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

w ubiegłorocznym 
konkursie dwie 
szkoły z naszego 

powiatu jedna z mikołowa, 
druga z orzesza otrzymały 
dofinansowanie do two-
rzonych w tych placów-
kach ekopracowni. obec-
nie trwają prace przy ich 
powstawaniu. I tak Gim-
nazjum nr 3 im. henryka 
sienkiewicza w orzeszu 
- gardawicach na projekt 
pracowni przyrodniczo-la-
boratoryjnej zatytułowanej 
„zielona strefa” otrzymało 
7,5 tys. zł, a na jej stworze-
nie 30 tys. zł. natomiast zss 
nr 2 w mikołowie 23 932 zł. 

Bez tych środków oba pro-
jekty nie zostałyby zrealizowa-
ne. Zainteresowanie wśród szkół 
było ogromne, dlatego Fundusz 
kontynuuje akcję i zaprasza ko-
lejne szkoły do składania wnio-
sków. Właśnie ruszyła kolejna 
edycja konkursu Zielona Pracow-
nia_Projekt’2017 i Zielona Pra-
cownia’2017. Przypomnijmy, że 
w pierwszym konkursie można 

otrzymać dofinansowanie do pro-
jektu, a w drugim na realizację. 

Konkurs 

Organizowany jest już po 
raz trzeci i kierowany do szkół 
podstawowych i średnich z te-
renu województwa śląskiego,  
a jego przedmiotem jest utwo-
rzenie projektu szkolnej pracow-
ni na potrzeby nauk przyrodni-
czych, biologicznych, ekologicz-
nych, geograficznych, geolo-
gicznych czy chemiczno-fizycz-
nych. Wnioski należy składać do 
31 marca, a wyniki zostaną ogło-
szone do 20 kwietnia 2017r.

Celem konkursu jest nagro-
dzenie projektów ekopracow-
ni, których przyszła realizacja 
wpłynie znacząco na podniesie-
nie świadomości ekologicznej 
uczniów poprzez uatrakcyjnienie 
warunków nauczania oraz zasto-
sowanie kreatywnych rozwiązań 

zagospodarowania przestrze-
ni szkolnej. Oceny zgłoszonych 
wniosków dokonuje Jury Konkur-
su biorąc pod uwagę:
• pomysł na zagospodarowa-

nie pracowni - wykorzystanie 
przestrzeni, funkcjonalność, 
estetykę, kreatywność, inno-
wacyjność rozwiązań,

• różnorodność pomocy dydak-
tycznych, wyposażenia i sprzę-
tu oraz zasadność ich zakupu.
Nagrody w Konkursie przy-

znawane będą w formie pie-
niężnej - przewidywana pula to 
100 tys. zł lub rzeczowej, m.in. 
są to: projektor multimedialny, 
laptop, aparat fotograficzny cy-
frowy, mikroskop, tablet. Mak-
symalna wysokość nagrody dla 
jednego laureata nie może prze-
kroczyć 20% kosztu całkowite-
go wdrożenia projektu ekopra-
cowni i stanowić kwoty wyższej 
niż 7 500 zł. Organ prowadzący 
nagrodzoną placówkę deklaru-
je złożenie do Funduszu wniosku 
o dofinansowanie realizacji pro-
jektu ekopracowni w roku szkol-
nym 2017/2018 w ramach konkur-
su pn. Zielona Pracownia’2017.

Natomiast ten konkurs jest 
uzupełnieniem pierwszego,  
bowiem w nim wnioskodaw-
cy otrzymują wsparcie finan-
sowe na realizację projek-
tów pracowni. Tutaj wnioski 
można składać w terminie od  
24 kwietnia do 8 maja 2017 
roku. A dotacja będzie udziela-
na z uwzględnieniem efektów 
zadania i możliwości finanso-
wych Funduszu do wysokości 
80% kosztów kwalifikowanych 
z zastrzeżeniem, że maksy-
malna jej kwota nie może prze-
kroczyć 30 tys. zł. 20% kosztów 
kwalifikowanych zadania po-
winno zostać pokryte ze środ-
ków własnych lub pochodzą-
cych z nagrody finansowej 
przyznanej laureatowi konkur-
su pn. ZIELONA PRACOWNIA_
PROJEKT’2017.

