
Najczęściej pojawiające się 
problemy i pytania będą 
publikowane na stronach 
internetowych Izby i Fun-

duszu z myślą o ich rozpowszechnia-
niu i wydaniu poradnika ekologiczne-
go dla przedsiębiorców stworzonego 
na bazie najczęściej zadawanych py-
tań. W serwisach internetowych za-
mieszczane zostaną także materia-
ły pozwalające na wymianę dobrych 
praktyk w zakresie realizacji bizne-
sowych projektów proekologicznych 
oraz umożliwiające zapoznanie się 
z aktualnie dofinansowywanymi ze 
środków krajowych i zagranicznych 

inicjatywami, służącymi ochronie śro-
dowiska w naszym regionie.

- W związku z nową perspekty-
wą finansową Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020, przedsiębiorcy mu-
szą wiedzieć, czy ich inwestycje nie 
zagrażają środowisku. Współpraca 
z Funduszem pozwoli nam na pra-
widłowe planowanie i realizowanie 
inwestycji, w zgodzie z przepisami 
chroniącymi środowisko - powiedział 
Tadeusz Donocik, prezes RIG.

- Współdecydujemy nie tylko o wy-
datkowaniu środków unijnych, ale 
także funduszy krajowych, pochodzą-
cych, m.in. z opłat środowiskowych. 

Cieszę się z zacieśnienia współpra-
cy z Izbą, ponieważ otwiera to nowe 
możliwości finansowania przed ma-
łymi i średnimi przedsiębiorcami - 
dodała Gabriela Lenartowicz, prezes 
WFOŚiGW. 

Podczas konferencji przedstawiono 
zaproszonym przedsiębiorcom „Listę 
przedsięwzięć priorytetowych plano-
wanych do dofinansowania ze środ-
ków WFOŚiGW na rok 2015” oraz 
projekt EnerGO!, dotyczący audytów 
energetycznych. 

Ponadto eksperci Funduszu: Kry-
stian Smuda, Ewa Maniecka, Bar-
bara Malkowska oraz Ewa Cofała 

przedstawili uczestnikom konsulta-
cji cele operacyjne i priorytety Fun-
duszu z zakresu gospodarki wodnej 
i ochrony wód, ochrony atmosfery, 
gospodarki odpadami i ochrony po-
wierzchni ziemi oraz ochrony przy-
rody, edukacji ekologicznej i profi-
laktyki zdrowotnej. Obecni na pre-
zentacji przedsiębiorcy najbardziej 
byli zainteresowani terminami na-
boru wniosków na 2015 rok, zakre-
sem dofinansowania, pożyczką oraz 

dotacją zadań z dziedziny ochrony 
atmosfery, a także możliwościami 
dofinansowania transportu przeter-
minowanej żywności.

Przedsiębiorcy są bardzo licz-
ną grupą beneficjentów WFOŚiGW 
w Katowicach. W ostatnich latach 
około 30 procent wypłacanych środ-
ków Funduszu to dofinansowanie za-
dań proekologicznych, realizowanych 
przez przedsiębiorców, zarówno pu-
blicznych, jak i prywatnych.

Na terenie Między-
narodowego Por-
tu Lotniczego Ka-

towice w Pyrzowicach odbyła 
się inauguracja cyklu wystaw 
fotografii przyrodniczej „Natura 
2000 w województwie śląskim”. 
Ekspozycja fotografii prezentu-
jąca śląską przyrodę zostanie 
zaprezentowana w sześciu mia-

stach regionu i, poza inaugura-
cyjną wystawą w Międzynaro-
dowym Porcie Lotniczym, bę-
dzie miała charakter plenerowy. 
Mieszkańcy regionu będą mo-
gli obejrzeć 30 wielkoformato-
wych fotografii autorstwa 15 fo-
tografów, prezentujących rośli-
ny i zwierzęta żyjące na terenie 
naszego województwa. Wysta-

wa ma przyczynić się do zmiany  
w postrzeganiu Śląska, kojarzo-
nego głównie z zanieczyszczo-
nym krajobrazem przemysło-
wym, a który przecież może po-
szczycić się, tym że na jego te-
renie znajduje się 41 obsza-
rów wpisanych do Sieci Natura 
2000. Prezentowane fotografie 
przedstawiają Śląsk jako piękne, 

bogate przyrodniczo miejsce,  
w którym warto się zatrzymać.

Wystawa jest częścią kam-
panii edukacyjno - informacyj-
nej „W plecaku z Naturą - pro-
pagowanie spotkań z przyrodą”, 
dofinansowanej przez WFO-
ŚiGW w Katowicach. Z badań 
świadomości ekologicznej prze-
prowadzonych przez Regional-

ną Dyrekcję Ochrony Środowi-
ska w Katowicach wynika, że 
stan wiedzy mieszkańców na-
szego wojedzótwa na temat Sie-
ci Natura 2000 jest nadal nie-
wystarczający, a ta forma ochro-
ny przyrody kojarzy się głów-
nie ze skuteczną blokadą dzia-
łań inwestycyjnych na jej tere-
nie. Kampania ma przybliżyć 

wszystkim zainteresowanym, 
a szczególności osobom miesz-
kającym na obszarach Natu-
ra 2000 lub w ich sąsiedztwie, 
wartości przyrodnicze i krajo-
brazowe obszarów chronionych 
w ramach Europejskiej Sieci 
Ekologicznej oraz pomóc zrozu-
mieć zasady ochrony i funkcjo-
nowania tych obszarów.

Zielona gospodarka
Uroczyście zainaugurowano współpracę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Na mocy 
porozumienia zawartego przez te instytucje powstał punkt konsultacyjny WFOŚiGW przy 
siedzibie RIG, dzięki któremu eksperci będą mogli na bieżąco odpowiadać na pytania 
przedsiębiorców dotyczące możliwości dofinansowania ich projektów. 

Śląska przyroda w obiektywie


