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

W ramach zadania „Re-
alizacja warsztatów or-
ganizowanych na tere-
nie województwa ślą-

skiego przez jednostki wyspecjalizo-
wane w prowadzeniu edukacji eko-
logicznej” złożono 13 wniosków. Do-
finansowanie w formie dotacji uzy-
skało 13 wniosków na łączną kwotę  
602 470,00 zł. Z naszej najbliższej okoli-
cy zostały docenione trzy wnioski. Pie-

niądze na warsztaty otrzymała: Agen-
cja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyń-
skiej Sp. z o.o. na Warsztaty edukacyj-
ne „Tropem Żubra” i „Sekrety Pszczół” 
w wysokości 32 312,00 zł oraz Śląski 
Ogród Botaniczny w Mikołowie na za-

danie: Warsztaty edukacji przyrodni-
czej i ekologicznej ŚOB realizowane  
w latach 2015-2016 - 20 460,00 zł. Po-
nadto wsparcie finansowe w wysokości  
25 654,00 zł otrzymała Pracownia Edu-
kacji Żywej - Mikołów. 

Na łamach „Naszej 
Gazety” już pi-
saliśmy o no-

wym konkursie Ekokarlik,  
a teraz informujemy Państwa  
o wydłużeniu terminu przyj-
mowania zgłoszeń. Termin 
przyjmowania kart zgłosze-
niowych upływa 30 września, 
o godzinie 15.30. 

- Wojewódzki Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach od wielu lat przyzna-
je nagrody za działalność na 
rzecz ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej - powie-
dział prezes Funduszu - An-
drzej Pilot. Dodał, że w stały 
kalendarz nagradzania w Fun-
duszu wpisały się już „Zielone 
czeki”, które są przyznawane 
z okazji Dnia Ziemi osobom fi-

zycznym oraz konkurs „Eko-
Aktywni” - dla pozarządo-
wych organizacji ekologicz-
nych. - Teraz Fundusz chce 
nagrodzić wyróżniających się 
przedsiębiorców i jednostki 
samorządu terytorialnego - 
stwierdził prezes Pilot.

W konkursie Fundusz chce 
wyróżnić przedsiębiorców 
oraz jednostki samorządu tery-
torialnego z terenu wojewódz-
twa śląskiego, realizujące sze-
roko pojęte przedsięwzięcia  
z zakresu ochrony środowiska. 
Nagrodami będą: statuetka  
i tytuł „EKOKARLIK” oraz moż-
liwość posługiwania się logo 
konkursu i zdobytym tytułem. 

Jury oceniać będzie przede 
wszystkim: potwierdzoną róż-
nymi wskaźnikami skutecz-
ność działań środowisko-
wych, zastosowanie nowocze-
snych i innowacyjnych rozwią-
zań wdrażanych celem pod-
niesienia poziomu ochrony 
środowiska oraz inicjatywy 
promujące działania na rzecz 
ochrony środowiska.

Zielona Pracownia to 
nowy konkurs organizo-
wany przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach, w którym mogą wziąć 
udział szkoły podstawowe 
(klasy 4-6), gimnazjalne i po-
nadgimnazjalne oraz organy 
prowadzące placówki oświa-

towe z terenu województwa 
śląskiego. 

Pierwszy z konkursów - 
„ZIELONA PRACOWNIA-PRO-
JEKT” - ma na celu nagrodze-
nie najlepszych projektów 
ekopracowni, których przyszła 
realizacja wpłynie znacząco 

na podniesienie świadomo-
ści ekologicznej uczniów po-
przez uatrakcyjnienie warun-
ków nauczania oraz zastoso-
wanie kreatywnych rozwiązań 
zagospodarowania przestrze-
ni szkolnej.

Przewidywana pula na-
gród to 100 tys. zł. Nagroda 
musi być przeznaczona na re-

alizację nagrodzonego projek-
tu ekopracowni w roku szkol-
nym 2015/2016. Karty zgłoszenio-
we wraz z wymaganymi załącz-
nikami przyjmowane będą do 30 
września 2015r. do godziny 15.30.

Jury dokona oceny nade-
słanych zgłoszeń biorąc pod 

uwagę: pomysł na zagospo-
darowanie pracowni - wyko-
rzystanie przestrzeni, funk-
cjonalność, estetykę kreatyw-
ność, innowacyjność rozwią-
zań, różnorodność pomocy 
dydaktycznych, wyposażenia 
i sprzętu oraz zasadność ich 
zakupu. Konkurs zostanie roz-
strzygnięty w październiku.

Drugi konkurs - „ZIELONA 
PRACOWNIA” - przeznaczo-
ny jest dla organów prowa-
dzących placówki oświatowe 
z terenu województwa ślą-
skiego, w tym te, które zosta-
ną nagrodzone w konkursie 
pn. „ZIELONA PRACOWNIA-

-PROJEKT”. Jego przedmio-
tem jest utworzenie ekopra-
cowni na potrzeby nauk przy-
rodniczych, biologicznych, 
ekologicznych, geograficz-
nych, chemiczno-fizycznych 
czy geologicznych. Dofinan-
sowane zostaną projekty, któ-
re w znaczny sposób wpły-
ną na polepszenie warunków 
nauczania oraz wyróżnią się 
kreatywnością i pomysłowo-
ścią w sposobie zagospoda-
rowania pracowni. Wnioski 
będą przyjmowanie od 1 do 
30 listopada 2015r. Wybrane 
zadania będą dofinansowane 
ze środków Funduszu w for-
mie dotacji.

Dotacja będzie udzielana  
z uwzględnieniem efektów za-
dania do wysokości 80% kosz-
tów kwalifikowanych. 20% 
kosztów kwalifikowanych za-
dania powinno zostać pokryte 
ze środków własnych lub po-
chodzących z nagrody finan-
sowej przyznanej laureatowi 
konkursu pn. „ZIELONA PRA-
COWNIA-PROJEKT”.

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach zdecy-
dowało o udzieleniu dofinan-
sowania Oddziałowi Woje-
wódzkiemu Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
RP woj. śląskiego na realiza-
cję zadania pn. „Zakup dla 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych województwa śląskiego 
sprzętu i wyposażenia pożar-
niczego do przeciwdziałania 
i usuwania skutków powodzi, 
katastrof budowlanych, dro-
gowych, pożarów lasów i in-
nych zagrożeń środowiska”. 

Dotacja w wysokości 4,5 mln zł  
przekazana zostanie m.in. na 
zakup 26 samochodów ratow-
niczo-gaśniczych (8 lekkich 
samochodów, 14 średnich i 4 
ciężkich) oraz specjalistyczne-
go sprzętu i urządzeń do likwi-
dacji zagrożeń środowiska wy-
korzystywanych przez jednost-
ki Ochotniczych Straży Pożar-
nych naszego województwa. 

Fundusz cyklicznie wspiera 
zakup samochodów dla OSP - 
w zeszłym roku dotacja na ten 
cel również wynosiła 4,5 mln zł, 
a zakupiono z dofinansowaniem 
Funduszu 25 samochodów ra-
towniczo-gaśniczych.

Nowy konkurs funduszu 
skierowany do szkół

„eKOKaRliK” 
- nowa nagroda funduszu

SPRzĘT 
dla strażaków ochotników

Rozstrzygnięto nabór 
z zakresu edukacji ekologicznej
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach 
docenia rolę, jaką 
odgrywa edukacja 
ekologiczna społe-
czeństwa w procesie 
ochrony przyrody  
w naszym kraju. 


