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

Racibórz » 7 kwietnia w Katowicach odbyła się konferencja prasowa „Zielona gospodarka”, która była okazją do uroczystego zainaugurowania współpracy Funduszu
z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

Fundusz i RIG dla przedsiębiorców

Na mocy porozumienia zawartego przez te instytucje
powstał Punkt Konsultacyjny
WFOŚiGW w Katowicach przy
RIG, dzięki któremu eksperci
będą mogli na bieżąco odpowiadać na pytania przedsiębiorców dotyczące możliwości dofinansowania ich projektów. Najczęściej pojawiające
się problemy i pytania będą
publikowane na stronach internetowych Izby i Funduszu
z myślą o ich rozpowszechnianiu i wydaniu poradnika ekologicznego dla przedsiębiorców
stworzonego na bazie najczęściej zadawanych pytań. W serwisach internetowych zamieszczane będą także materiały po-

zwalające na wymianę dobrych
praktyk w zakresie realizacji
biznesowych projektów proekologicznych oraz umożliwiające zapoznanie się z aktualnie
dofinansowywanymi ze środków krajowych i zagranicznych
inicjatywami służącymi ochronie środowiska w naszym regionie.
Podczas konferencji przedstawiono zaproszonym przedsiębiorcom „Listę przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania
ze środków WFOŚiGW na rok
2015” oraz projekt EnerGO!, dotyczący audytów energetycznych. W konsultacjach udział
wzięli Tadeusz Donocik – Pre-

zes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu Funduszu.
Eksperci Funduszu – Krystian Smuda, Ewa Maniecka,
Barbara Malkowska oraz Ewa
Cofała przedstawili uczestnikom konsultacji cele operacyjne
i priorytety Funduszu z zakresu gospodarki wodnej i ochrony
wód, ochrony atmosfery, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony
przyrody, edukacji ekologicznej
i profilaktyki zdrowotnej. Po zakończeniu prezentacji zapisów
„Listy…” wywiązała się dyskusja. Przedsiębiorcy zadawali pytania dotyczące między innymi
terminów naborów wniosków
na 2015 rok, zakresu dofinansowania pożyczką i dotacją zadań
z dziedziny ochrony atmosfery
oraz możliwości dofinansowania transportu przeterminowanej żywności.
Przedsiębiorcy są bardzo liczną grupą beneficjentów WFOŚiGW w Katowicach.
W ostatnich latach około 1/3 wypłacanych środków Funduszu to
dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych przez
przedsiębiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych.
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Racibórz » 3 kwietnia odbyły się kolejne konsultacje na temat zapisów „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW na
rok 2015”. Tym razem na spotkanie zaproszeni byli przedstawiciele gmin i powiatów
województwa śląskiego.

Racibórz » 28 marca w Katowicach odbyła się Konferencja z cyklu „Czyste niebo
nad Polską”, tym razem pod nazwą „Prawne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania wytwarzanie energii i ciepła w sektorze komunalno-bytowym w regionie
południowym Polski”.

Czyste niebo nad Polską”
– doświadczenia i plany
Wśród prelegentów znaleźli się między innymi przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska
województw śląskiego i małopolskiego, NFOŚiGW, Banku
Millenium SA i Polskiej Izby
Ekologii. WFOŚiGW w Katowicach reprezentowała Gabriela
Lenartowicz – Prezes Zarządu
oraz Marek Adamus – Specjalista w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi.
Uczestnikami Konferencji
byli głównie przedstawiciele
władz, instytucji państwowych
i samorządowych oraz naukowcy. Omówiono działania, plany
oraz wojewódzkie strategie
w zakresie poprawy jakości powietrza. Przedstawiono aktualny stan powietrza, dotychczasowe działania na rzecz jego poprawy i istniejące mechanizmy

wsparcia finansowego. Dyskutowano również nad aspektami
technicznymi wdrożenia i wykorzystania linii technologicznych
do produkcji czystej energii.
– Województwo śląskie tylko z naszych środków wydało
w ciągu ostatnich 4 lat kwotę 1
mld zł na poprawę jakości powietrza. Chętnie dzielimy się
doświadczeniami, ale też szukamy nowych rozwiązań. Od
lat staramy się np. obserwo-

wać, jakie formy dofinansowania są najlepsze. Nie jest sztuką
rozdawać jednorazowe dotacje,
robiąc punktowe prezenty, które w rzeczywistości niewiele dają. Chcemy działać systemowo,
zachęcać do inwestycji i działać tak, by ludzie sami potrafili
sobie pomóc – mówiła prezes
Gabriela Lenartowicz. Fundusz
również wsparł finansowo organizację Konferencji.
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Racibórz » 4 kwietnia na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice
w Pyrzowicach odbyła się inauguracja cyklu wystaw fotografii przyrodniczej „Natura
2000 w województwie śląskim”.

