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KONKURS Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
- PROGRAMY EDUKACYJNE Z ZAKRESU EKOLOGII

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na zadania dotyczące realizacji ekologicznych programów edukacyjnych (długofalowych działań edukacyjnych obejmujących wiele elementów programowych, interdyscyplinarnych skierowanych do większej liczby uczestników) i doposażenia baz edukacyjnych z nimi związanych. 
I Forma dofinansowania 
Dofinansowanie zadań odbywać się będzie w formie dotacji lub pożyczki. Możliwa jest także łączona forma dofinansowania - zgodnie z obowiązującymi zasadami (wówczas jednak przy ocenie brane są pod uwagę kryteria dotacyjne). 
II Podstawa prawna 
Podstawą prawną do realizacji niniejszego konkursu są: 
1.	"Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". 
       2 .. "Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie". 
III Warunki uczestnictwa oraz zobowiązania informacyjno-promocyjne 
O dofinansowanie mogą ubiegać się: 
	jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
	organizacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz ochrony środowiska i prowadzenie edukacji ekologicznej. 

Uwaga! Konkurs nie obejmuje państwowych jednostek budżetowych!
	Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe złożenie wniosku na 
obowiązującym druku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Druki wniosku 
wraz z załącznikami oraz wykaz dokumentów znajdują się na stronie internetowej 
www.wfosigw.pl.
	 Wymagana dokumentacja: 

	wypełniony druk wniosku szczegółowego* wraz z wymaganymi załącznikami; 
	projekt zadania (kosztorys inwestorski w przypadku zadań inwestycyjnych);
	sprawozdanie z realizacji zadań o podobnym charakterze w latach ubiegłych (opis, zasięg, liczba uczestników, itp.). 

*) Druk należy również dostarczyć w formie elektronicznej (Word 97-2003)
	Przedmiotem dofinansowania mogą być jedynie zadania realizowane na terenie 
województwa mazowieckiego w 2012 roku. 
	Beneficjenci Funduszu zobowiązani są do przeprowadzenia działań promocyjnych, 
dotyczących wsparcia finansowego udzielonego przez Fundusz zgodnie z warunkami 
zawartymi w umowie dotacji/pożyczki oraz wewnętrznymi regulacjami (instrukcją) 
podanymi na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie (www.wfosigw.pl) ..


UWAGA! WNIOSKI NIEKOMPLETNE, NIE BĘDĄ PODLEGAŁY ANALIZIE MERYTORYCZNEJ I FORMALNO – PRAWNEJ.


IV Założenia ogólne 
Terminy naboru wniosków: 
	termin składania wniosków - zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez Fundusz; 
	termin analizy wniosków - do 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków;
	termin ogłoszenia wyników konkursu - do 14 dni od daty zakończenia analizy przedłożonych wniosków.

	Wnioski, które wpłynęły do Funduszu po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia. 

      O terminowości wpływu dokumentacji decyduje data wpływu do Biura Funduszu. 

V Kryteria oceny wniosków 
1. Ocena zasięgu projektu: 
zadanie obejmuje zasięgiem 1 miejscowość (1 pkt.); 
	zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 gminę (2 pkt.); 
	zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 powiat (3 pkt.); 
	zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 5 powiatów (4 pkt.); 
	zadanie obejmuje zasięgiem powyżej 50% województwa (5 pkt.); 
	zadanie obejmuje zasięgiem całe województwo (6 pkt.). 

2. Ocena merytoryczna projektu: (0-14 pkt).
	celowość realizacji projektu uwzględniająca rzeczywiste potrzeby edukacyjne;
	wartość edukacyjna projektu (interdyscyplinarność, dobór wiedzy oraz narzędzi edukacyjnych  do osiągnięcia zamierzonego celu edukacyjnego);
	wieloelementowość programowa projektu (warsztaty, prelekcje, wydawnictwa, akcje, zbiórki, plenery, działania ochronne, prowadzenie kampanii, edukacja społeczności lokalnej itp);
	dobór tematyki do grupy docelowej;
	realność osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego;
	trwałość realizowanego projektu edukacyjnego;
	innowacyjność projektu.


3. Liczba uczestników danego przedsięwzięcia: 
	do 100 osób (1 pkt.); 
	do 500 osób (2 pkt.); 
	do 1000 osób (3 pkt.); 
	powyżej 1000 osób (4 pkt.).
	 

4 Konstrukcja finansowa zadania: 
dofinansowanie z funduszy unijnych – 5 pkt ;
dofinansowanie z min. 2 źródeł krajowych + WFOŚiGW – 4 pkt; 
dofinansowanie z 1 źródła krajowego + WFOŚiGW – 3 pkt; 
środki własne + WFOŚiGW – 2 pkt; 
	część kosztów stanowi skalkulowany koszt (np. nieodpłatnych usług lub materiału) – 1 pkt.

 
5. Wielkość dofinansowania z WFOŚiGW: 
<35% - 35% – 5 pkt;
	35,1% - 45% – 4 pkt;
45,1% - 60% – 3 pkt; 
60,1% - 70% – 2 pkt; 
70,1% - 100% – 1 pkt. 

6. Ocena zaangażowania w realizację przedsięwzięcia innych jednostek organizacyjnych : 
	w przedsięwzięcie zaangażowany jest tylko wnioskodawca (1 pkt.); 
	w przedsięwzięcie zaangażowane są co najmniej 2 jednostki(2 pkt.); 
	w przedsięwzięcie zaangażowane są co najmniej 3 jednostki oraz wolontariusze (3 pkt.). 


7. Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań edukacyjnych: 
	wykazał pozytywne przeprowadzenie minimum jednego zadnia o podobnym charakterze (1pkt.); 
	wykazał pozytywne przeprowadzenie minimum dwóch zadań o podobnym charakterze (2 pkt.); 
	wykazał pozytywne przeprowadzenie więcej niż dwóch zadań o podobnym charakterze (3 pkt.). 

VI. Procedura wyboru przedsięwzięć
Wybór zadań odbywa się w jednoetapowym trybie konkursowym. O  udzieleniu dofinansowania decyduje ocena wniosku zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt. V. Po analizie wniosków zostanie stworzona lista rankingowa. Dofinansowanie otrzymają wnioski z największą liczbą punktów.


