Zielone Jastrzębie
Pieniądze dla strażaków!

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

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków
na termomodernizację budynków, w tym z zastosowaniu OZE, z terenu województwa śląskiego w ramach
Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży
pożarnych” dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w 2021 roku.
1 runda:
od 15.03.2021 r.
do 30.04.2021 roku
2 runda:
od 01.05.2021 r.
do 31.05.2021 r.
3 runda:
od 01.06.2021 r.
do 30.06.2021 r.
lub do wyczerpania alokacji
środków.

Beneficjentami środków
są jednostki samorządu
terytorialnego szczebla
gminnego lub ochotnicze
straże pożarne.
Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

n w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość
dofinansowania ze środków Funduszu dla
jednego beneficjenta nie może przekroczyć 30 tys. zł,
n w formie nieumarzalnej pożyczki oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż
3% w stosunku rocznym.

W ramach programu będą
finansowane przedsięwzięcia,
których koszt kwalifikowany nie
przekracza 100 tys. zł.
Nabór wniosków będzie odbywał się
w rundach. Terminy poszczególnych rund
naboru przedstawiają się następująco:

W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo
do wstrzymania naboru w trakcie rundy
w przypadku wyczerpania alokacji środków
przewidzianych w Programie.
Kwota alokacji do dofinansowania wynosi:
n w formie dotacji: 1 mln zł.
n w formie pożyczki: 2 mln zł.
Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju,
zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje
data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Czas, by młodzież przedstawiła
swoje pomysły jak przygotować
się do zmian klimatu.
Zgłoszenia do 30 kwietnia!

P

odczas inauguracji
„Szkoły z klimatem” ogólnopolskiego konkurs Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla miejskich
szkół ponadpodstawowych,
który jest elementem projektu pn. „Miasto z klimatem”,
minister Michał Kurtyka mówił o zmianach klimatu, które są szczególnie odczuwalne w miastach i zachęcał młodzież do przygotowania się na
ich skutki przez zaplanowanie
odpowiednich działań, które są jednocześnie zadaniem
konkursowym. W ten sposób

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW chcą
zainteresować młodych ludzi
działaniami na rzecz ochrony
klimatu.
Opracowanie planu
adaptacji do zmian
klimatu dla szkoły
i jej sąsiedztwa to
zadanie konkursowe,
które zwycięskiej
szkole może
przynieść aż
100 tys. zł
na realizację
ekologicznego
pomysłu uczniów.

Konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” jest skierowany
do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawowych i ich zespołów
z terenu całego kraju, które
mają siedzibę w miastach.
Uczestnikami mogą być zespoły projektowe uczniów
(maksymalnie do 20 osób lub
jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela),
przy czym uczestnicy muszą
być uczniami jednej szkoły
w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pla-

nu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje
działań adaptacyjnych, które
mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej
bezpośredniego sąsiedztwa otaczających domów, ulic, pla-

ców, parków, budowli itp. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami
klimatu i zaproponować, także
w formie rysunku, jak można
poprawić tę sytuację.
Zgłoszenia można przesyłać do za pomocą elektro-

nicznego formularza konkursowego, dostępnego na stronie: www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem, na której znajdują się również wszystkie informacje wraz z regulaminem,
a pytania w tej sprawie można
kierować na adres: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl.

