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

FUNDUSZ STAWIA NA EDUKACJĘ NAJMŁODSZEGO POKOLENIA

Przez las do wiedzy

K

ilka dni temu uroczystość
otwarcia zielonej pracowni
odbyła się w mikołowskiej
Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich. Koszt utworzenia i wyposażenia pracowni wyniósł
37 497 zł, a WFOŚiGW w Katowicach dofinansował to zadanie dotacją w wysokości 29 997 zł. Dzięki
pozyskanym środkom szkoła stworzyła miejsce przyjazne uczniom,
w którym zdobywanie wiedzy kojarzyć się będzie z odkrywaniem, bada-
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Prawie każdego tygodnia
w szkołach podstawowych
i średnich województwa śląskiego
otwierane są kolejne zielone
pracownie, które powstają dzięki
piątej edycji konkursów: „Zielona
Pracownia_Projekt’2019” oraz
„Zielona Pracownia’2019”. W sumie
w województwie śląskim, powstało
już ponad 250 ekopracowni, gdzie
uczniowie mogą poznawać prawa
i zasady rządzące naszą planetą.

niem i samodzielnym poznawaniem
świata. Ponadto zielona pracownia będzie inspirować do działań na rzecz ochrony środowiska. Pracownia „Przez
las do wiedzy” to klimatyczne miejsce do nauki,
aby uczniowie czuli się
jak młodzi naukowcy.
- W kolorowym wnętrzu uczniowie przy pomocy nowoczesnych narzędzi, m.in. mikroskopów
i komputerów, ale także poprzez obserwację będą poznawać otaczający nas świat - zapewniają urzędnicy Funduszu.

Czas na kolejne ekopracownie!
u Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ogłosił kolejną, szóstą edycję konkursów Zielona Pracownia_Projekt’2020”
oraz „Zielona Pracownia’2020”.

K

onkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2020” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem Konkursu
jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie
podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni - jej
funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność
pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie
może przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7.500 zł.
Konkurs „Zielona Pracownia’2020” skierowany jest do
organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu „Zielona Pracownia’2020” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych
wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania

i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota
dotacji nie może przekroczyć 30 tys. zł.
- Ogłosiliśmy już kolejny konkurs, bowiem jednym z priorytetów Funduszu jest edukacja najmłodszych. Na tworzenie
ekologicznych pracowni wydaliśmy już ponad 8 mln zł, ale te
pieniądze będą procentować w zmianie podejścia kolejnych
pokoleń do ekologii, przyrody i naszej planety - powiedziała nam Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚIGW
w Katowicach.
Zgłoszenia w konkursie „Zielona pracownia_projekt’2020” dokonywać można do 14 lutego 2020 roku. Natomiast wnioski w konkursie „Zielona pracownia’2020”
składać można w terminie 1-17 kwietnia 2020 roku.
Więcej informacji o konkursach na stronie:
www.wfosigw.katowice.pl/zielona-pracownia.html

X EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO FUNDUSZ NATURALNEJ ENERGII

Zrób z nami projekt
Z
achęcmy do wzięcia udziału w jubileuszowej - X edycji konkursu grantowego „Fundusz Naturalnej Energii”, która uzyskała
Patronat Honorowy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Białymstoku, Rzeszowie,
Szczecinie oraz w Katowicach. Konkurs ma na celu wsparcie nowych
inicjatyw, które ukierunkowane będą na aktywizację lokalnych społeczności do działań na rzecz ochrony środowiska.
W Konkursie mogą brać udział
samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe
z terenu pięciu województw:
mazowieckiego, podkarpackiego,
podlaskiego, śląskiego i zachod-

niopomorskiego. Łączna pula dofinansowania wynosi 250 tys. zł.
Konkurs zainicjował Operator
Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. Dotychczas dofinansowanie otrzymało łącznie po-

nad 160 projektów, realizowanych
na terenie całej Polski. Dzięki nim
zrealizowano wiele inwestycji służących edukacji przyrodniczej takich jak np. ścieżki edukacyjne, a także przeprowadzono szereg kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących postawy
poszanowania dla środowiska naturalnego. Na samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje
pozarządowe z każdego z pięciu
województw czeka blisko ćwierć
miliona złotych dofinansowania

na realizację najlepszych projektów o tematyce ekologicznej.
Organizacje zainteresowane
wzięciem udziału w konkursie
proszone są o wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania

dostępnego na stronie www.gazsystemdlanatury.pl oraz o przesłanie na adres Fundacji „Za górami, za lasami”: UP 27 skrytka nr
109, 01-380 Warszawa, która jest
partnerem społecznym konkursu.

Wnioski można składać do
17 grudnia 2019 roku. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z fundacją na adres mailowy: fundacjazagoramizalasami@
gmail.com.

