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

Zaproszenie do konsultacji KONKURS ZIELONA PRACOWNIA
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, działając na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony środowiska wspomaga osiąganie celów środowiskowych województwa śląskiego, przeznaczając środki
finansowe na realizację przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Liście przedsięwzięć
priorytetowych planowanych
do dofinansowania ze środków
WFOŚiGW w Katowicach.

Mając na względzie powyższe:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach zaprasza do konsultacji
„Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofi-

nansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2021 rok”.
Zachęcamy w terminie do
31 marca 2020 roku do złożenia propozycji przedsięwzięć do
dofinansowania, w ramach poszczególnych kierunków działalności Funduszu.
Prosimy o kierowanie korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem
konsultacje@wfosigw.katowice.
pl lub pocztową:
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI DOKUMENTAMI

- Projekty 2020 rozstrzygnięty
Region » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął szóstą
edycję konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2020”, skierowanego do szkół podstawowych i średnich z województwa śląskiego. Z 206 zgłoszeń, które w tym roku nadesłano, Jury wyłoniło 43 najbardziej atrakcyjne i proedukacyjne projekty zielonych pracowni. Na ich realizację szkoły z otrzymają łącznie 320 tys. zł.
- Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs Jury
oceniało pod kątem pomysłu
na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni,
funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność
ich zakupu – wyjaśnia Tomasz

Bednarek, prezes WFOŚiGW
w Katowicach.
Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2020” skierowany był do szkół podstawowych

i średnich z terenu województwa śląskiego, z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które
nie otrzymały dofinansowania

Komunikat w sprawie programu
CZYSTE POWIETRZE
W związku z rekomendacjami służb sanitarnych i troską
o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne związane z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19
uprzejmie informujemy, że od
dnia 12 marca 2020 r. zawieszamy bezterminowo bezpośrednie konsultacje w Funduszu dotyczące możliwości udzielania
pomocy finansowej, programów
finansowania przedsięwzięć,
w tym programu CZYSTE POWIETRZE.
Zachęcamy Wnioskodawców i Beneficjentów, do korzystania z komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub z poczty tradycyjnej.
Dla ułatwienia kontaktu
zdalnego zostały uruchomione dodatkowe linie telefoniczne.

Informacja ogólna - tel. 32
60 32 200 / 32 60 215 / 32 60 255
Kontakt w sprawie Programu CZYSTE POWIETRZE:
w sprawach dot. przygotowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie prosimy o kontakt pod numerami:
 32 60 32 284
 32 60 32 285
 32 60 32 357
 32 60 32 360
 32 60 32 240
 32 60 32 238
 32 60 32 221
 32 60 32 377
 32 60 32 358
w sprawach dot. przygotowania umów i aneksów do umów
o dofinansowanie
 32 60 32 302
 32 60 32 381

 32 60 32 303
 32 60 32 348
 32 60 32 317
 32 60 32 314
 32 60 32 207
w sprawach dot. rozliczenia
umów o dofinansowanie:
 32 60 32 256
 32 60 32 223
 32 60 32 304
 32 60 32 350
 32 60 32 339
Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na
adres: biuro@wfosigw.katowice.pl, czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl lub za pośrednictwem EPUAP
Aktualne informacje o bieżącej sytuacji epidemiologiczne dostępne są: www.gis.gov.pl

Zawieszenie działania Infolinii „Mój Prąd”

od 13.03.2020 r. do 27.03.2020 r.
NFOŚiGW informuje, że
w związku z podejmowanymi
działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Infolinia „Mój Prąd” zostaje
zawieszona od 13.03.2020 r. do
27.03.2020 r. Ze względu na zamknięte szkoły i przedszkola

oraz wykonywaną pracę zdalną
przez pracowników kontakt telefoniczny poprzez infolinię nie
będzie możliwy.
W razie pojawiających się
pytań i wątpliwości prosimy
o kierowanie korespondencji
na adresy e-mail podane na
stronie programu mojprad.gov.

pl czyli: mojprad@nfosigw.gov.
pl lub wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl
Zachęcamy do korzystania
ze strony internetowej i zapraszamy do kontaktu e-mail.
Procedowanie wniosków „Mój
Prąd” odbywa się na bieżąco.

w poprzednich edycjach konkursu. Przedmiotem konkursu
było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych,
geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić więcej niż 7,5 tys. zł.
1 kwietnia 2020 r. ruszy nabór wniosków w konkursie „Zielona Pracownia’2020”. Najlepsze pracownie będą mogły
otrzymać dotację w wysokości
do 30 tys. zł.
Pierwsza edycja konkursów
„Zielona Pracownia_Projekt”
i „Zielona Pracownia” odbyła
się w 2015 r. Od tego czasu, dzięki dotacjom WFOŚiGW w Katowicach, powstało 250 zielonych
pracowni. Na ich utworzenie
Fundusz wydał ponad 8,5 mln zł.
W powiecie raciborskim pieniądze otrzymała Szkoła Podstawowa im. Jana III
Sobieskiego w Rudach
z gminy Kuźnia Raciborska.
Projekt Leśna kraina wokół nas
dofinansowano kwotą 7 500 zł.

Zmiana organizacji pracy
w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19
W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie. W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu
wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.
Korespondencję elektroniczną prosimy
kierować na następujące adresy:
 biuro@wfosigw.katowice.pl
 czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl
 lub za pośrednictwem EPUAP (/wfosigw/SkrytkaESP, lub za pomocą serwisu
OBYWATEL.GOV.PL)

Zespół Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ – tel. 32 60 32 245
Zespół Kontroli Projektów POIiŚ – tel. 32
60 32 380
Zespół Umów – tel. 32 60 32 231
Zespół Doradców Energetycznych – tel. 887
447 771

W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów:
Informacja ogólna - tel. 32 60 32 200
Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej – tel. 32 60
32 374
Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji 32 60 32 233
Zespół Kontroli i Umorzeń - 32 60 32 237
Zespół Ochrony Atmosfery - 32 60 32 222
Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi - 32 60 32 341

Zespół ds. Programu CZYSTE POWIETRZE:
 w sprawach dot. przygotowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, przygotowania umów i aneksów do umów o dofinansowanie: tel. 32 60 32 251
 w sprawach dot. rozliczenia umów o dofinansowanie: tel. 32 60 32 256
Zespół Finansowo – Księgowy – tel. 32 60
32 364
Zespół Administracyjny - 32 60 32 331

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań,
aby je zminimalizować.

