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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Nowe konkursy na zielone pracownie
Region » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił konkursy na dofinansowanie ekopracowni. O dotację mogą się starać zarówno organy prowadzące placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, jak również szkoły podstawowe i średnie z terenu
naszego województwa, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu.
Zasady konkursu dla organów
prowadzących placówki
oświatowe

Konkurs pn. Zielona Pracownia 2018 przeznaczony jest
dla organów prowadzących
placówki oświatowe z terenu
województwa śląskiego, w tym
dla tych, które zostaną nagrodzone w konkursie pn. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018”, a które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu.
Jego celem jest dofinansowa-

nie w formie dotacji najlepszych
wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby
nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy
geologicznych. Dofinansowane
zostaną projekty, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz
wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni.
Wnioski będą przyjmowanie od 3 kwietnia do 20 kwiet-

nia 2018 r. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów
zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości
80% kosztów kwalifikowanych
z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30000 zł. 20%
kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte
ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej
przyznanej laureatowi konkursu pn. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018”. W razie

pytań prosimy o kontakt pod nu- ni, których przyszła realizacja
merami telefonu 32 60 32 374; 32 wpłynie znacząco na podnie60 32 377; 32 60 32 375
sienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu wojewódzZasady konkursu dla szkół
twa śląskiego poprzez uatrakpodstawowych i średnich
cyjnienie warunków nauczania
To już 4. edycja organizo- oraz zastosowanie kreatywnych
wanego przez WFOŚiGW kon- rozwiązań zagospodarowakursu Zielona Pracownia_Pro- nia przestrzeni szkolnej. Ocejekt’2018. Kierowany jest on do ny zgłoszonych wniosków doszkół podstawowych i średnich konuje Jury Konkursu, które
z terenu województwa śląskie- przedkłada Zarządowi wyniki.
go, które nie otrzymały dofinan- Jury dokona oceny nadesłanych
sowania w poprzednich edy- zgłoszeń biorąc pod uwagę:
cjach. Przedmiotem konkursu  pomysł na zagospodarowajest utworzenie projektu szkolnie pracowni – wykorzystanej pracowni na potrzeby nauk
nie przestrzeni, funkcjonalprzyrodniczych, biologicznych,
ność, estetyka, kreatywność,
ekologicznych, geograficznych,
innowacyjność rozwiązań,
geologicznych czy chemiczno-  różnorodność pomocy dy-fizycznych.
daktycznych, wyposażenia
Celem konkursu jest nagroi sprzętu oraz zasadność ich
dzenie projektów ekopracowzakupu.

Nagrody przyznawane będą
w formie: pieniężnej oraz wyróżnień. Przewidywana pula
nagród pieniężnych do 280 000 ł.
Maksymalna wysokość nagrody
pieniężnej dla jednego laureata
nie może przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu ekopracowni i stanowić
kwoty wyższej niż 7 500 zł. Nagroda pieniężna musi być przeznaczona na wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019.
Konkurs Zielona Pracownia_
Projekt’2018 będzie przebiegał w terminie do 28.02.2018
roku. Rozstrzygnięcie Konkursu planuje się w terminie
do 23.03.2018 roku.
WFOŚiGW

Trwają profesjonalne pomiary Zielone czeki
jakości powietrza w Raciborzu 2018
Region » WFOŚiGW w Katowicach ogłasza kolejną edycję prestiRacibórz » Dzięki staraniom Raciborskiego Alarmu Smogowego i magistratu specjalny ambulans pomiarowy Wojewódzkiego Inspekżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi.
toratu Ochrony Środowiska w Katowicach bada jakość powietrza w Raciborzu. Ustawiono go przy SP 4, pomiędzy ulicami Solną a Woj- „Zielone czeki” to nagroda dla osób wyróżniających się w działalska Polskiego. Wyniki jego pomiarów zostaną skonfrontowane z tymi z czujników rozlokowanych w innych rejonach miasta.
ności proekologicznej na terenie naszego województwa.

WIOŚ w Katowicach od wielu lat wykonuje dodatkowe pomiary jakości powietrza ambulansem pomiarowym, wyposażonym w urządzenia pomiarowe
tego samego typu, jak znajdujące
się w stacjach automatycznych.
W ambulansie zamontowany
jest również pyłomierz manual-

ny umożliwiający określenie ilości pyłu zawieszonego PM10 lub
PM2,5, jak również oznaczenie
składu pyłu podczas późniejszej
analityki laboratoryjnej.
Ambulans wykorzystywany
jest przede wszystkim do pomiarów związanych z interwencjami
dotyczącymi zanieczyszczenia po-

wietrza przez różnego typu obiekty, w tym m.in. przez palące się
zwałowiska odpadów górniczych,
zakłady przemysłowe, spalarnie
odpadów, bazy magazynowe materiałów sypkich. Pomiary są wykonywane w okresie od dwóch
tygodni do dwóch miesięcy, w zależności od charakteru obiektu.

Wyniki pomiarów ambulansem potwierdzają zwykle bardzo
dużą korelację stężeń pyłu zawieszonego z wynikami pomiarów uzyskiwanymi na automatycznych i manualnych stacjach
jakości powietrza.
Red./WIOŚ

Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków”
przysługuje samym kandydatom, członkom Kapituły oraz
Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego,
organizacjom pozarządowym
z terenu województwa śląskiego o charakterze regionalnym,
placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym z terenu województwa
śląskiego, izbom gospodarczym
z terenu województwa śląskiego, Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.
Zgłoszenie Kandydata musi
zawierać wypełniony wniosek
wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej
z wymienionych powyżej instytucji w przypadku zgłoszeń
wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje.

Dokumenty należy składać
w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem „Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków w biurze Funduszu upływa 16 marca.
Kapituła składająca się
z ekspertów, pracowników
naukowych oraz działaczy na
rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach:
 programy i akcje dotyczące
ochrony przyrody;
 prace naukowo-badawcze;
 edukacja ekologiczna;
 szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży;
 publicystyka ekologiczna;
 działania popularyzatorskie
i promocja postaw proekologicznych.
Przyznana zostanie również
nagroda specjalna.
WFOŚiGW

