10

zielone

nr 33 (899)

jesteśmy (eko)logiczni

Program „50
kW na start”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na
przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych,
tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu
województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego
przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych
źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.
Beneﬁcjentami środków są mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie z Załącznikiem I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu.
Doﬁnansowanie do 100% kosztów kwaliﬁkowanych zadania w tym:
* w formie nieumarzalnej pożyczki w
wysokości 90% udzielonego doﬁnansowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie
mniej niż 3% w stosunku rocznym,
* w formie dotacji do 10% udzielonego

doﬁnansowania.
Warunkiem udzielenia przez Fundusz
doﬁnansowania w formie dotacji jest skorzystanie z doﬁnansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu.
Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.
Nabór wniosków odbędzie się w terminie:
01.09.2021 r. – 30.09.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Fundusz zastrzega sobie prawo do
wstrzymania naboru w trakcie rundy w
przypadku wyczerpania alokacji środków
przewidzianych w Programie.
Kwota alokacji środków w Programie
wynosi:
* w formie dotacji: 500.000 zł,
* w formie pożyczki: 4.500.000 zł.
Dopuszcza się możliwość zwiększania
puli środków.
Wnioski wraz z załącznikami należy
sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie: https://www.
wfosigw.katowice.pl
Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery: tel.: 32 60 32 222, 32 60 32 289, 32 60
32 264, 32 60 32 258, 32 60 32 262, 32 60
32 259, 32 60 32 244.
red.

Międzyresortowa współpraca
na rzecz edukacji ekologicznej
wśród młodzieży
Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka oraz Minister Edukacji
i Nauki Przemysław Czarnek podpisali
list intencyjny wyrażający wolę współpracy na rzecz edukacji ekologicznej
i klimatycznej. Głównym celem inicjatywy jest zwiększanie świadomości
ekologicznej i klimatycznej młodego
pokolenia.
Minister Klimatu i Środowiska Michał
Kurtyka zwrócił uwagę, że głównym celem tej inicjatywy jest dalsze pogłębianie
wiedzy dzieci i młodzieży na temat środowiska naturalnego oraz ochrony klimatu.
- Chcemy podnosić poziom świadomości
ekologicznej wśród młodego pokolenia
oraz kształtować jego postawy poprzez
promowanie zasad zrównoważonego
rozwoju. W przyszłości będzie to miało
wpływ na realizację politykI ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa
– powiedział minister Kurtyka.
Z kolei pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek stwierdził, że „troska o stan naszej planety jest
szczególnie ważna dla młodych ludzi.
Dlatego „Ekologia i Klimat” są jednym
z ﬁlarów konsultacji rządowej strategii
dla młodzieży. Jestem przekonany, że
dodatkowe zwiększanie świadomości na
temat ekologii i klimatu przełoży się na
poprawę stanu środowiska naturalnego, a
także na jeszcze większe zaangażowanie
młodzieży w działalność społeczną.”
W preambule listu intencyjnego wyróżniono najważniejsze kwestie dotyczące

W ramach projektu „Częstozielona”
realizowane są różne pomysły na zielone ożywienie przestrzeni publicznej

Zielona ściana
Urzędu Miasta
w mieście. Dzięki niemu możliwe były
nasadzenia drzew i krzewów, posianie
antysmogowych łąk kwietnych czy budowa parków kieszonkowych. Do tej
listy można teraz dopisać „zieloną elewację” na budynku UM Częstochowy.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Zieloną Ścianę tworzą bluszcz pospolity (zimozielone pnącze dorastające do 20
m wysokości) oraz winobluszcz pięcioklapkowy (pnącze o dużych, zielonych,
dekoracyjnych liściach, przebarwiające

edukacji ekologicznej i klimatycznej:
* kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski
ma kluczowe znaczenie dla wdrażania
standardów ochrony środowiska i klimatu,
* edukacja ekologiczna i klimatyczna są ważnymi elementami kształcenia
zmierzającego do rozwijania społeczeństwa akceptującego zasady trwałego i
zrównoważonego rozwoju kraju, posiadającego umiejętności do oceny stanu
bezpieczeństwa ekologicznego i klimatycznego oraz do podejmowania działań
na rzecz jego poprawy, jak również świadomego dbania o wspólne dziedzictwo
kulturowo-przyrodnicze,
* głos młodych ludzi w sprawie bezpieczeństwa ekologicznego kraju powinien
być wysłuchany, by oni sami byli gotowi
działać jako inicjatorzy zmian na rzecz
środowiska i zrównoważonego rozwoju,
a także brać udział w kształtowaniu polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju
na poziomie regionalnym, krajowym i
globalnym.
W podpisanym dokumencie Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo
Klimatu i Środowiska zobowiązały się do
przeprowadzenia analizy propozycji działań na rzecz skutecznej i rzetelnej edukacji ekologicznej i klimatycznej, zgłaszanych przez organizacje młodzieżowe.
Podkreślono, że list ma charakter inicjujący współpracę, a konkretne rozwiązania
będą wypracowywane przy współpracy z
zainteresowanymi środowiskami.
red.

się jesienią na intensywnie purpurowy
kolor), które powinny dać efekt w postaci ciekawej kompozycji kolorystycznej,
atrakcyjnej przez cały rok. Podłoże zostało obsadzone barwinkiem wyniosłym, gatunkiem Sebastian, wyhodowanym przez
częstochowską szkółkę.
Ściana będzie mieć ok. 15 m szerokości oraz ponad 3 m wysokości (na razie),
z perspektywą zwiększenia wysokości i
dołożenia kolejnych paneli, kiedy rośliny
podrosną.
Systemy zazielenienia budynków mają
wiele zalet: podnoszą estetykę otoczenia, oczyszczają powietrze, wykazują
zdolności do bioﬁltracji, redukcją hałas
i wibracje, zwiększają bioróżnorodność,
intensyﬁkują obieg wody, redukują efekt
miejskiej „wyspy ciepła”, chronią elewację, pozytywnie wpływają na temperaturę
w budynku oraz ludzką psychikę.
red.