Szczegóły na: 
www.wfosigw.katowice.pl

J esteś przedsiębiorcom, pre-
zesem spółdzielni miesz-
kaniowej lub zarządzasz 

wspólnotą mieszkaniową i pla-
nujesz ekologiczną inwestycję? 
Powinieneś przyjść na spotka-
nie konsultacyjne organizowa-
ne przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach przy 
współpracy z Regionalną Izbą 
Gospodarczą w Katowicach. 
Tematem spotkania są „Listy 
przedsięwzięć priorytetowych 
planowanych do dofinansowa-
nia ze środków WFOŚiGW w Ka-
towicach na 2018 rok”. 

Konsultacje odbędą się 14 mar-
ca 2017 roku (wtorek) na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach (ul. Jordana 
18, sala 402, IV piętro), rozpoczę-
cie o godzinie 11.00. 

Podczas spotkania będzie 
można poznać nie tylko zasa-
dy udzielania dofinansowania 
ze środków WFOŚiGW w Kato-
wicach, ale także poznać listę 
przedsięwzięć priorytetowych 
planowanych do dofinansowa-
nia ze środków Funduszu w Ka-
towicach na 2018 rok. Zgodnie 
z tradycją takich spotkań przy 
stolikach eksperckich będzie 
można porozmawiać z pra-
cownikami na niemal wszyst-
kie tematy związane z dota-
cjami na inwestycje proeko-
logiczne z zakresu ochrony 
powietrza, wody, energetycz-
ne czy ograniczenia niskiej 
emisji. Liczba miejsc ogra-
niczona, dlatego organizato-
rzy proszą o zgłaszanie chęci 
uczestnictwa - szczegóły na: 
www.wfosigw.katowice.pl.

Batalia o polepszenie jakości po-
wietrza na Śląsku trwa. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach ogłosił kolejne konkursy, w ra-
mach których spółdzielnie mieszkanio-
we, przedsiębiorstwa, wspólnoty miesz-
kaniowe czy jednostki samorządu tery-
torialnego mogą się ubiegać o dofinan-
sowanie inwestycji, modernizacji czy 
remontów służących zmniejszeniu wy-
korzystania energii elektrycznej, zuży-
cia ciepła i chłodu. Procedura składa-
nia wniosków już ruszyła i potrwa do 29 
maja, w ramach Działania 1.7 Komplek-
sowa likwidacja niskiej emisji na terenie 
województwa śląskiego. 

Pierwszy konkurs skierowany jest 
przede wszystkich do spółdzielni  
i wspólnot mieszkaniowych i ma słu-
żyć dofinansowaniu projektów wspie-
rających efektywności energetyczną  
w sektorze mieszkaniowym w Subre-
gionie Centralnym Województwa Ślą-
skiego tj. głębokiej kompleksowej mo-

dernizacji energetycznej wielorodzin-
nych budynków mieszkaniowych. Na 
realizację przeznaczono 110 mln zł.

Natomiast drugi konkurs adresowa-
ny jest do przedsiębiorców, jednostek 
samorządu terytorialnego oraz działa-
jących w ich imieniu jednostek organi-
zacyjnych, spółdzielni mieszkaniowych 
oraz podmiotów świadczących usługi 
publiczne w ramach realizacji obowiąz-
ków własnych jednostek samorządu te-
rytorialnego nie będących przedsiębior-

cami. Przedmiotem tego konkursu jest 
dofinansowanie projektów, dotyczących 
efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. 
Tutaj pula pieniędzy wynosi 369 mln zł. 

Trzeci z konkursów, na którego reali-
zację przeznaczono 92 mln zł adreso-
wany jest do tych samych podmiotów 
co drugi, ale tym razem jego przedmio-
tem są inwestycje z zakresu promowa-
nia wykorzystywania wysokosprawnej 
kogeneracji ciepła i energii elektrycz-
nej w Województwie Śląskim. 

Miliony złotych na inwestycje ograniczające 
zużycie ciepła i energii. 

Inwestorzy na start

Fundusz rozpoczyna spotkania 
z adresatami programów przez 
niego zarządzanych.

Konsultacje dla 
przedsiębiorców

Fundusz zaprasza szkoły do składania wniosków  
o dofinansowanie projektów i ekopracowni.

Zielona Pracownia 
w Twojej szkole?


