Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Szkoły podstawowe w Orzeszu i Łaziskach Górnych
laureatami konkursu Zielona Pracownia_Projekt 2019

Czas na las i Strefę
młodego badacza
zarządzających tymi placówkami edukacyjnymi, bowiem drugi,
powiązany z pierwszym konkurs
jest adresowany właśnie do nich.
A mowa tu o konkursie:

Zielona
Pracownia ’2019.
Skierowany jest on do organów prowadzących placówki
oświatowe z terenu województwa
śląskiego, czyli głównie do urzędów miast i gmin. Jego celem jest
dofinansowanie w formie dotacji
najlepszych projektów dotyczących utworzenia ekopracowni.

Wizualizacja „Strefy młodego badacza” w SP nr 9 w Orzeszu.

J

ury konkursu Zielona Pracownia_Projekt 2019 ogłosiło tegorocznych laureatów.
Spośród 184 zgłoszeń wybrano
i nagrodzono 61 projektów. Do
zwycięzców trafi od 5,9 tys. do
7,5 tys. zł. Pieniądze te muszą zostać przeznaczone na realizacje
projektów. Ale, jak przyznanie
jury konkursu fantazja projektantów z roku na rok jest większa. Pomysły są coraz ciekawsze,
a więc wybór coraz trudniejszy.
Tym razem z Powiatu Mikołowskiego wygrały dwa projekty.
Pierwszy to propozycja Szkoły

Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Łaziskach
Górnych zatytułowana: „Czas
na las”, która otrzymała nagrodę
w wysokości 7,5 tys. zł
Natomiast drugi należy do
Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Wł.
Broniewskiego w Orzeszu i jest
zatytułowany „Strefa młodego
badacza”. Ten również otrzyma
nagrodę w wysokości 7,5 tys. zł.
Już same nazwy projektów budzą
zainteresowanie, bo nie wiadomo
czego możemy spodziewać się po
wejściu do takiej ekopracowni.
Teraz ruch należy do samorządów

Tutaj zaangażować się muszą
odpowiednie wydziały urzędów,
bowiem dotacja nie jest przyznawana z automatu. Otrzymanie dotacji za projekt nie gwarantuje pieniędzy na jego realizację. Wniosek
musi być dobrze umotywowany
i zawierać analizę korzyści płynących z tego zadania. Fundusz może przyznać dotację do wysokości
80% kosztów kwalifikowanych
z zastrzeżeniem, że maksymalna
kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 zł. Wnioski do konkursu „Zielona pracownia’2019”
składać można w terminie
15-29 marca 2019 roku.

