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WFOŚiGW
Aktualności

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

Edukacja ekologiczna
DZIECI I MŁODZIEŻY

jednorazowe oraz cykliczne warsztaty ekologiczno-przyrodnicze o tematyce
Przyrodnicze Katowice –
jesienią i wiosną , przyroda
mojej dzielnicy, obozowisko.
5. Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej- Warsztaty ekologiczne "Dlaczego jest tak gorąco?" Cykl warsztatów dla
Region » 9 sierpnia br. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dzieci i młodzieży nt. ocieplaprzyznał dofinansowanie sześciu podmiotom w kwocie do 369 904,50 zł na organizowanie warsztatów
nia się klimatu i innych prodla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 na terenie województwa śląskiego.
blemów cywilizacyjnych.
6. Śląski Ogród Botaniczny
w Mikołowie – „Warsztaty
1. Stowarzyszenie Ziemia Zdetemat największego żyjącewadzenia warsztatów jest
edukacji przyrodniczej i ekouświadomienie konieczgradowana Przywrócona
go w Europie ssaka, a taklogicznej ŚOB realizowane
Życiu w Rogoźniku – „Warszże możliwość bezpośrednieności ochrony środowiska
w latach 2019-2020”. Warsztaty ekologiczne dla dzieci
go z nim kontaktu. „Sekrenaturalnego, kształtowataty realizowane będą w rai młodzieży w roku szkolty Pszczół” - przygotowane
nie wyobraźni ekologicznej
mach programu edukacyjoraz wrażliwości na piękno
nym 2019/2020”. Warsztaty
zajęcia będą miały na celu
nego „ 4 pory roku w Ogromają na celu zapoznanie się
zaznajomienie dzieci z paprzyrody. Warsztaty prowadzie”. Dla dzieci w wieku
uczniów z przyrodą Wyżynującymi zależnościami podzone będą zarówno w tereprzedszkolnym i z klas I-III
między roślinami, a pszczonie, jak i w pracowniach dyny Krakowsko-Częstochowszkół podstawowych skieroskiej i wskazanie jej wartołami. „Magia ziół” - podczas
daktycznych ośrodka, a podwane są warsztaty o temaści, przebiegu sukcesji ekowarsztatów zielarskich dzieczas warsztatów uczestnityce m.in.: kącik ogrodnika,
logicznej, zachodzących zjaci i młodzież poznają znaczecy odwiedzają m.in. Stację
kalejdoskop natury, wróżwisk przyrodniczych jak np.
nie i zastosowanie roślin zieUzdatniania Wody Dziećkoka Ziołuszka, ślady i tropy
wice w Imielinie.
proces powstawania skał
larskich w różnych dziedzizwierząt, oraz dla dzieci
jurajskich.
nach życia: medycyna ludo- 4. Fundacja Pracownia Edui uczniów szkół wszystkich
2. Agencja Rozwoju i Promocji
wa, kuchnia kosmetologia.
kacji Żywej w Katowicach
szczebli warsztaty o tematyZiemi Pszczyńskiej – Warsz- 3. Fundacja na Rzecz Eduka– „Edukacja ekologiczna rece m.in.: różnorodność przytaty edukacyjne "Tropem
cji Ekologicznej "Ekologia"
alizowana przez Pracowrody Śląska, nasze drzewa,
Żubra", "Sekrety Pszczół"
w Chełmie Śląskim – „Warsznię Edukacji Żywej w 2019pod parasolem entomoloi "Magia Ziół". „Tropem
taty ekologiczne dla dzieci
2020 roku w województwie
gicznym itp.
Żubra” - warsztaty mają na
i młodzieży w roku szkolnym
śląskim”. W ramach zadaWFOŚiGW w Katowicach
celu przekazanie wiedzy na
2019/2020”. Celem przepronia zostaną zrealizowane

NFOŚiGW dofinansuje opracowanie

bazy danych urządzeń grzewczych
Przekazana przez NFOŚiGW dotacja w wysokości prawie 1,2 mln zł pozwoli Instytutowi Ochrony Środowiska
– Państwowemu Instytutowi
Badawczemu sporządzić bazę
informacji na temat urządzeń
grzewczych, na które będzie
można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Uporządkowane
i na bieżąco aktualizowane dane będą dostępne bezpłatnie dla
wszystkich zainteresowanych
w całym kraju. Dofinansowanie NFOŚiGW jest realizowane
poprzez program priorytetowy
NFOŚiGW Wsparcie Ministra
Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska - ekspertyzy, opracowania,
realizacja zobowiązań międzynarodowych. Umowę na realizację pracy podpisali w dniu
31 lipca 2019 roku, w siedzibie
NFOŚiGW w Warszawie przez
Dyrektor Instytutu Ochrony