Piękno śląskiej przyrody

w
obiektywie
Konsultacje z samorządami

W uroczystości udział wzięli Gabriela Lenartowicz – preW konsultacjach udział wzięły świadczeń w dofinansowywaniu tycznych, jak najlepiej spełniać zes Wojewódzkiego Funduszu
Gabriela Lenartowicz – Prezes zadań z tych zakresów.
oczekiwania beneficjentów. Po Ochrony Środowiska i GospoZarządu i Agnieszka Siemińska
W dalszej części spotkania zakończeniu oficjalnej części darki Wodnej, Bernard Błasz– Zastępca Prezesa Funduszu Pani Prezes Gabriela Lenarto- spotkania eksperci WFOŚiGW czyk – Regionalny Dyrektor
Zarządu. Licznie zgromadze- wicz odpowiadała na dodatkowe w Katowicach dyskutowali Ochrony Środowiska w Katoni uczestnicy z uwagą wysłu- pytania uczestników konsulta- z zainteresowanymi poszerze- wicach, prof. Andrzej Czylok –
chali prelegentów – pracowni- cji, podkreślając, że Fundusz niem informacji gośćmi w ku- przewodniczący Rady Fundacji
ków Funduszu, którzy omówili zawsze stara się, w granicach luarach.
Przyroda i Człowiek oraz Artur
eco Tomasik – Prezes Zarządu Górposzczególne cele operacyjne, obowiązujących przepisów i wydofinansowywane, lub planonośląskiego Towarzystwa Lotwane do dofinansowania przez
niczego SA. Wystawa "Natura
WFOŚiGW w Katowicach.
2000 w województwie śląskim"
Podczas swoich wystąpień
zostanie zaprezentowana w 6
Krystian Smuda, Ewa Maniecka,
miastach regionu i, poza inauguracyjną wystawą w MiędzynaBarbara Malkowska oraz Ewa
Cofała przedstawili zaproszorodowym Porcie Lotniczym, bęnym gościom szczegółowe indzie miała charakter plenerowy.
Będzie można obejrzeć 30 wielformacje na temat zadań priorytetowych z zakresu gospodarki
koformatowych fotografii autorstwa 15 fotografów, prezentująwodnej i ochrony wód, ochrony
cych rośliny i zwierzęta żyjące
atmosfery, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi
na terenie naszego województwa. Wystawa ma przyczynić się
oraz ochrony przyrody, edukacji
do zmiany w postrzeganiu Śląekologicznej i profilaktyki zdrowotnej. Wypowiedzi wzbogacoska, kojarzonego głównie z zane były uwagami praktycznymi,
nieczyszczonym krajobrazem
przemysłowym, a który przewynikającymi z wieloletnich do-

cież może poszczycić się, tym
że na jego terenie znajduje się
41 obszarów wpisanych do Sieci Natura 2000. Prezentowane
fotografie przedstawiają Śląsk
jako piękne, bogate przyrodniczo miejsce, w którym warto się
zatrzymać.
Wystawa jest częścią kampanii edukacyjno – informacyjnej
„W plecaku z Naturą – propagowanie spotkań z przyrodą”, dofinansowanej przez WFOŚiGW
w Katowicach. Z badań świa-

domości ekologicznej przeprowadzonych przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że
stan wiedzy mieszkańców województwa śląskiego na temat
Sieci Natura 2000 jest nadal niewystarczający, a ta forma ochrony przyrody kojarzy się głównie ze skuteczną blokadą działań inwestycyjnych na jej terenie. Kampania ma przybliżyć
wszystkim zainteresowanym,
a szczególności osobom mieszkającym na obszarach Natura
2000, lub w ich sąsiedztwie, wartości przyrodnicze i krajobrazowe obszarów chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej oraz pomóc zrozumieć
zasady ochrony i funkcjonowania tych obszarów.
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