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

Wizualizacja UG Krzyżanowice

SŁUŻBY RATOWNICZE
z szansą na eko-dotację
Region » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór
wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych na rok 2020”.

Beneficjentami środków dostarczyć do siedziby Fundu- / nabór wniosków w ramach
są podmioty (z wykluczeniem szu przy ul. Plebiscytowej 19 „ogólnopolskiego programu
państwowych jednostek budże- w Katowicach w terminie od finansowania służb ratownitowych) znajdujące się na liście 18.05.2020 r. do 31.12.2020 r. lub czych” na rok 2020 (pojazdy).
zaakceptowanej przez Ministra do wyczerpania alokacji środ- Kwota alokacji do dofinansoŚrodowiska w ramach porozu- ków. Z uwagi na sytuację epide- wania w formie dotacji wynosi
mienia Ministrów: Spraw We- miczną w kraju, zaleca się nada- 7.295.000 zł, w tym: NFOŚiGW
wnętrznych oraz Środowiska nie wniosku pocztą lub przesył- - 5.295.000 zł oraz WFOŚiGW
z dnia 30.10.2015 r. w sprawie ką kurierską, o terminie wpły- - 2.000.000 zł. Dopuszcza się
współdziałania w zakresie wu decyduje data dostarczenia możliwość zwiększania puli
zwalczania zagrożeń dla śro- wniosku do Funduszu.
środków.
Wnioski wraz z załącznikadowiska i zostały poinformoW sprawie szczegółowych inwane o możliwości składania mi należy sporządzić na obo- formacji należy się kontaktować
Region » W gminie Krzyżanowice powstaje Centrum Górnej Odry oraz prowadzona jest termomodernizacja wniosków do WFOŚiGW w Ka- wiązujących formularzach do- z Zespołem Gospodarki Wodnej
dwóch szkół.
towicach. Formą dofinansowa- stępnych na stronie interneto- i Ochrony Powierzchni Ziemi:
nia jest dotacja w wysokości do wej Funduszu www.wfosigw. tel. 32 6032342, 32 6032343, 32
50% kosztów kwalifikowanych katowice.pl, w zakładce: Do- 6032344, 32 6032386, 32 6032345,
finansowanie zadań / Zapo- 32 6032341.
Ruszyły prace przy projek- ne jarmarki. Ma być jeszcze turystyki. Oddanie do użytku przedsięwzięcia.
Wnioski wraz z załącznikami bieganie poważnym awariom
cie pod nazwą „Przebudowa ciekawiej. - Projekt złożony do zbiornika Racibórz z pewnobudynku przejścia graniczne- konkursu z Miastem Bogumin ścią zwiększy ruch turystyczgo w Chałupkach na Centrum zakłada utworzenie Centrum ny. Wielka budowla z zaporą
Górnej Odry”, realizowanego Górnej Odry poprzez zagospo- czołową sąsiaduje z naturalw ramach projektu pn.: „Eko- darowanie budynków byłego nym korytem rzeki. To kontrast
turystyka – Atrakcje Dorzecza przejścia granicznego w Cha- pomiędzy naturalną przyrodą
Górnej Odry”. Zakres zadania łupkach, gdzie planowane jest a inżynierią.
obejmuje wykonanie sal ekspo- utworzenie interaktywnej eksW ostatnich dniach podpisazycyjnych, przebudowę układu pozycji muzealnej przedsta- no umowy na realizację projekpomieszczeń, wymianę stolarki wiającej naturalne procesy tu pn. „Termomodernizacja buokiennej odnowienie elewacji przyrodnicze i korytotwórcze dynków użyteczności publiczoraz zagospodarowanie tere- swobodnej migracji Odry na nej w Gminie Krzyżanowice”,
nu wokół. W budynku zlokali- odcinku granicznym pomię- współfinansowanego ze środzowane będą takie pomiesz- dzy Boguminem a ujściem Olzy ków Europejskiego Funduszu
czenia jak sala multimedialna, wraz z fauną i florą jak również Rozwoju Regionalnego w rapomieszczenie ekspozycyjne, ekspozycję Czarnego Dębu wy- mach Regionalnego Prograbiblioteki, pomieszczenie ob- stępującego jako kopalina na mu Operacyjnego Wojewódzsługi biurowej wraz z zaple- terenie Gminy Krzyżanowice. twa Śląskiego 2014 – 2020. Na
