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WFOŚiGW
Aktualności

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

5. edycja Zielonej Pracowni!
Region » Ogłaszamy 5. edycję konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2019” oraz „Zielona Pracownia’2019”.
Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2019” skierowany
jest do szkół podstawowych
i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem
Konkursu „Zielona Pracownia_
Projekt’2019” jest utworzenie
projektu szkolnej pracowni na
potrzeby nauk przyrodniczych,
biologicznych, ekologicznych,
geograficznych, geologicznych
czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na
zagospodarowanie pracowni –
jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność
pomocy dydaktycznych. Mak-

symalna wysokość nagrody nie
może przekroczyć 20% kosztu
całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż
7500 zł.
Konkurs „Zielona Pracownia’2019” skierowany jest do organów prowadzących placówki
oświatowe z terenu województwa śląskiego.
Celem konkursu „Zielona
Pracownia’2019” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących
utworzenia ekopracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i moż-

liwości finansowych Funduszu
do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem,
że maksymalna kwota dotacji
nie może przekroczyć 30 000 zł.
Zgłoszenia w konkursie „Zielona pracownia_projekt’2019” dokonywać można
do 31 stycznia 2019 roku.
Wnioski w konkursie „Zielona pracownia’2019” składać
można w terminie 15 – 29 marca 2019 roku.

Drzewa i krzewy w Raciborzu
Spotkanie eksperckie na Zamku

WFOŚiGW w Katowicach

Zielona Pracownia w ZSP

w Przyszowicach – Zielona Sfera
Region » 30 listopada uroczyście otwarto „Zieloną Sferę”, czyli nowoczesną szkolną pracownię przyrodniczo-ekologiczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach. W otwarciu udział wzięli
Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Wicekurator Oświaty w Katowicach Dariusz Domański, Posłowie
na Sejm RP Piotr Pyzik i Barbara Dziuk, Tomasz Bednarek i Adam Lewandowski – Członkowie Zarządu
WFOŚiGW w Katowicach, Wójt Gminy Gierałtowice Leszek Żogała oraz przedstawiciele szkoły.

Racibórz » 28 listopada w Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się spotkanie z ekspertami na temat korzyści dostarczanych mieszkańcom przez drzewa i krzewy. Spotkanie było częścią badań prowadzonych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu
„iTre-es - wpływ zmian instytucjonalnych na świadczenia ekosystemów dostarczane lokalnym społecznościom przez drzewa i krzewy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Spotkanie dotyczyło miejsc
ważnych dla społeczności gminy, ze względu na korzyści jakie dają dobra przyrody, takie
jak rekreacja, ograniczenie hałasu, oczyszczanie powietrza,
itd. Podczas kilkugodzinnego
spotkania opartego na technice „mapowania partycypacyjnego”, czyli moderowanej
dyskusji z ekspertami, z wykorzystaniem szczegółowej mapy
gminy, przedyskutowane zosta-

ły obszary ważne ekosystemowo dla mieszkańców Raciborza
w grupie piętnastu ekspertów
reprezentujących różne instytucje. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele Urzędu Miasta,
Starostwa Powiatowego, leśnicy z Lasów Państwowych i Arboretum Bramy Morawskiej,
społecznicy reprezentujący
lokalne stowarzyszenia, a także nauczyciele z raciborskich
szkół.

Mapowanie eksperckie
jest pierwszą częścią projektu „iTre-es”. W roku 2019 m.in.
skierujemy do mieszkańców
Raciborza geoankietę na temat
korzystania z drzew i krzewów,
a w 2020 zaprosimy 40 wybranych mieszkańców do dwudniowej deliberacji na temat preferencji zarządzania drzewami
i krzewami na terenach prywatnych.
Materiał nadesłany

Racibórz zdobył ponad 825 tys. zł dotacji
Racibórz » Projekt pod nazwą „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
w mieście Racibórz” uzyskał decyzję o przyznaniu ponad 825 tys. zł unijnego dofinansowania.

„Zielona Sfera” powstała
dzięki dotacji z Funduszu w ramach konkursu „Zielona pracownia”. Zadanie obejmowało
modernizację oraz utworzenie
nowoczesnej szkolnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej
przez jej umeblowanie i wyposażenie w innowacyjne zaplecze techniczne. Uzyskane
środki pozwoliły na odnowienie pomieszczenia i wyposażenie klasy w nowe meble, sprzęt

multimedialny i pomoce dydaktyczne. Dodatkowo w pracowni
zorganizowano kącik laboratoryjny – gdzie uczniowie będą
mieli możliwość przeprowadzania różnego rodzaju eksperymentów ekologicznych i przyrodniczych.
Pracownia będzie wykorzystywana przez około 140 godzin
lekcyjnych w miesiącu, odbywać się tam będą lekcje przyrody, biologii i geografii, a także

pozalekcyjne zajęcia biologiczne i przyrodnicze. Utworzenie
pracowni umożliwi prowadzenie zajęć w sposób ciekawy
i atrakcyjny, przyczyni się również do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspiruje dzieci
do poznawania i podejmowania
działań na rzecz środowiska naturalnego.
WFOŚiGW w Katowicach

Jeszcze kilkanaście dni temu była to wyłącznie pozytywna
ocena formalna kolejnego projektu złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
2014-2020. Pod koniec listopada
otrzymano już decyzję o tym, że
samorząd województwa śląskiego uznał, że przedsięwzięcie zasłużyło na dofinansowanie.
Projekt nazwany Rozwój
zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
w mieście Racibórz dotyczy rozbudowy istniejącej kompostowni odpadów zielonych z obec-

nej przepustowości 3700 ton na
rok do przepustowości 4 000 ton
na rok oraz zmiany lokalizacji
istniejących obiektów infrastruktury technicznej. Zmiany
pozwalają na zwiększenie powierzchni technologicznej placu kompostowni.
Wartość wydatków kwalifikowalnych określonych we wniosku o dofinansowanie wynosi
971 517,27 zł natomiast wnioskowane dofinansowanie to aż 85 %
kosztów kwalifikowalnych, stanowiących kwotę 825 789,65 zł
- poinformował raciborski magistrat.

Warto podkreślić, że Miasto
Racibórz jako jedyne w całym
województwie śląskim złożyło
wniosek w tym poddziałaniu
i uzyskało zewnętrzne finansowanie dla rozbudowy tego
elementu infrastruktury komunalnej.
Dofinansowanie obejmuje
nie tylko wsparcie dla rozbudowy infrastruktury technicznej, ale także przeprowadzenie
akcji edukacyjno-promocyjnej,
która uświadomi mieszkańcom
dlaczego warto segregować odpady.
UM Racibórz

