Ruszyła Wyszukiwarka EkoDotacji
19.07.2021 r.

Ruszy?a Wyszukiwarka EkoDotacji.
Wszystkie rodzaje wsparcia zielonych inwestycji w jednym miejscu

Ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji znajduje si? w
uruchomionej w?a?nie Wyszukiwarce EkoDotacji. Narz?dzie przygotowane przez Krajowy
O?rodek Zmian Klimatu (dzia?a w ramach Instytutu Ochrony ?rodowiska – Pa?stwowego
Instytutu Badawczego) ma u?atwia? znajdywanie ?rodków na ekologiczne inwestycje – od
instalacji paneli fotowoltaicznych poczynaj?c, a na programach edukacji ekologicznej ko?cz?c.
Zaledwie trzy klikni?cia myszk? wystarcz?, by dowiedzie? si?, jakie rodzaje wsparcia dla danej
inwestycji s? obecnie oferowane.

Ostatnie lata i miesi?ce to du?y przyrost ekodotacji, wynikaj?cy z rosn?cej ?wiadomo?ci kryzysu
klimatycznego oraz zdecydowanych dzia?a? pa?stw Unii Europejskiej. Obecnie niemal ka?da nowa
inwestycja musi mie? pozytywny wp?yw na ochron? klimatu i ?rodowiska – tym samym coraz wi?cej
programów dofinansowa? staje si? ekodotacjami. – Ta obfito?? jednocze?nie stworzy?a barier? na
drodze inwestorów, którzy nieoczekiwanie znale?li si? w g?szczu programów, ich operatorów, rodzajów
wsparcia oraz skomplikowanych nazw. Nasza Wyszukiwarka powsta?a w?a?nie po to, ?eby t? barier?
zlikwidowa? – mówi dr Izabela Filipiak, ekspertka Krajowego O?rodka Zmian Klimatu (KOZK) ds.
zielonych finansów.

Schemat dzia?ania Wyszukiwarki EkoDotacji jest czytelny i prosty. Inwestor najpierw musi wybra? grup?
do jakiej nale?y – zale?nie od tego czy jest przedsi?biorc?, instytucj? samorz?dow?, osob? fizyczn? itp.
Nast?pnie okre?la typ inwestycji, np.: inwestycje w budynkach (tu znajdziemy wszystkie dotacje do
odnawialnych ?róde? energii i termomodernizacji), wspieraj?ce gospodark? wodn?, badania czy
edukacj?. Ostatnim krokiem jest wybór województwa, w którym inwestycja b?dzie prowadzona (albo w
którym sk?adaj?cy wniosek ma siedzib?). – Szukaj?c wsparcia w internetowym g?szczu mo?emy min??
o w?os najlepsze dla nas rozwi?zanie na przyk?ad dlatego, ?e nie szukali?my go wcze?niej na stronie
w?asnej gminy. Wyszukiwarka EkoDotacji rozwi??e tego typu problemy, dostarczaj?c list? odpowiednich
dla nas programów wraz z linkami do ich stron lub – w przypadku braku dopasowanych wyników – linki
do stron lokalnych operatorów, u których mo?emy uzyska? stosowne informacje – mówi ekspertka
KOZK.

Wyszukiwarka EkoDotacji b?dzie aktualizowana na bie??co. Za jej po?rednictwem operatorzy
programów sami mog? równie? przesy?a? KOZK swoje oferty. Korzystanie z Wyszukiwarki oraz
umieszczanie w niej ofert jest bezp?atne.

Wyszukiwarka EkoDotacji dzia?a pod adresem http://ekodotacje.ios.edu.pl/.
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