Zielone Jastrzębie
Studenci i ekologia Zmiany w programie

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
zaprasza do udziału w konkursie

„DOM Z KLIMATEM”.

- Jesteś studentem i interesujesz się ekologią? Potrafisz pisać, tworzyć grafiki
albo kręcić filmy? Weź udział
w konkursie i pokaż w swojej
pracy ideę ekobudownictwa.
Nawiąż do aspektów takich
jak: naturalne materiały budowlane, ekologiczne rozwiązania w budownictwie, gospo-

darka o obiegu zamkniętym,
wbudowany i operacyjny ślad
węglowy, błękitna i zielona
infrastruktura, bioróżnorodność, odnawialne źródła energii - zachęca ministerstwo.
Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody: rower,
hulajnoga elektryczna, smartwatch.

„Czyste Powietrze”

W kolejnej, nowej odsłonie
programu „Czyste Powietrze”:
najwyższe dofinansowanie do 69 tys. zł, przy dochodzie
na członka gospodarstwa
domowego 900 zł lub 1260 zł
oraz dla osób z ustalonym
prawem do zasiłku.
Także zmiany, żeby było jeszcze
łatwiej sięgać po dotacje.
To nowości wprowadzane przez
Narodowy Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2022 r.

W

prowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów
uprawnionych do najwyższego poziomu
dofinansowania podzielono na dwie fazy.
Rozwiązania dla osób
o najniższych dochodach
przewidziane na 2022 r.

Masz pytanie? Wyślij je na adres:

konkurs@domzklimatem.gov.pl
Na zgłoszenia czekamy

do 14 marca 2022 r.
Szczegóły na stronie:

www.domzklimatem.gov.pl/
projekt-proklimatyczny...

W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części
programu uwzględniający następujące
zasady:
• przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu
wsparcia - do 900 zł (wieloosobowe)
lub do 1260 zł (jednoosobowe);
• ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, za-

siłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
• intensywność dofinansowania - do
90% kosztów kwalifikowanych;
• maksymalna kwota dotacji dla całego
przedsięwzięcia - do 69 tys. zł;
• liczba transz rozliczeń - do pięciu;
• okres realizacji przedsięwzięcia - do
36 miesięcy.

środowiska i gospodarki wodnej, organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.

Dodatkowe wsparcie dla
wnioskodawców

• uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy
dofinansowanie łączy się z gminnymi
programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
• umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;
• dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet,
jako zgodnych z celami programu;
• doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku
kotłów na paliwo stałe, ze względów
bezpieczeństwa.

Równolegle w 2022 r. będą trwały
prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”,
obejmującą, m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom
w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu
inwestycji.
Proste zasady
dla wszystkich
Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdrażania „Czystego Powietrza” oraz postulatów zgłaszanych
przez wojewódzkie fundusze ochrony

Najważniejsze ze zmian,
które niebawem będą
obowiązywać to:

Ruszyła 8. edycję konkursów
„Zielona Pracownia_Projekt’2022” oraz „Zielona Pracownia’2022”

Do 31 stycznia szkoły podstawowe
i średnie mogą zgłaszać swoje
projekty nowoczesnych
ekopracowni do konkursu
„Zielona Pracownia_Projekt’2022”.
Przypominamy, że przedmiotem konkursu
jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na
potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych, geologicznych

czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań
oraz różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.
Maksymalna wysokość nagrody nie może
przekroczyć 20 % kosztu całkowitego wdrożenia
projektu i stanowić kwoty wyższej niż 10.000 zł.
Składanych dokumentów nie należy: zszywać,
bindować, wkładać do koszulek, teczek ani segregatorów, za wyjątkiem nośników elektronicznych.

Natomiast wnioski w konkursie
„Zielona Pracownia’2022”
składać można w terminie
od 1 do 31 marca 2022 roku.
W tym konkursie o dofinansowanie mogą się
ubiegać organy prowadzące placówki oświatowe z województwa śląskiego, w tym nagrodzone
w konkursie pn. ZIELONA PRACOWNIA_
PROJEKT’2022.
Celem tego konkursu jest dofinansowanie
w formie dotacji wniosków dotyczących utwo-

rzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych
w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów
kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40.000 zł.
Więcej szczegółów na stronie
Funduszu: www.wfosigw.katowice.pl.