czem. Zadanie dofinansowane Uzupełnieniem dodatkowym zadanie pozyskano dofinanso- Region » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 15 maja 2020 rojest ze środków Europejskie- ekspozycji będzie biblioteka wanie w wysokości 4.282.541 ku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste powietrze 2.0.
go Funduszu Rozwoju Regio- z księgozbiorem tematycznym zł. Projekt składa się z dwóch
nalnego w ramach Programu o rzece Odrze oraz opracowa- zadań. Pierwsze to termomoInterreg V-A Republika Cze- niami powstałymi podczas dernizacja Szkoły Podstawowej
Nabór, przypomnijmy, jest cyjne umożliwiające gminom wis gov.pl (usługa ta będzie akska – Polska 2014-2020 w wy- badań WWF Polska nad pro- w Chałupkach (2.458.299,98 zł), prowadzony w oparciu o: zmie- wydawanie zaświadczeń o do- tywowana na przełomie maja
sokości 3.017.111,08 zł na cały cesami związanymi z ochro- drugie to termomodernizacja nioną wersję programu priory- chodach.
i czerwca 2020 r.)
Wnioski o dofinansowanie
Obecna zmiana Programu
projekt łącznie z zakupem wy- ną i promocją unikatowego Szkoły Podstawowej w Twor- tetowego „Czyste Powietrze”,
posażenia. Koszt robót budow- odcinka Odry tj. Granicznych kowie (3.074.000,00 zł). W ra- nowy wzór formularza wniosku należy składać bezpośrednio jest efektem prowadzonych od
lanych według umowy wynosi Meandrów Odry - informuje mach zadania obie szkoły zo- o dofinansowanie, nowy regula- do WFOŚiGW lub za pośred- kilku miesięcy konsultacji, usta2.101.641,29 zł. Termin zakoń- Urząd Gminy w Krzyżanowi- staną docieplone, do wymiany min naboru wniosków. Dotyczy nictwem gmin, które zawarły leń i analiz dotychczasowego
czenia to grudzień 2020 r.
cach. Czeski zakres polega przeznaczono okna i drzwi ze- beneficjentów kwalifikujących porozumienia w sprawie usta- wdrażania Programu. WproJuż teraz w rejonie starego na rozbudowie infrastruktu- wnętrzne, zmodernizowane zo- się do Części 1 Programu (pod- lenia zasad wspólnej realizacji wadzana zmiana wynika z pomostu granicznego im. cesarza ry wodniackiej przy jeziorze stanie oświetlenie na oświetle- stawowy poziom dofinansowa- Programu z WFOŚiGW (w po- trzeby przyspieszenia tempa
Franciszka Józefa, łączącego Vyrbickim wraz z posadowie- nie typu LED, nastąpi wymiana nia). Nabór dla beneficjentów wiecie raciborskim do Kuźnia realizacji Programu pozwalająChałupki i Bohumin, pojawia niem innowacyjnych ekomol - źródła ciepła na piece gazowe kwalifikujących się do Części Raciborska, Pietrowice Wielkie, cego na wymianę trzech miliosię coraz więcej turystów. Ma- naturalne pomosty, po których wspomagane pompą ciepła, za- 2 Programu (podwyższony po- Racibórz).
nów nieefektywnych źródeł cieMożna je składać również pła na niskoemisyjne w okresie
gnesem są spływy Meandrami turysta może przejść i zoba- instalowana zostanie instalacja ziom dofinansowania) będzie
Odry, ścieżki rowerowe, wieża czyć naturę jeziora bez inge- fotowoltaiczna. Prace już się się odbywał na podstawie od- poprzez aplikację internetową jego obowiązywania. Więcej na
widokowa, zamek i hotel Pod rencji w naturalny ekosystem. rozpoczęły. Planowany termin rębnego ogłoszenia. Do uru- - portal Beneficjenta dostępny czystepowietrze.gov.pl.
Zielonym Dębem. Dwa razy Głównym celem projektu jest realizacji od maja do paździer- chomienia Części 2 Programu na stronie internetowej właściw roku odbywają się tu słyn- poprawa warunków rozwoju nika 2020 r.
niezbędne są zmiany legisla- wego wfośigw lub poprzez ser-
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