Zielone Jastrzębie

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

61 nowych zielonych pracowni powstanie w szkołach województwa śląskiego dzięki dofinansowaniu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zielone laboratorium

KREATYWNOŚCI!
F

TOMASZ BEDNAREK, prezes
WFOŚiGW w Katowicach:
Edukacja dzieci i młodzieży
jest jednym z priorytetów
Funduszu. Nauka
szacunku do przyrody
i naszej planety jest
bardzo ważna, bowiem
to właśnie Ci najmłodsi
będą decydować o tym
jak będzie wyglądać
świat. Nawyki są drugą
naturą człowieka, dlatego
tak ważne jest, by dzieci
uczyć sortowania śmieci,
oszczędzania wody czy
życia w zgodzie z naturą.

undusz rozstrzygnął siódmą edycję konkursu „Zielona Pracownia’2021”. Zarząd zdecydował o zwiększeniu
puli dotacji, która wzrosła do ponad 2,3 mln zł.
Konkurs skierowany był do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie „Zielona Pracownia_projekt’2021”.
Jastrzębie-Zdrój otrzyma
40 tys. zł na stworzenie
zielonej pracowni
w Szkole Podstawowej
z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 5,
według projektu
zatytułowanego:
„Zielone laboratorium
kreatywności”.
- Zainteresowanie tymi konkursami jest cały czas bardzo duże. Poziom nasyłanych do nas projektów
jest bardzo wysoki. I właśnie dlatego
uznaliśmy, że powinniśmy zwiększyć
tegoroczną pulę środków pierwotnie przeznaczonych na ten konkurs
z 2 do ponad 2,3 mln zł - wyjaśnia
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
W tegorocznej siódmej edycji
konkursu wpłynęły 133 wnioski,
z czego wyłonionych zostało 61
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najlepszych projektów. W przeważającej większości odbiorcą
konkursu okazały się szkoły podstawowe - 108 wniosków, a jedynie 25 wniosków to licea i technika. Wśród nadesłanych wniosków
50 placówek zostało nagrodzonych finansowo we wcześniejszym
konkursie „Zielona pracownia_
projekt’2021”.
Przedmiotem konkursu było
utworzenie projektu szkolnej pra-

cowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.
Nadesłane wnioski oceniano biorąc
pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie
przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu
oraz zasadność ich zakupu.

edycji konkursów
„Zielona Pracownia_
projekt” i „Zielona
Pracownia”

13,4 mln zł
na utworzenie

369

zielonych pracowni

Łapmy wodę
Jeszcze tylko do 10 czerwca będzie można składać elektroniczne wnioski do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie „Moja Woda”.
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rzypominamy, że kwota dofinansowania wynosi 5 tys. zł. W ramach
programu można uzyskać dofinansowanie na zakup, montaż, budowę
i uruchomienie instalacji pozwalających
na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej
przedsięwzięciem. Dofinansowany może
być również zakup urządzeń zbierających
wodę i przesyłających ją do zbiornika oraz

sam zbiornik i instalacje, które rozprowadzają zgromadzoną wodę po działce.
Wnioski o dofinansowanie należy składać poprzez Portal Beneficjent, który znajduje się na stronie WFOŚIGW w Katowicach. Następnie należy go wydrukować
i w formie papierowej, podpisany wraz
z załącznikami (z wymaganymi podpisami) dostarczyć do siedziby Funduszu lub
za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski

w wersji papierowej będą przyjmowane
do 12 lipca 2021 r.
Wnioski należy składać przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.
Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące zł. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników
to 2 metry sześcienne (jeśli będzie on
przedmiotem wniosku). Okres trwałości
przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia.

