
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, pocho-
dzących, m.in. z opłat środowisko-
wych. Cieszę się z zacieśnienia współ-
pracy z Izbą, ponieważ otwiera to 
nowe możliwości finansowania przed 
małymi 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: 
Krystian Smuda, Ewa Maniecka, 
Barbara Malkowska oraz Ewa Co-
fała przedstawili uczestnikom kon-
sultacji cele operacyjne i prioryte-
ty Funduszu z zakresu gospodar-
ki wodnej i ochrony wód, ochrony 
atmosfery, gospodarki odpadami 
i ochrony powierzchni ziemi oraz 
ochrony przyrody, edukacji ekolo-
gicznej i profilaktyki zdrowotnej. 
Obecni na prezentacji przedsię-
biorcy najbardziej byli zaintereso-
wani terminami naboru wniosków 
na 2015 rok, zakresem dofinanso-
wania, pożyczką oraz dotacją za-
dań z dziedziny ochrony atmosfery, 
a także możliwościami dofinanso-
wania transportu przeterminowa-
nej 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 Mię-
dzynarodowe-
go Portu Lot-

niczego Katowice w Pyrzo-
wicach odbyła się inaugu-
racja cyklu wystaw fotogra-
fii przyrodniczej „Natura 
2000 w województwie ślą-
skim”. Ekspozycja fotogra-
fii prezentująca śląską przy-
rodę zostanie zaprezentowa-
na w sześciu miastach regio-
nu i, poza inauguracyjną wy-
stawą w Międzynarodowym 
Porcie Lotniczym, będzie 
miała charakter plenerowy. 
Mieszkańcy regionu będą 
mogli obejrzeć 30 wielkofor-
matowych fotografii autor-
stwa 15 fotografów, prezen-
tujących rośliny i zwierzę-
ta żyjące na terenie nasze-

go województwa. Wystawa 
ma przyczynić się do zmiany  
w postrzeganiu Śląska, ko-
jarzonego głównie z za-
nieczyszczonym krajobra-
zem przemysłowym, a któ-
ry przecież może poszczy-
cić się, tym że na jego tere-
nie znajduje się 41 obszarów 
wpisanych do Sieci Natura 
2000. Prezentowane fotogra-
fie przedstawiają Śląsk jako 
piękne, bogate przyrodniczo 
miejsce, w którym warto się 
zatrzymać.

Wystawa jest częścią kam-
panii edukacyjno - informa-
cyjnej „W plecaku z Natu-
rą - propagowanie spotkań 
z przyrodą”, dofinansowa-
nej przez WFOŚiGW w Ka-
towicach. Z badań świado-

mości ekologicznej przepro-
wadzonych przez Regional-
ną Dyrekcję Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach wy-
nika, że stan wiedzy miesz-
kańców naszego wojedzó-
twa na temat Sieci Natura 
2000 jest nadal niewystar-

czający, a ta forma ochrony 
przyrody kojarzy się głównie 
ze skuteczną blokadą dzia-
łań inwestycyjnych na jej te-
renie. Kampania ma przybli-
żyć wszystkim zainteresowa-
nym, a szczególności osobom 
mieszkającym na obszarach 

Natura 2000 lub w ich są-
siedztwie, wartości przyrod-
nicze i krajobrazowe obsza-
rów chronionych w ramach 
Europejskiej Sieci Ekologicz-
nej oraz pomóc zrozumieć 
zasady ochrony i funkcjono-
wania tych obszarów.

Zielona gospodarka
Uroczyście zainaugurowano współpra-
cę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej z 
Regionalną Izbą Gospodarczą w Kato-
wicach. Na mocy porozumienia zawar-
tego przez te instytucje powstał punkt 
konsultacyjny WFOŚiGW przy siedzibie 
RIG, dzięki któremu eksperci będą mo-
gli na bieżąco odpowiadać na pytania 
przedsiębiorców dotyczące możliwości 
dofinansowania ich projektów. 

Śląska przyroda w obiektywie
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