzewania  złożenia  wniosku  o  refundację
zmiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne wraz z niezbędnymi dokumentami.

Obecnie Miasto Kalisz realizuje zadania związane z projektem pn. „Poprawa jakości
powietrza  poprzez  zwiększenie  udziału  OZE  w  wytwarzaniu  energii  na  terenie  Miasta
Kalisza”.  W związku  z  tym  projektem  realizowany  jest  montaż  paneli  fotowoltaicznych
i  kolektorów  słonecznych,  które  produkują  energię  elektryczną  i  cieplną  na  potrzeby
mieszkańców  miasta.  Instalacje  te  zapewniają  efekt  ekologiczny  poprzez  wzrost  udziału
energii odnawialnej, zapewniają zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Miasta Kalisza
oraz przede wszystkim redukcję emisji do atmosfery gazów cieplarnianych. 

W  pełni  podzielam  Pani  troskę  o  środowisko  oraz  mając  na  względzie  nadal
obowiązujący termin składania wniosków pragnę poinformować, że obecnie trwają prace nad
opracowaniem koncepcji, która będzie podstawą złożenia wniosków. Po złożeniu wniosków i
ewentualnym uzyskaniu dofinansowania Miasto Kalisz zabezpieczy środki w budżecie oraz
uruchomi program dla mieszkańców. 

Jednocześnie pragnę podziękować Pani Karolinie Sadowskiej – Radnej Miasta Kalisza
za zainteresowanie się tak ważną tematyką jaką jest ochrona środowiska. 
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Interpelacja 
w sprawie udziału Miasta Kalisza w  Programie „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 

 

 

Szanowny panie Prezydencie, 

 

Ministerstwo Klimatu, jako Operator Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" 

finansowanego ze środków Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego III edycji (MF EOG na lata 

2014-2021) wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)  

w połowie marca 2020 roku ogłosiły nabory w ośmiu konkursach. Wsparcie w ramach Programu 

ukierunkowane jest przede wszystkim na działania związane z poprawą jakości powietrza (w tym 

rozwijanie lokalnych systemów ciepłowniczych oraz kogeneracji), termomodernizację szkół, 

zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii geotermalnej oraz energii z 

małych elektrowni wodnych, a także na przeciwdziałanie zmianom klimatu, czy poprawę stanu 

środowiska naturalnego i ochronę przyrody. Do trzeciego sierpnia 2020 Wraz będzie można składać 

wnioski na wyżej wymienione działania. 

W związku z tym zwracam się do Pana Prezydenta z pytaniami: 

1. Czy Miasto Kalisz rozważa wzięcie udziału w tym Programie? 

2. Jeśli tak, to jakie do tej pory poczyniono działania przygotowawcze? 

3. W jakich Obszarach Programowych Miasto Kalisz planuje wziąć udział? 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Karolina Sadowska 

/…/ 

Radna Rady Miasta Kalisza 


