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• Jeżeli chciałbyś we własnym zakresie kompostować odpady pochodzące z Twojego gospodarstwa domowego, a następnie wykorzystywać je na
potrzeby własnego ogródka,
• Chciałbyś wykorzystać wodę deszczową do podlewania własnego ogródka,
Zgłoś się do pilotażowego projektu: „Jestem Eko – żyję Eko”
Na czym polega program?
- 80 gospodarstw domowych z gminy Kobiór otrzyma całkowicie za darmo kompostowniki ok. 850l
- 20 gospodarstw domowych z gminy Kobiór otrzyma całkowicie za darmo pojemniki do zbierania wody deszczowej ok. 265 l
Dodatkowo wszyscy uczestnicy tego projektu wezmą udział w darmowych warsztatach z następujących tematów: prawidłowego sortowania odpadów
komunalnych, prawidłowego postepowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych, niskiej emisji,
prawidłowego kompostowania bio odpadów i wykorzystywania wody deszczowej do celów prywatnych.
Celem tego projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy, a także zmniejszenie ilości
wywożonych odpadów bio z terenu naszej gminy (rezygnacja z oddawania worków z odpadami zielonymi).
Każde gospodarstwo może otrzymać tylko jeden z dwóch zbiorników.
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O kwalifikacji do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina przesłanego zgłoszenia).
Zgłoszenia należy dokonywać od dnia ukazania się ogłoszenia do 31 stycznia 2019 roku na adres: biuro@fundacja-ekon.pl i/lub pok.16 Urzędu Gminy
Kobiór (os@kobior.pl).
Termin realizacji projektu marzec/kwiecień 2019.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer 508-032-748.
Serdecznie zapraszamy
Fundacja Ekon przy współpracy z Urzędem Gminy w Kobiórze
Operacja realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Wzmocnienie kapitału
społecznego w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych”.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
bezpośredni link do strony www
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