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WFOŚiGW

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

W Tarnowskich Górach Konsultacje z udziałem

O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ przedsiębiorców i spółdzielców
Tarnowskie Góry » „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie” – pod takim
tytułem odbyła się 16 marca konferencja zorganizowana przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W spotkaniu wziął udział prezes WFOŚiGW w Katowicach
Andrzej Pilot. Przedstawione
zostały prelekcje m.in. na temat: odnawialnych źródeł energii, zewnętrznych źródeł finansowania działań proekologicznych w przedsiębiorstwach,
a także przepisów ochrony
środowiska. Referaty wygłosili m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Katowicach oraz przedstawiciele środowiska akademickich. tycznej i Odnawialnych Źródeł zajmujące się szeroko pojętą
Konferencji towarzyszyły Energii. Podczas imprezy pro- efektywnością energetyczną.
Targi Efektywności Energe- mowane były przedsiębiorstwa
WFOŚiGW

Prawie 600 tysięcy złotych

NA ZIELONE SZKOŁY
10 marca Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach podjął kolejne
decyzje o dofinansowaniu wyjazdów dzieci na tzw. zielone
szkoły. Wnioski na zadania pod
nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie
wyjazdów śródrocznych w roku
szkolnym 2015/2016” złożone zostały przez gminy: Gliwice, Katowice, Krupski Młyn, Orzesze
i Pszczyna.
Na zielone szkoły, które zorganizowane zostaną w miejscowościach nadmorskich, wyje-

dzie prawie 2 500 dzieci. Efektem ekologicznym wyjazdów
będzie: wzmocnienie organizmów dzieci dzięki programowi profilaktyki zdrowotnej oraz
podniesienie świadomości ekologicznej dzieci poprzez realizację programu edukacji ekologicznej.
Całkowity koszt wyjazdów • Gmina Katowice – 427 170 zł,
wyniesie 2 729 787 złotych. Do- • Gmina Krupski Młyn
– 2 500 zł,
tacja z WFOŚiGW to 591 470
• Gmina Orzesze – 18 710 zł,
złotych.
• Gmina Pszczyna – 22 070 zł.

Łukasz Frydel – ekspert
zespołu Ochrony Atmosfery
i Powierzchni Ziemi przedstawił prezentację na temat zasad
dofinansowania udzielanego
przez Fundusz. Spotkanie zakończyły indywidualne konsultacje z pracownikami zespołów
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialnych za poszczególne
dziedziny:
- Ochrona i zrównoważone
gospodarowanie zasobami wodnymi,
- Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi,

na dofinansowanie konkursów ekologicznych

- Zapobieganie poważnym
awariom,
- Ochrona atmosfery,
- Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,
- Edukacja ekologiczna, Profilaktyka zdrowotna,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 20142020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na
terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej,
- Oferta doradców energetycznych.
Spotkanie zakończyło cykl

600 tysięcy złotych
dla Fundacji im. Grzegorza Kolosy

„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z województwa
WFOŚiGW śląskiego połączonego z rea• Gmina Gliwice – 121 020 zł,
lizacją programu profilaktyki
zdrowotnej i edukacji ekologicznej” – to tytuł projektu, który
zostanie dofinansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wniosek został złożony przez Fundację na
Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiewojewódzkim skierowanych do środowiska naturalnego. W ra- go im. Grzegorza Kolosy. Fundzieci i młodzieży. Celem nabo- mach naboru dofinansowano dacja zamierza zorganizować
ru był wybór i dofinansowanie cztery wnioski na łączną kwotę wyjazd dla 2 415 dzieci z terenu
zadań z zakresu edukacji eko- do 26 120,00 zł.
województwa śląskiego do miejWFOŚiGW scowości nadmorskich oraz do
logicznej, promujących ochronę

Dofinansowanie
otrzymają:

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU
Rozstrzygnięto nabór prowadzony w ramach priorytetu 1.2. Nabór obejmował dofinansowanie konkursów ekologicznych o zasięgu co najmniej

Katowice » Ponad 150 osób wzięło udział w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym
zorganizowanym w Katowicach 14 marca przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Regionalną Izbę Gospodarczą. Uczestnikami byli przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorcy. Spotkanie
otworzyli: Andrzej Pilot – prezes WFOŚiGW oraz Tomasz Zjawiony – wiceprezes RIG
w Katowicach.

miejscowości czystych ekologicznie w województwie śląskim i małopolskim.
– W trakcie trwania 40 turnusów, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa śląskiego, realizowany będzie program profilaktyki zdrowotnej
i edukacji ekologicznej, a także
program regionalnej edukacji
przyrodniczej i ekologicznej –
poinformował prezes Funduszu Andrzej Pilot. Dodał on, że
wnioskodawca planuje organizację aktywnego i czynnego wypoczynku, prowadzenie zabiegów profilaktycznych, zajęcia

konsultacji „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze
środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok”. W rozmowach uczestniczyli beneficjenci Funduszu, m.in.: przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, spółdzielcy
i przedstawiciele ekologicznych organizacji pozarządowych z województwa śląskiego. W trzech zorganizowanych
spotkaniach wzięło udział około 400 osób.
WFOŚiGW
i zawody sportowe, organizowanie wycieczek krajoznawczych
oraz zajęć sportowych.
WFOŚiGW w Katowicach
od wielu lat wspiera Fundację na Rzecz Zdrowia Dzieci
i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza
Kolosy. Od 1994 roku Fundusz
dofinansował Fundację kwotą
prawie 7 mln 500 tys. zł. Środki
były przeznaczone na zadania
z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci wraz z edukacją ekologiczną realizowaną w okresie
wakacji i ferii zimowych. W roku 2015 Fundusz wsparł wyjazdy wakacyjne kwotą 540 tys. zł.
Na organizację kolonii w 2016
roku Fundacja otrzyma z Funduszu dotację do kwoty 600 tysięcy złotych.
WFOŚiGW

