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

100 tysięcy drzew na 100-lecie Ruszył nabór wniosków
niepodległości Polski 1918-2018 na doposażenie służb ratowniczych
Region » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza
Region » 9 września od godz. 10.00 w na rynku w Katowicach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo- nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy współudziale Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowojewództwa śląskiego w ramach priorytetu NZ 2.1. Usuwanie skutków poważnych awarii w środowych w Katowicach oraz Miasta Katowice realizował akcję „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepod- wisku i doposażenie służb ratowniczych.
ległości Polski 1918-2018”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza
W przypadku nadania wnioBeneficjentami środków są
wisku i doposażenie służb
Morawieckiego.
jednostki Ochotniczych Straży sku pocztą lub przesyłką kuratowniczych”
Akcja miała na celu uczczenie w sposób szczególny 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, a przy okazji
także zwrócenie uwagi Polaków na potrzebę stałej dbałości
o środowisko naturalne Ojczyzny, gdyż taka proekologiczna
postawa stanowi dzisiaj jedną
z form nowoczesnego patriotyzmu. Wszystkie osoby, które 9
września dostarczyły nam odpady otrzymały sadzonki. Poprzez powszechną akcję sadzenia drzew, podkreśla się, każdego z nas mają wymierże proekologiczne działania ne znaczenie, szczególnie ta-

kie codzienne czynności, jak
segregacja i właściwa utylizacja odpadów oraz szacunek
dla pięknej polskiej przyrody,
w tym także otaczającej nas
zieleni na ulicach, osiedlach,
skwerach czy w parkach.
Dodatkowo, zorganizowany
został quiz z historii Polski i wiedzy ekologicznej – za poprawną odpowiedź przekazywaliśmy
drobne upominki.
Serdecznie dziękujemy za
tak liczny udział w wydarzeniu!
WFOŚiGW Katowice

Konkurs „Młodzieżowe Przesłanie

Klimatyczne dla przyszłości”
Region » Serdecznie zapraszamy młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”. Konkurs rozpoczyna się 3 września br., a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, będzie miał miejsce 24
października br. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM. Jego organizatorem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem
- Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partnerem - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ideą konkursu i Kongresu
(MKK 2018) jest zachęcenie
młodzieży szkół średnich do
sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie
poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Kapituła
Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz
naukowców dokona wstępnej
oceny i klasyfikacji zgłoszonych
Przesłań, wybierze 10 zespołów

szkolnych z całego kraju, które dokonają prezentacji najlepszych Przesłań na szczycie MKK
2018 w Poznaniu w dniu 24 października 2018 r. Prezentacjom
towarzyszyć będą wykłady naukowe i debaty na temat wpływu
zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze. Dla najlepszych Przesłań przewidywane
są nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne
dla przyszłości” może przybrać
dowolną formę: przemówienia,

prezentacji, plakatu, filmu etc.
Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników Konkursu.
Ocenie podlegać będzie
zgodność tematyki przesłania
z wybranym obszarem tematycznym, zakres przesłania (czy
odnosi się do spraw szkolnych,
miejscowości, spraw globalnych, regionu), wartość merytoryczna, forma, wykorzystanie
problemów lokalnych w formułowaniu przesłania.
Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem

Pożarnych lub Gminy na terenie
których działają jednostki OSP.
Formą dofinansowania
jest dotacja w wysokości do
50% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia.
Wnioski wraz załącznikami
należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
w terminie od 10 września 2018 r.
do 10 października 2018 r. lub do
wyczerpania alokacji środków.
Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi
1.500.000 zł.
Dopuszcza się możliwość
zwiększania puli środków.

Ministerstwa Środowiska, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Patronem medialnym jest Radio Poznań S.A.
oraz TVP3 Poznań.
Regulamin Konkursu oraz
Karta Zgłoszenia do pobrania
na stronie Funduszu. Kartę należy odesłać do dnia 28 września
br. na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
Osobami kontaktowymi
w sprawie MKK 2018 są:
Iwona Naprzał: i.naprzal@
wfosigw.katowice.pl
Przystąpienie do Konkursu
oznacza jednocześnie zgodę na
przetwarzanie przez Komitet
Organizacyjny i Kapitułę MKK
danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym
w celu i zakresie niezbędnym do
organizacji przedsięwzięcia pod
tytułem „Młodzieżowy Kongres
Klimatyczny 2018” oraz zgody
na publikowanie zdjęć, na których będą prezentowane wizerunki uczestników wykonane
przez Organizatorów”.
WFOŚiGW Katowice

rierską, decyduje data wpływu
wniosku do Funduszu. Wnioski wraz z załącznikami należy
sporządzić na obowiązujących
formularzach dostępnych na
stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl,
w zakładce: Dofinansowanie
zadań / Zapobieganie poważnym awariom.
Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:
1. Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań w ramach priorytetu
NZ 2.1. Usuwanie skutków
poważnych awarii w środo-

2. „Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach” ustalone
uchwałą Rady Nadzorczej nr
120/2018 z dnia 25 kwietnia
2018 roku

Wzory wniosków, Regulamin
Konkursu oraz Kryteria oceny
wniosków – do pobrania na stronie Funduszu.
Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód: tel.
32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60
32 344, 32 60 32 341, 601 547 367.
WFOŚiGW Katowice

RUSZYŁY SZKOLENIA

w ramach programu

„Czyste powietrze”
Region » 4 września ruszyły spotkania informacyjne w ramach
programu „Czyste powietrze”. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom naszego województwa za czynny udział w spotkaniach
w Cieszynie, Lipiu, Pszczynie i Zabrzu. Jednocześnie zapraszamy
na kolejne spotkania w ramach programu.
W spotkaniu oprócz licznej
grupy mieszkańców gminy
Cieszyn oraz gmin ościennych
wzięli również udział przedstawiciele rządu, administracji państwowej oraz samorządowej – Poseł na sejm RP Pan
Grzegorz Puda, Wicewojewoda Śląski Pan Jan Chrząszcz,
Radny Sejmiku Śląskiego Pan
Jan Kawulok, Starosta Cieszyński Pan Janusz Król, Burmistrz
Miasta Cieszyna Ryszard Macura oraz Burmistrz Miasta
Skoczowa Pan Mirosław Sitko,
jak również Zarząd WFOŚiGW

w Katowicach – Prezes Zarządu Pan Tomasz Bednarek oraz
Zastępca Prezesa Zarządu Pan
Adam Lewandowski.
W planie jeszcze spotkania
w: Goleszowie, Kroczycach,
Czeladzi, Goczałkowicach-Zdroju, Hażlachu, Kaletach,
Koszęcinie – 14 września, 15
września w Będzinie, Bojszowach, Kobiorze, Miasteczku
Śląskim, 16 września w Bieruniu i Radzionkowie. Harmonogram dostępny na stronie Funduszu.
WFOŚiGW Katowice