Środowiska – Państwowego
Instytutu Badawczego dr inż.
Krystian Szczepański oraz Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW Marek
Ryszka. Przekazana Kwota dotacji pokryje całkowicie koszt
wykonywanego przedsięwzięcia. Beneficjent do stworzy bazę
danych urządzeń grzewczych
na paliwa stałe, ciekłe i gazowe a także, co jest szczególnie
ważne urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, na zakup i montaż których
będzie można uzyskać wsparcie w ramach programu Czyste
Powietrze. Zbiór tych informacji będzie powszechnie dostępny na terenie wszystkich województw. W rezultacie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
oraz samorządy uczestniczące
w Programie, nie będą musiały
tworzyć oddzielnych zestawień.
Przyczyni się to do ułatwienia

składania, a następnie rozpatrywania przedkładanych wniosków. Dostępność bazy urządzeń pomoże także w podejmowaniu świadomych decyzji
zakupowych przez wnioskodawców i pozwoli im na szybkie porównanie parametrów
energetyczno-emisyjnych urządzeń planowanych do zakupu.
Realizacja zadania, w tym sukcesywna aktualizacja bazy potrwa do końca 2021 r. Podpisana
umowa pozwoli beneficjentom
z programu Czyste Powietrze
na łatwiejszy dostęp do sprawdzonych urządzeń grzewczych,
zaopatrzonych w certyfikaty,
spełniających normy ekologiczne. Będą oni mogli swobodnie
i bez czasochłonnych poszukiwań wybrać odpowiednią aparaturę grzewczą - a to z pewnością pomoże też przyspieszyć
kompletowanie danych wymaganych przy przystępowaniu do
programu podkreślił w swojej

wypowiedzi Dyrektor Instytutu
Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego Krystian Szczepański.
Istniejący od 1986 roku Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy jest
instytutem naukowo-badawczym podległym Ministrowi
Środowiska. Prowadzi badania
w zakresie polityki i strategii oraz
wszystkich podstawowych działów ochrony środowiska, publikuje kilka serii wydawnictw, posiada zasobną bibliotekę specjalistyczną. Przedmiotem działania Instytutu jest opracowywanie
naukowych i technicznych podstaw ochrony środowiska oraz
polityki państwa w tym zakresie.
Opracowywanie podstaw polityki ekologicznej państwa w skali krajowej i międzynarodowej
wyróżnia IOŚ-PIB spośród innych jednostek badawczo-rozwojowych zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska.
Ważnym przedmiotem działania
IOŚ-PIB są kompleksowe badania środowiska, integrujące badania prowadzone w większości
pól badawczych.
NFOŚiGW

NOWE

samochody hybrydowe

dla Straży Granicznej
Region » 9 sierpnia br. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie sześciu
podmiotom w kwocie do 369 904,50 zł na organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 na terenie
województwa śląskiego.
Specjalistyczne samochody posłużą polskim strażnikom granicznym do sprawnego patrolowania granic Państwa i przeciwdziałania m.in.
przestępstwom ekologicznym,
w tym nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów, przemytowi gatunków
objętych ochroną przez Konwencję Waszyngtońską, nielegalnemu pozyskiwaniu bursztynu, a także zapobieganiu
kłusownictwu. Zakup nowoczesnych hybrydowych (elektryczno-spalinowych) pojazdów umożliwi zintensyfikowanie i usprawnienie pracy służb
Straży Granicznej (SG), które
są prowadzone w zakresie własnym, a także we współdziałaniu z innymi służbami. Zgodnie
z planami SG samochody będą wykorzystywane na obszarze 150 km2 w rejonach przygranicznych oraz na Mazowszu, Śląsku, Trójmieście, Kielecczyźnie i Ziemi Lubuskiej.
Projekt Zakup 10 szt. samochodów niskoemisyjnych o napędzie hybrydowym dla SG został
umieszczony na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w dziedzinie Nadzwyczajne Zagrożenia, która została uzgodniona z dysponentem

części budżetowej - Ministrem
Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Realizacja
projektu wynika z porozumienia zawartego w dniu 30 października 2015 roku pomiędzy
MSWiA a Ministrem Środowiska w sprawie współdziałania
w zakresie zagrożeń środowiska. Projekt jest realizowany
w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Adaptacja
do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska. Umowę dotacji na realizację projektu zawarto w dniu
31 lipca 2019 roku w siedzibie
NFOŚiGW w Warszawie. Podpisali ją Anna Czyżewska (Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Zagrożeń Środowiska w NFOŚiGW)
oraz płk SG Zbigniew Bartnicki
(p.o. Dyrektora Biura Techniki
i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej (KGSG).
Zgodnie z umową NFOŚiGW
przekazuje na realizację projektu 500 tys. zł dotacji; stanowi to
50% jego wartości. Samochody
zostaną zakupione po przeprowadzeniu, przewidzianej prawem, procedury przetargowej
do 17 listopada 2020 r.
NFOŚiGW

