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17.05. Warszawa (PAP) - 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.
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Od 24 do 28 maja Fundusz będzie przyjmował 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 i telewizji, czy materiały
publikowane w prasie.
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Kilkaset książek na temat
biznesu i Inwestowania.
Pozycje uznanych autorów,
rynkowe bestsellery I pozycje
specjalistyczne. Wybierz
tytuł, przeczytaj fragment
on-line i zamów książkę do
domu. To prosty, wygodny I
nowoczesny spos6b na
Inwestycję w wiedzę.
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Aktualizowany na żywo
ranking najpopularnIejszych
spólek giełdowych. Sprawdź,
które spólłci znajdują się
obecnie w centrum uwagi
inwestorów, jaką mają
płynność oraz jaką
popularnością cieszą się na
forum.

W poprzednim - trzecim konkursie dla programu
"Edukacja ekologiczna" NFOŚ otrzymał łącznie 97
wniosków. Do pozyskania było 14,5 mln zł. Wyniki
ogłoszono

Przejdź

do serwisu

10 maja.
Najnowsze

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
przvr ej
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" .(PAP)
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