------.Dodatkowe

3,5 mln zł z NFOŚiGW na edukację ekologiczną- Onet.pl- Wiadomości -... Page 1 of2

HSBC

an owe.

onet

Wiadomości

_.::.St:.:ac.crt:......c.Kc;..r.::.aj,--,S:..:..w;..:;ia::..:t:......c.W,,-Yt...:b:.:.le::.:rz..::...:.re:::.;giLlo::..:n-,-_
Biznes Nauka Sport Ciekawostki
Inne

Kiosk

Foto

CNN TV

Blogl

Waszym zdaniem

REKLM1A

~v1t1aM

TRAFIAJ PROSTO DO CELU! NAWIGACJA MIO M400PL JUZ ZA 299 ZŁl

Zobacz oficjalne wyniki wyborów

podane

przez PKW

Zobacz oficjalne wyniki wyborów

podane

przez PKW

PAP, kł/17.05.2010 18:36

Odsłuch J

Dodatkowe 3,5 mln zł z NFOŚiGW na edukację
ekologiczną
Wysyłając wniosek na konkurs Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej można otrzymać dotację na
edukację ekologiczną. Łączna kwota dofinansowania
to 3,5 mln zł.
Od 24 do 28 maja Fundusz będzie przyjmowal
wnioski z kategorii
"konferencje
i seminaria ważne dla polityki ekologicznej
państwa" oraz
"konkursy i przedsięwzięcia
upowszechniające
wiedzę ekologiczną".
Na
takie projekty zarezerwowano
3 mln zł.
Od 14 do 30 czerwca można będzie składać propozycje ekologicznych
działań edukacyjnych
związanych tylko z biokomponentami
i paliwami
płynnymi. Pieniądze mogą trafić do organizacji,
które przygotują
dobre
pomysły na kampanie informacyjno-promocyjne,
projekty aktywnej
edukacji ekologicznej,
filmy i cykliczne programy w ogólnopolskich
radiach
telewizji, czy materiały publikowane
w prasie.

i

Można też składać projekty dotyczące produkcji pomocy dydaktycznych
i
publikacji wspomagających
edukację ekologiczną,
ponadregionalnych
szkoleń na temat zasad zrównoważonego
rozwoju, krajowe i
międzynarodowe
konferencje
i seminaria o polityce ekologicznej
państwa
oraz konkursy i przedsięwzięcia
upowszechniające
wiedzę ekologiczną
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W poprzednim - trzecim konkursie dla programu "Edukacja ekologiczna"
NFOŚ otrzymał łącznie 97 wniosków. Do pozyskania było 14,5 mln zł.
Wyniki ogłoszono 10 maja.
Najlepszy w kategorii "ochrona wód i gospodarka wodna" okazał się projekt
Fundacji IMPACT - "Temat: rzeka. Program edukacyjny dla uczniów,
studentów, animatorów i edukatorów".
W kategorii "ochrona przyrody i
obszary NATURA 2000" najlepszy był wniosek Stowarzyszenia na Rzecz
Ekorozwoju Agro-Group "JEŻOWÓZ" - program mobilnej edukacji
ekologicznej dla uczniów i nauczycieli". W trzeciej kategorii - "racjonalne
gospodarowanie energią" najwięcej punktów zebrała Fundacja GAP Polska
za "Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi - Z energią na rzecz ochrony
klimatu".
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