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

Z arząd Wojewódz-
kiego Funduszu 
Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach przy-
jął regulamin tegorocz-
nego konkursu. „zie-
lone czeki” to nagro-
da dla osób wyróżnia-
jących się w działalno-
ści proekologicznej na 
terenie naszego woje-
wództwa.

Prawo zgłaszania kandyda-
tów do „Zielonych czeków” 

przysługuje samym kandyda-
tom, członkom Kapituły oraz 
Komisji Środowiska i Gospo-
darki Wodnej Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego, insty-
tucjom ochrony środowiska  
z terenu województwa śląskie-
go, organizacjom pozarządo-
wym z terenu województwa 
śląskiego o charakterze re-
gionalnym, placówkom edu-
kacyjnym, szkołom wyższym 
i instytucjom naukowym z te-
renu województwa śląskiego, 
izbom gospodarczym z tere-
nu województwa śląskiego, 

Klubowi Publicystów Ochrony 
Środowiska EKOS.

Zgłoszenie Kandydata musi 
zawierać wypełniony wniosek 
wraz z uzasadnieniem, reko-
mendację przynajmniej jednej 
z wymienionych powyżej in-
stytucji w przypadku zgłoszeń 
wypełnionych przez kandyda-
tów oraz instytucji zgłaszają-
cej w przypadku zgłoszeń wy-
pełnionych przez te instytucje. 
Dokumenty należy składać 
w Kancelarii Funduszu WFO-
ŚiGW w Katowicach, przy ul. 
Plebiscytowej 19 z dopiskiem 

„Zielony czek”. Termin przyj-
mowania wniosków w biurze 
Funduszu upływa 16 marca. 
Kapituła składająca się z eks-
pertów, pracowników nauko-
wych oraz działaczy na rzecz 
ochrony środowiska i popula-
ryzacji przyrody wyłoni laure-
atów w następujących katego-
riach:
n programy i akcje dotyczące 

ochrony przyrody;
n prace naukowo-badawcze;
n edukacja ekologiczna;
n szkolna edukacja ekolo-

giczna dzieci i młodzieży;

n publicystyka ekologiczna;
n działania popularyzatorskie 

i promocja postaw proeko-
logicznych.

Szczegółowe informacje 
oraz druki wniosków i regu-
lamin na stronie WFOŚIGW  
w Katowicach.

Pierwszy z konkursów jest już orga-
nizowany przez Fundusz po raz czwar-
ty. Skierowany do szkół podstawo-
wych i średnich z terenu wojewódz-
twa śląskiego, które nie otrzymały do-
finansowania w poprzednich edycjach 
konkursu. Przedmiotem konkursu jest 
utworzenie projektu szkolnej pracow-
ni na potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, geogra-
ficznych, geologicznych czy chemicz-
no-fizycznych. Celem konkursu jest 
nagrodzenie projektów ekopracow-
ni, których przyszła realizacja wpłynie 
znacząco na podniesienie świadomo-
ści ekologicznej uczniów z terenu wo-
jewództwa śląskiego poprzez uatrak-
cyjnienie warunków nauczania oraz za-
stosowanie kreatywnych rozwiązań za-
gospodarowania przestrzeni szkolnej. 

Oceny zgłoszonych wniosków doko-
nuje Jury Konkursu, które przedkłada Za-
rządowi wyniki. Jury dokona oceny nade-
słanych zgłoszeń biorąc pod uwagę:
l pomysł na zagospodarowanie pra-

cowni - wykorzystanie przestrzeni, 
funkcjonalność, estetykę, kreatyw-
ność, innowacyjność rozwiązań,

l różnorodność pomocy dydaktycz-
nych, wyposażenia i sprzętu oraz 
zasadność ich zakupu.
Nagrody przyznawane będą  

w formie: pieniężnej oraz wyróżnień. 
Przewidywana pula nagród pienięż-
nych do 280 000 zł. Maksymalna wy-
sokość nagrody pieniężnej dla jed-
nego laureata nie może przekro-
czyć 20% kosztu całkowitego wdro-

żenia projektu ekopracowni i stano-
wić kwoty wyższej niż 7 500 zł. Na-
groda pieniężna musi być przezna-
czona na wdrożenie nagrodzonego 
projektu w roku szkolnym 2018/2019. 
Projekty pracowni można nadsyłać 
lub dostarczać osobiście do Fundu-
szu w terminie do 28.02.2018 roku. 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 
23.03.2018 roku.

Drugi konkurs przeznaczony jest 
dla organów prowadzących placów-
ki oświatowe z terenu wojewódz-
twa śląskiego, w tym te, które zosta-

ną nagrodzone w pierwszym kon-
kursie pn. „ZIELONA PRACOWNIA_
PROJEKT’2018”, i które nie otrzymały 
dofinansowania w poprzednich edy-
cjach konkursu.

Jego celem jest dofinansowanie 
w formie dotacji najlepszych pro-
jektów ekopracowni na potrzeby 
nauk przyrodniczych, biologicz-
nych, ekologicznych, geograficz-
nych, chemiczno-fizycznych czy 
geologicznych. Dofinansowane 
zostaną te projekty, które w znacz-
ny sposób wpłyną na polepszenie 
warunków nauczania oraz wyróż-
nią się kreatywnością i pomysło-
wością w sposobie zagospoda-
rowania pracowni. Wnioski będą 
przyjmowanie od 3 do 20 kwiet-
nia 2018r. 

Dotacja będzie udzielana z uw- 
zględnieniem efektów zadania  
i możliwości finansowych Fundu-
szu do wysokości 80% kosztów 
kwalifikowanych z zastrzeżeniem, 
że maksymalna kwota dotacji nie 
może przekroczyć 30.000 zł. 20% 
kosztów kwalifikowanych zada-
nia powinno zostać pokryte ze 
środków własnych lub pochodzą-
cych z nagrody finansowej przy-
znanej laureatowi konkursu pn. 
„ZIELONA PRACOWNIA_PRO-
JEKT’2018”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję 
prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi - „Zielonych Czeków”. 

Nagroda dla pasjonatów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza szkoły do 
udziału w dwóch konkursach: „ZielOnA PRACOWniA_PROjeKT’2018” i „Zielona Pracownia 2018”.

Pieniądze na kolejne 
ekOpRAcOwnie

Ekopracownia w SP nr 2 w Łaziskach Górnych.


