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Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zielone Jastrzębie

u Kapituła już pracuje i czeka na zgłoszenie do 31 marca!

Rusza konkurs
Zielone Czeki’2020

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję konkursu
„Zielone Czeki”. To nagrody przyznawane od 26 lat, corocznie z okazji Dnia
Ziemi za działalność na rzecz ochrony

środowiska i gospodarki wodnej.W tej
edycji konkursu nastąpiły zmian, bowiem mogą wziąć w nim udział już nie
tylko osoby fizyczne, ale również gminy, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz organizacje
pozarządowe.

Nagrody zostaną przyznane w tym
roku w pięciu kategoriach:
• Ekologiczna osobowość roku
• Ekogmina roku
• Walka ze smogiem i niską emisją - najaktywniejsza gmina roku
• Inwestycja proekologiczna
• Programy i akcje na rzecz ochrony
przyrody i edukacji ekologicznej.
Laureaci otrzymają „Zielone czeki”
o wartości (w zależności od kategorii)
od 10 do 25 tys. zł oraz statuetki i dyplomy honorowe. Zgłoszenia do konkursu wraz z wnioskiem i uzasadnieniem można przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do WFOŚiGW w Katowicach, przy

O liście priorytetowych przedsięwzięć w 2021 r.

tylko drogą elektroniczną!

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska zaprasza do udziału w konsultacjach
przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów,
spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot. Ich celem będzie określenie:

„Listy przedsięwzięć
priorytetowych planowanych
do dofinansowania ze
środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na 2021 rok”.
Zachęcamy w terminie do 31 marca 2020 roku do złożenia propozycji przedsięwzięć do dofi-

nansowania, w ramach poszczególnych kierunków
działalności Funduszu. Prosimy o kierowanie korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem konsultacje@wfosigw.katowice.pl
lub pocztową:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z OBOWIĄZUJĄCYMI DOKUMENTAMI:
n Lista przedsięwzięć priorytetowych
n Zasady udzielania dofinansowania
n Kryteria wyboru przedsięwzięć
n Ogólne warunki zawierania umów
Więcej szczegółów na: www.wfosigw.katowice.
pl/jak-uzyskac-dofinansowanie-podstawowe-dokumenty-5.html.

ul. Plebiscytowej 19, do 31 marca 2020
roku do godziny 15.30.
Osobą do kontaktu jest Ewa Cofała,
tel. 32 60 32 374,
e.cofala@wfosigw. katowice.pl.

Laureatów poznamy 22 kwietnia
2020 r. podczas uroczystej Gali „Zielonych czeków”.

Zapraszamy do udziału
w konkursie.

Czas na Zieloną Pracownię!

u Po raz szósty Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął konkurs
„Zielona Pracownia_Projekt’2020”, skierowany do szkół
podstawowych i średnich z województwa śląskiego.

Z

Z powodu koronawirusa, w tym roku konsultacje nie mogły się odbyć jak w ubiegłych latach.

Obrady kapituły konkursu Zielone czeki 2020.

206 zgłoszeń, które
w tym roku nadesłano
na konkurs, Jury wyłoniło 43 najbardziej atrakcyjne
i proedukacyjne projekty zielonych pracowni. Wśród wyróżnionych znalazły się, m.in. projekty wykonane przez Zespół
Szkolno - Przedszkolny w Olzie,
a zatytułowany „W dolinie Odry i Olzy”, czy w Prywatnej Szkoły Podstawowej „Żorek” z Żor
i zatytułowany: „Laboratorium
Przyrody”, a także przez Szkołę Podstawową im. Powstańców
Śląskich w Bluszczowicach, gminie Gorzyce „Zielony Bluszcz”.
- Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs Jury oceniało pod
kątem pomysłu na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie

przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność
rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia
i sprzętu oraz zasadność ich zakupu - wyjaśnia Tomasz Bednarek,
prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Konkurs „Zielona Pracownia_
Projekt’2020” skierowany był do
szkół podstawowych i średnich
z terenu województwa śląskiego,
z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach
konkursu. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy che-

miczno-fizycznych. Na ich realizację szkoły otrzymają łącznie
320 tys. zł. Maksymalna wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić
więcej niż 7,5 tys. zł. I tyle otrzymał każdy nagrodzony projekt.
1 kwietnia 2020 r. ruszy nabór
wniosków w konkursie „Zielona
Pracownia’2020”. Najlepsze pracownie będą mogły otrzymać dotację w wysokości do 30 tys. zł.
Pierwsza edycja konkursów
„Zielona Pracownia_Projekt”
i „Zielona Pracownia” odbyła się
w 2015 r. Od tego czasu, dzięki
dotacjom WFOŚiGW w Katowicach, powstało 250 zielonych
pracowni. Na ich utworzenie
Fundusz wydał ponad 8,5 mln zł.

