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

Planujesz modernizację 
przydomowej kotłowni, 
chcesz zamontować so-

lary lub fotowoltaikę to propo-
zycja Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach jest 
dla Ciebie! Rusza właśnie pilo-
tażowy program „Dofinansowa-
nie zadań realizowanych przez 
mieszkańców województwa ślą-
skiego na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji”. 

- Od wielu lat dostrzegamy problem 
niskiej emisji. Staramy się z tym nega-
tywnym zjawiskiem walczyć - powie-
dział Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW 
w Katowicach. Dodał, że Pilotażowy 
Program, który skierowany jest do osób 
fizycznych, uzupełni dotychczasową 
ofertę Funduszu.

Od 2002 roku Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, jako pierwszy  
w kraju finansuje wdrożenie obszaro-
wych programów ograniczenia niskiej 
emisji. - Środki Funduszu przekazywa-
ne są, za pośrednictwem jednostek sa-
morządu terytorialnego, na moderni-
zacje systemów grzewczych lub ter-

momodernizacje indywidualnych bu-
dynków mieszkalnych. Dofinansowanie 
z Funduszu w formie pożyczki stanowi 
ok. 50-70% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji - przypomniał Andrzej Pilot.

W latach 2002-2015 Fundusz dofinan-
sował Programy realizowane w 79 gmi-
nach województwa śląskiego. Zmo-
dernizowano ponad 17 tysięcy kotłow-
ni oraz zabudowano ponad 5,3 tysiąca 
instalacji solarnych. Koszt inwestycji to 
około 350 mln zł, a udzielone dofinan-
sowanie wyniosło prawie 192 mln zł.

W uruchamianym pilotażowym Pro-
gramie Funduszu o udzielenie dofinan-
sowania w formie dotacji będą mogły 
się ubiegać osoby fizyczne będące wła-

ścicielami lub współwłaścicielami jed-
norodzinnego budynku mieszkalnego. 

Wnioski o dofinansowanie przyjmo-
wane będą do 22 lipca 2016 roku. Moż-
na je składać w siedzibie WFOŚiGW  
w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 
w godzinach od 7:30 do 15:30 lub prze-
słać pocztą (decyduje data wpływu do 
Funduszu).

Uruchomiony został punkt Konsulta-
cyjny w siedzibie Funduszu w Katowi-
cach, który będzie czynny od ponie-
działku do piątku w godzinach od 9:00 
do 14:00. Pracownicy WFOŚiGW udzie-
lają szczegółowych informacji na temat 
Programu i służą pomocą przy wypeł-
nianiu wniosków.

Rok szkolny dobiega końca - 
przed nami wakacje. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach z myślą o najmłodszych miesz-
kańcach naszego regionu dofinanso-
wuje akcję letnich wyjazdów. Związek 
Harcerstwa Polskiego Chorągiew Ślą-
ska otrzyma na ten cel dofinansowa-
nie w wysokości 660 tysięcy złotych. 
Fundusze te pozwolą harcerzom na or-
ganizację obozów dla 6 tysięcy dzieci 
ze Śląska, a z przyznanego dofinanso-
wania skorzysta prawie 3 tysiące 900 
uczestników. Zaplanowano 84 turnusy, 
na których realizowane będą m.in. pro-
gramy profilaktyki zdrowotnej, eduka-
cji ekologicznej oraz regionalnej edu-
kacji przyrodniczej i ekologicznej. 

Obozy będą się odbywać w miejsco-
wościach nadmorskich oraz czystych 
ekologicznie województwach: wielko-
polskim, opolskim, lubuskim, warmiń-
sko-mazurskim, podkarpackim, ku-
jawsko-pomorskim, świętokrzyskim, 
łódzkim, podlaskim oraz śląskim. Te-
goroczna akcja odbywa się pod ha-
słem: „Profilaktyka zdrowotna i edu-
kacja ekologiczna na obozach harcer-
skich w 2016 r.”

Od 1997 roku WFOŚiGW w Katowi-
cach dofinansował ZHP Chorągiew Ślą-
ską kwotą prawie 11 milionów złotych. 
Środki Funduszu były przeznaczone na 
zadania z zakresu: profilaktyki zdrowot-
nej dzieci wraz z edukacją ekologiczną 
realizowaną w okresie wakacji i ferii zi-
mowych, edukacji ekologicznej.

Dofinansowanie 
dla mieszkańców!

R ozdano nagrody i dyplomy w ramach 
konkursu ekoAktywni. W tegorocznej 
edycji kapituła konkursu wyróżniła  

13 organizacji pozarządowych, a suma nagród 
sięgnęła 150 tysięcy złotych.

- Nagradzamy organizacje, które działają na rzecz ochrony 
środowiska ucząc m.in. najmłodszych ekologicznych zachowań. 
Wierzę w sens takiej edukacji, świadome dzieci będą wpły-
wać na postawy dorosłych, swoich rodziców i dziadków - po-
wiedział Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs Fundusz organizuje od 2008r. Ma on wyłaniać lide-
rów organizacji o zasięgu działania regionalnym i ponadre-
gionalnym prowadzących najciekawsze i niekonwencjonalne 
działania związane z budzeniem i utrwalaniem świadomości 
ekologicznej.  

Ekologiczne obozy

fundusz docenił organizacje pozarządowe w służbie natury

Uczą i działają
NAGROdZENI:

1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Śląskiej w Katowicach - 30 000,00 zł
2. Fundacja Park Śląski - 25.000,00 zł
3. Śląski Ogród Botaniczny - Związek Stowarzyszeń - 20.000,00 zł
4. Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” - 15.000,00 zł
5. Fundacja Ekologiczna „Silesia” - 15.000 zł
6. Polska Izba Ekologii - 15.000 zł
7. Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce - 6.000,00 zł
8. Polski Związek Wędkarski Koło PZW nr 76 FIAT AUTO POLAND w Tychach - 6.000,00 zł
9. Stowarzyszenie Nasze Kalety - 6.000,00 zł
10. Stowarzyszenie EkoGim10 z Gliwic - 3.500,00 zł
11. Szkolny Klub „EKOLUBY” z Kalet -  3.500,00 zł
12. Ustroński Klub Ekologiczny - 3.000,00 zł
13. Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia - 2.000,00 zł

dYpLOMAMI WYRÓżNIONO: 
Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw-
cze Oddział Ziemi Gliwickiej Turystyczny Klub Kolarski im. Władysława Huzy, Stowarzysze-
nie Inicjatyw Społecznych w Koszęcinie oraz Stowarzyszenie „Czyń Dobro” na rzecz niepeł-
nosprawnych uczniów i absolwentów szkół i placówek specjalnych w Wodzisławiu Śl.


