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NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE CIĄGŁYM NA ZADANIA  Z ZAKRESU 

EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
 ROZLICZONE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU WYŁĄCZNIE DO DNIA 15.12.2012 R.  

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór 

wniosków w trybie ciągłym na zadania dotyczące: 

 konkursów i olimpiad ekologicznych;  

 organizacji akcji i imprez edukacyjnych (bez kosztu wynajmu sceny i jej wyposażenia 

oraz honorariów dla artystów nie związanych z tematyką ochrony środowiska); 

 organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów; 

 infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej (bez budowy i utrzymania 

parkingów, placów zabaw oraz ścieżek zdrowia); 

 wydawnictw ekologicznych w tym gier edukacyjnych; 

 programów edukacyjnych z zakresu ekologii oraz doposażenia baz edukacyjnych z nimi 

związanych. 
 

I. Forma dofinansowania  

Zadania będą  dofinansowywane w formie dotacji.  

II. Podstawa prawna  

Podstawą prawną do realizacji niniejszego naboru wniosków 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"*.  

*  Dokument określający elementy zadania możliwe do dofinasowania przez Fundusz. 

III. Warunki uczestnictwa oraz zobowiązania informacyjno-promocyjne  

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i ich związki oraz jednostki podległe, w 

tym m.in.: 

 jednostki samorządu terytorialnego ich związki i jednostki podległe;  

 parki narodowe, parki krajobrazowe, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne; 

 organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska 

i edukacji ekologicznej; 

 wyższe uczelnie, muzea; 

 podmioty związane ze środowiskiem przyrodniczym lub propagujące idee jego ochrony. 
 

Nabór nie obejmuje państwowych jednostek budżetowych. 
 

2. Warunkiem uczestnictwa w naborze 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. W zakładce ,,Obsługa Beneficjenta”. 

3.  Wymagana dokumentacja:  

 wypełniony druk wniosku szczegółowego* wraz z wymaganymi załącznikami;  

 projekt zadania realnie oddający charakter przedsięwzięcia – np. regulamin 

imprezy, projekt infrastruktury, projekt lub szczegółowy spis treści i opis 

http://www.wfosigw.pl/
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wydawnictwa, scenariusz i opis działań wykonanych w ramach programu 

edukacyjnego, przebieg imprezy; 

 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). Opis    

zadania w druku wniosku nie może zawierać więcej niż 4 000 znaków. 

     

4. Przedmiotem dofinansowania mogą być jedynie zadania realizowane na terenie  

województwa mazowieckiego. Podstawowym warunkiem jest rozliczenie rat  dotacji w 

terminie do 15.12.2012 r.  

5. Beneficjenci Funduszu zobowiązani są do przeprowadzenia działań promocyjnych,  

dotyczących wsparcia finansowego udzielonego przez Fundusz, zgodnie z warunkami  

zawartymi w umowie dotacji oraz wewnętrznymi regulacjami (instrukcją)  

podanymi na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie (www.wfosigw.pl). 

 
 

IV. Założenia ogólne  

1. Wnioski przyjmowane będą od dnia ogłoszenia do 19.10.2012 r. do godz. 15
00

 we 

właściwym terytorialnie Wydziale Zamiejscowym bądź Centrali Funduszu. 

2. Wnioski, które wpłynęłydo Funduszu po wyznaczonym terminie pozostająbez 

rozpatrzenia.  

3. O terminowości wpływu dokumentacji decyduje data wpływu do Biura Funduszu.  
 

V. Kryteria oceny wniosków  

1  Ocena realności wykonania przedsięwzięcia:                                            (0 – 5 pkt.) 

 przedstawiona dokumentacja nie oddaje w pełni charakteru przedsięwzięcia, a 

jego   elementy  są wątpliwe do dofinasowania przez Fundusz (0 – 1 pkt.); 

 przedsięwzięcie wykonalne, ale przedstawiona dokumentacja niejasno określa   

przebieg i projekt zadania (2 - 3 pkt.); 

 przedsięwzięcie wykonalne, dokładnie sprecyzowany przebieg i projekt zadania, 

(4 - 5 pkt.). 

2.      Ocena merytoryczna projektu:                   (0  -14 pkt.) 

 

 celowość realizacji projektu uwzględniająca rzeczywiste potrzeby edukacyjne       

(budowanie postaw proekologicznych, zmiana zachowań, dalsze poszerzanie 

wiedzy o środowisku, przygotowanie do inicjowania i podejmowania działań 

mających na celu ochronę środowiska); 

 wartość edukacyjna projektu (interdyscyplinarność, dobór metod oraz narzędzi 

edukacyjnych  do osiągnięcia zamierzonego celu edukacyjnego); 

 wieloelementowość przedsięwzięcia; 

 dobór tematyki do grupy docelowej (dzieci, młodzież szkolna, społeczność 

lokalna, różne grupy zawodowe); 

../../nowe%20regulaminy%20na%20zarzad%2006.12.2011/www.wfosigw.pl
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 realność osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego (podanie mierzalnych 

rezultatów projektu); 

 trwałość realizowanego projektu edukacyjnego (wskazanie zagrożeń w realizacji 

projektu, uzasadnienie potrzeby kontynuacji proponowanych działań bądź ich 

rozszerzenia); 

 innowacyjność projektu (wskazanie na metody i narzędzia oraz innowacyjne 

elementy projektu). 

 

3. Liczba uczestników danego przedsięwzięcia:                                         (1 – 4 pkt.) 

   do 100 osób (1 pkt.); 

 do 500 osób (2 pkt.); 

 do 1000 osób (3 pkt.); 

 powyżej 1000 osób (4 pkt.). 

 

4. Ocena zasięgu realizacji zadania:                                                             (1 – 6 pkt.) 

 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.). 

5. Atrakcyjność przedsięwzięcia:                                                                (1 – 4 pkt.) 

 przedsięwzięcie mało atrakcyjne, o nieskomplikowanej formule, powielające  inne 

zadania (1 pkt.); 

 przedsięwzięcie atrakcyjne lecz powielające  inne zadania (2 pkt.); 

 przedsięwzięcie atrakcyjne o  bogatej treści merytorycznej, (3 pkt.); 

 przedsięwzięcie nowatorskie o bardzo dużej atrakcyjności (5 pkt.). 

 

6.  Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań edukacyjnych:         (0 – 3 pkt.) 

 

 nie wykazał się przeprowadzeniem żadnego przedsięwzięcia o podobnym        

charakterze (0 pkt.); 

 wykazał pozytywne przeprowadzenie min jednego zadnia o podobnym 

charakterze (1pkt.); 

 wykazał pozytywne przeprowadzenie min dwóch zadań o podobnym charakterze 

(2 pkt.); 

 wykazał pozytywne przeprowadzenie więcej niż dwóch zadań o podobnym 

charakterze (3 pkt.); 
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VI. Procedura wyboru przedsięwzięć 

 Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły.  

 Podstawą do udzielenia dofinansowania jest ocena wniosku zgodnie z kryteriami, o 

których mowa w pkt. V.  

 Dofinasowaniu będą podlegały wnioski, które otrzymały co najmniej 50% 

maksymalnej liczby punktów.  

 

WNIOSKI NIEKOMPLETNE POZOSTANĄ BEZ ROZPATRZENIA 

 


