Zielone Jastrzębie

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ruszyło wapnowanie gleb

u Każdy kto, szczególnie na Śląsku uprawiał działkę lub ogródek przy domu, ten wie
jakim utrapieniem są zakwaszone gleby. Tych w naszym regionie jest sporo, dlatego
też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ogłasza po raz kolejny akcję wspierającą rolników w regeneracji gleb.

W

ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021 rolnicy i posiadacze
użytków rolnych z terenu województwa
śląskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5
i powierzchni nie przekraczającej 75 ha mogą się starać o dotację na zakup:
n wapna nawozowego odpowiadającego
typom wapna nawozowego, określonego
w załączniku nr 6 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 8 września
2010 r. w sprawie sposobu pakowania
nawozów mineralnych, umieszczania
informacji o składnikach nawozowych
na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów
wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183,
poz. 122);

n środka wapnującego, o którym mowa
w przepisach rozporządzenia (WE)
nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r.
w sprawie nawozów.
Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub
środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami: kopią potwierdzona za zgodność
z oryginałem opinii OSChR o zalecanej
dawce CaO lub CaO+MgO; fakturą (oryginał) za wapno nawozowe lub środki
wapnujące; wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR - należy
składać do sekretariatu Okręgowej Stacji

Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach,
ul. Sowińskiego 26, 44-100 Gliwice,
a elektroniczną wersję wniosku należy
przesłać na adres: wapnowanie@wfosigw.katowice.pl.
Dofinansowaniem będą objęte wnioski
przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu
wniosku do OSChR.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerami telefonów: Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach:
32 231 74 19 w. 22, tel. kom. 660 436 281,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 32 60 32 341, 32 60 32 386.

Uwaga! Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

wydłuża terminy składania wniosków w konkursach
ZMIANA

terminów naborów

Do
Z

głaszać wnioski można do 31 sierpnia 2020 roku. Zmianie ulega również
termin ogłoszenia listy laureatów na
wrzesień 2020 roku. Ponadto Funduszu przypomina, że od tej edycji w konkursie mogą
wziąć 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:
n Ekologiczna osobowość roku
n Ekogmina roku

30 kwietnia wydłużono
termin składania wniosków z zakresu:

Ochrony bioróżnorodności:

n Walka ze smogiem i niską emisją - najaktywniejsza gmina roku
n Inwestycja proekologiczna
n 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 ul. Plebiscytowej 19.

T

n OP 1.4. Rozwój ogrodów botanicznych

Edukacji ekologicznej:
n EE 1.2. Wspieranie ośrodków edukacji
ekologicznej, organizacji realizujących programy edukacji ekologicznej poprzez zakup
pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu
n EE 2.1. Doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska
i gospodarką wodną
n EE 5.3. Oznakowanie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i ekologicznych

eraz czas na złożenie
wniosków przez organy
prowadzące, a więc gminy, które mają na to czas do końca
kwietnia 2020 r.
Samorządy mogą się ubiegać
o dofinansowanie do realizacji
projektów, w ramach konkursu
„Zielona Pracownia’2020”. 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 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.

Nie zapomniano o gminnych
programach usuwania azbestu

W

ydłużeniu ulega
termin składania
wniosków o dofinansowania zadań przy udziale
środków z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych
z realizacją gminnych progra-

mów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Po tej
decyzji wnioski można składać
do 29 maja 2020 r.
Więcej In formacji o nowych
terminach składania wniosków,
w konkursach organizowanych
przez Fundusz na stronie: www.
wfosigw.katowice.pl, w zakładce
aktualności.

