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

Zielone Jastrzębie

Klimat tworzą ludzie

Ministerstwo Klimatu
i Środowiska rozpoczęło
kampanię informacyjnoedukacyjną pod
nazwą „Nasz Klimat”,
której ma uświadomić
społeczeństwu, że
indywidualne wybory
i działania mają bardzo
istotny wpływ na
środowisko.

A

ktywności zaplanowane
w czasie trwania kampanii
pozwolą na zainicjowanie
dyskusji nt. zmian klimatu oraz aktywne zaangażowanie mieszkańców
Polski w działania na rzecz ochrony
środowiska naturalnego.
- Ochrona klimatu to nie tylko podejmowanie instytucjonalnych inicjatyw, ale również codzienne budowanie przez nas wszystkich nawyków, które mają pozytywny wpływ
na środowisko naturalne. Jak głosi hasło działań „Klimat tworzą ludzie” w kampanii pragniemy przyczyniać się do poszerzania wiedzy
i podnoszenia świadomości ekologicznej całego społeczeństwa. Jesteśmy przekonani, że metodą małych
kroków możemy wypracować wspól-

ną troskę o środowisko naturalne mówi wiceminister klimatu i środowiska - Adam Guibourgé-Czetwertyński.
Edukacja od
najmłodszych lat
Jednym z celów kampanii „Nasz
Klimat” jest kreowanie pozytywnych wzorców w zakresie inicjatyw
społecznych oraz codziennych nawyków, które przyczyniają się do
zahamowania negatywnych skutków zmian klimatycznych (m.in.
oszczędzanie zasobów naturalnych,

zrównoważona konsumpcja, korzystanie z przedmiotów powstałych z recyklingu lub biodegradowalnych). Kampania ma wesprzeć
także nauczycieli szkół podstawowych w przygotowaniu zajęć lekcyjnych budujących świadomość
i wiedzę na temat działań proekologicznych. Z materiałów mogą skorzystać zarówno nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, jak i starszych klas. W pakietach znalazły się
tak ciekawe formy jak quizy, zagadki, grafonotatki, gry zespołowe, rymowanki czy krzyżówki. Co ważne,
w dużej mierze można na tych

materiałach pracować online - są
wśród nich np. interaktywne pdfy.
Ważna rola samorządu
terytorialnego
Istotnym elementem kampanii
są działania skierowane do gmin,
dlatego powstał pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych
do wykorzystania wśród pracowników administracji publicznej oraz
mieszkańców gminy. Jest on podzielony na dwie części - informacyjną oraz graficzno-edukacyjną.
Znalazły się w nim praktyczne po-

rady, w jaki sposób wdrażać proklimatyczne działania w gminie.
W pakiecie są też materiały do adaptacji przez poszczególne gminy dzięki tym dokumentom samorządy będą mogły w przyjazny sposób przedstawić przykłady dobrych
praktyk proekologicznych na swoim terenie.
Kluczowym elementem kampanii jest też strona: www.naszklimat.
gov.pl, z której nie tylko można dowiedzieć się więcej o tym, jak zmieniać swoje życie na bardziej eko, ale
także pobrać materiały edukacyjne
czy pakiety dla gmin.

Wspieramy strażaków z OSP!

Fundusz dofinansowuje młodzieżowe drużyny.

F

undusz wspiera, m.in. zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych
z terenu województwa śląskiego. Formą dofinansowania jest tu dotacja w wysokości do 100%
kosztów kwalifikowanych, a pula środków na dofinansowanie wynosi 2 mln zł. Wnioski można składać do 16 maja.

Ale szczególnie ważne dla przyszłości jednostek ochotniczych są drużyny młodzieżowe, dla których również przygotowano
wsparcie w ramach priorytetu NZ 2.1. Jednostka lub
gmina, która złoży wniosek może liczyć na dotacje
w wysokości 15 tys. zł na
zakup doposażenia i zapewnienia gotowości.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w
siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do
31 maja lub do wyczerpania alokacji środków. Kwota alokacji dofinansowania w formie dotacji wynosi
300 tys. zł. Fundusz dopuszcza możliwość zwiększania puli środków.
Kolejnym ważnym elementem wsparcia dla druhów z OSP jest program, w ramach którego Fundusz
dofinansowuje termomodernizację budynków remiz, czyli: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony po-

wietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”.
Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub ochotnicze
straże pożarne, które złożą wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na, w tym z zastosowaniu OZE, z terenu województwa śląskiego.
Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:
• w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50 tys. zł,
• w formie nieumarzalnej pożyczki oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku
rocznym.
Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach:
I nabór: 01.04.2022 r. - 30.04.2022 r.
II nabór: 01.05.2022 r. - 31.05.2022 r.
III nabór: 01.06.2022 r. - 30.06.2022 r.
lub do wyczerpania alokacji środków.
Kwota alokacji do dofinansowania wynosi:
• w formie dotacji: 1mln zł.
• w formie pożyczki: bez ograniczeń.
Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków dotacyjnych.

TOMASZ BEDNAREK, prezes
katowickiego Funduszu:
- Kolejna edycja programu
wsparcia dla jednostek OSP
polega na dofinasowaniu zakupu
sprzętu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostek, dofinasowaniu
termomodernizacji jednostek OSP
(w tym roku wyniesie ono do 50 tys. zł
na jednostkę) oraz kontynuacji
zeszłorocznego, pilotażowego
programu polegającego na
dofinasowaniu Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Wsparcie
finansowe dla jednostek ochrony
przeciwpożarowej, zwłaszcza
jest ważne szczególnie w obecnej
sytuacji, kiedy jednostki straży
pożarnych przekazały sprzęt dla
ukraińskich strażaków, działających
w sytuacji wojny.

