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

W ramach programu „Czyste powietrze” o pieniądze na likwidację niskiej emisji mogą ubiegać się
osoby prywatne. Teraz swoją szansę otrzymały budynki wielorodzinne należące do samorządów.

Szansa dla śląskich miast i gmin
270 mln zł

to pula do podziału w konkursach ogłoszonych
w ramach działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie województwa”.

D

okonywanie zmian w unijnych programach operacyjnych jest niezwykle trudne,
a w zasadzie prawie niemożliwe. Tym
razem się jednak udało. Dzięki staraniom i determinacji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w programie operacyjnym Infrastruktura
i Środowisko uruchomiono działanie
1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej
emisji na terenie województwa śląskiego”. Jest ono dedykowane tylko naszemu regionowi.
W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja dotycząca możliwości uzyskania
dofinansowania ze środków oferowanych
w ramach tego działania.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych, przedsiębiorstw, spółek ciepłowniczych oraz

wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
eksperci z Funduszu oraz goście specjalni: poseł Izabela Kloc, wojewoda
Jarosław Wieczorek, marszałek województwa Jakub Chełstowski oraz Barbara Baka, zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Debatowano o możliwości dofinansowania projektów dotyczących likwidacji
niskiej emisji oraz upowszechnieniu
wiedzy o zasadach i trybie udzielania
wsparcia. W pierwotnym założeniu
program przewidywał wsparcie tylko
dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Teraz mogą z niego korzystać
także samorządy.
- Walczyliśmy, by samorządy zostały
włączone w skład beneficjentów programu.
Liczę bardzo na to, aby Państwo jako samorządowcy, byli skłonni podjąć to wyzwanie,
aby te budynki komunalne i nie tylko, mogły

być jak najszybciej modernizowane, aby ta
część tych zasobów budowlanych, która korzysta z tanich źródeł ciepła mogła być jak
najszybciej nowoczesna, zmodernizowane
i przede wszystkim w żaden sposób nie za-

nieczyszczała naszego powietrza - podkreślił
wojewoda Jarosław Wieczorek.
Prelegenci funduszu zwrócili szczególną
uwagę na wymagane kryteria, niezbędne do
otrzymania dofinansowania. Po zakończe-

niu oficjalnej części konferencji odbyły się
konsultacje indywidualne, podczas których
zainteresowani mogli uzyskać szczegółowe
informacje. Nabór wniosków w konkursach
trwa do 27.05.2019 r.

IZABELA KLOC, poseł ze Śląska, przewod-

Zdjęcia: WFOŚiGW

nicząca sejmowej Komisji do Spraw Unii
Europejskiej
Od 1998 roku zajmuję się zawodowo środkami unijnymi i z doświadczenia wiem, jak
trudno jest dokonywać jakichkolwiek zmian
w programach operacyjnych. Ta sztuka się
udała WFOŚiGW w Katowicach i należy tylko
pogratulować ekspertom Funduszu fachowej
wiedzy i determinacji. Ten program to ogromna
szansa dla śląskich gmin i miast. Wiemy, jak
wielkim problemem i wyzwaniem są stare systemy grzewcze i znamy też sytuację finansową
samorządów. Gorąco apeluję do burmistrzów
i prezydentów, aby skorzystali z tej szansy.

Wsparcie dla pracowni w Mikołowie, Łaziskach Górnych i Orzeszu

Czas na las i strefę młodego badacza
J

ury konkursu „Zielona pracownia 2019” ogłosiło 87 finalistów tegorocznej edycji. Wśród nagrodzonych są trzy
szkoły z powiatu mikołowskiego,
które otrzymały po 30 tys. zł:
n SP Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

w Łaziskach Górnych za projekt „Czas na Las”,
n SP Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie za projekt
„Przez las do wiedzy”,
n SP Nr 9 im. Wł. Broniewskiego z Orzesza za „Strefę młodego badacza”.

Projekt „Czas na Las” w SP Nr 6 w Łaziskach Górnych.

W tym roku na utworzenie
87 zielonych pracowni Fundusz
przeznaczył ponad 3 mln zł. Konkurs skierowany był do organów
prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie „Zielona pracownia_projekt’2019”.
Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej
pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Nadesłane wnioski oceniono biorąc pod uwagę: pomysł na
zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność,
innowacyjność rozwiązań), róż-

Wizualizacja „Strefy młodego badacza” w SP nr 9 w Orzeszu.
norodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz
zasadność ich zakupu.

Do tej pory dzięki pięciu edycjom konkursów - „Zielona Pracownia_Projekt” i „Zielona Pra-

cownia” udało się utworzyć 250
zielonych pracowni, na które Fundusz przeznaczył 8 536 925 zł.

