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PROGRAM  

 

„Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”  

 
 ROZLICZONE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU WYŁĄCZNIE DO DNIA 15.12.2014 R. 

 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie w formie dotacji w 2014 roku 

(działanie zgodne z punktami 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5 listy przedsięwzięć  priorytetowych)  

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór 

wniosków w trybie ciągłym na zadania dotyczące: 

 organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów dotyczących ochrony 

środowiska (SE); 

 infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej (IT); 

 wydawnictw ekologicznych w tym gier edukacyjnych z wyłączeniem: map i kalendarzy, 

wydawnictw albumowych oraz przewodnikowych o lokalnym charakterze np.: gminnym, 

powiatowym (WD);  

 wielowątkowych programów/kampanii edukacyjnych tj. długofalowych działań 

edukacyjnych obejmujących wiele interdyscyplinarnych elementów programowych, 

skierowanych do większej liczby uczestników (w tym: akcji, wydawnictw, konferencji, 

szkoleń, seminariów, konkursów, olimpiad), z zakresu ekologii oraz doposażenia baz 

edukacyjnych z nimi związanych (PE); 

 konkursów i olimpiad ekologicznych (KN). 

 

1. Cel programu 

 

 Wspieranie rozwoju infrastruktury edukacyjnej w szczególności na obszarach 

chronionych i Natura 2000. 

 Wspieranie kampanii/akcji edukacyjno-informacyjnych dotyczących zasad i podstaw 

prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami; 

 Wspieranie edukacji ekologicznej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego, 

ich związki i jednostki organizacyjne oraz organizacje ekologiczne. 

 Wspieranie promocji rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii 

ograniczających zużycie energii. 

 Wspieranie działań utrzymujących czystość terenów leśnych i parków krajobrazowych. 
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2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 

z późn. zm.). 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 

z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku. 

 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata na lata 2012 – 2017 

z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 uchwalony przez Sejmik Województwa 

Mazowieckiego w dniu 22 października 2012 r. 

 Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

(Uchwała Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 4/13 z dnia 18.01.2013r.). 

 Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie 

(Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 142/12 z dnia 13.02.2012r.). 

 

3. Alokacja  

Alokacja – ustalona przez Zarząd przed ogłoszeniem programu  

 

4. Terminy i forma naboru wniosków 

 

 Termin naboru: zgodnie z kalendarium ogłoszonym przez Zarząd WFOŚiGW 

w Warszawie do wyczerpania alokacji.  

 Forma naboru: nabór otwarty, prowadzony w sposób ciągły. 

 Pisemne wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesyłać listem 

poleconym, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby WFOŚiGW w Warszawie 

(ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa) lub Wydziałów Zamiejscowych WFOŚiGW. 

W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową lub kurierską decyduje 

data wpływu do Funduszu, nie później niż do dnia zakończenia naboru (w godzinach jego  

funkcjonowania tj. 7
30

 - 15
30

). 

 Wnioski, które wpłyną do Funduszu po wyznaczonym terminie pozostają bez 

rozpatrzenia. 

 Wnioski będą weryfikowane i oceniane w kolejności wpływu do siedziby WFOŚiGW 

w Warszawie (ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa) lub Wydziałów Zamiejscowych 

WFOŚiGW, w przypadku wniosków wymagających uzupełnień będzie to data wpływu 

uzupełnienia. 
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5. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

5.1 Beneficjenci 

 O dofinansowanie mogą ubiegać się (z zastrzeżeniem pkt. 2) osoby prawne, ich związki 

oraz jednostki podległe: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki podległe; 

 parki krajobrazowe 

 spółki prowadzące działalność edukacyjną albo działające na rzecz ochrony środowiska 

lub edukacji ekologicznej, których wyłącznym właścicielem są jednostki samorządu 

terytorialnego; 

 organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje prowadzące działalność edukacyjną, 

albo działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej; 

 szkoły wyższe, instytuty badawcze; 

 państwowe lub samorządowe instytucje kultury; 

2. Nabór nie obejmuje państwowych jednostek budżetowych.  

 

5.2 Forma dofinansowania 

 Dotacja. 

5.3 Intensywność dofinansowania 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki podległe – do 100% 

kosztów kwalifikowanych na zadania nie inwestycyjne i 50% na zadania inwestycyjne;  

 spółki prowadzące działalność edukacyjną albo działające na rzecz ochrony środowiska 

lub edukacji ekologicznej, których wyłącznym właścicielem są jednostki samorządu 

terytorialnego - do 100% kosztów kwalifikowanych na zadania nie inwestycyjne i 50% 

na zadania inwestycyjne; 

 organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje prowadzące działalność edukacyjną, 

albo działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej  - do 80 % 

kosztów kwalifikowanych na zadania nie inwestycyjne i 40% na zadania inwestycyjne; 

 szkoły wyższe, instytuty badawcze - do 100% kosztów kwalifikowanych na zadania nie 

inwestycyjne i 50% na zadania inwestycyjne; 

 samorządowe instytucje kultury - do 100% kosztów kwalifikowanych na zadania nie 

inwestycyjne i 50% na zadania inwestycyjne. 
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5.4 Warunki dofinansowania 

1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest spełnienie kryteriów dostępu: 

 złożenie kompletnego, prawidłowo podpisanego i parafowanego wniosku na 

obowiązujących drukach wraz z wymaganymi załącznikami; 

 realizacja i rozliczenie zadania (tzn. wypłata środków Funduszu) nie później niż do dnia 

15.12.2014r. (dotyczy tylko części przedsięwzięcia finansowanej ze środków Funduszu, 

zakończenie zadania i efekt ekologiczny może być osiągnięty w następnym w roku 

kalendarzowym); 

 zgodność celu i rodzaju przedsięwzięcia z przedmiotowym konkursem; 

 zgodność wydatków opisanych we wniosku z kategoriami kosztów kwalifikowanych 

określonych w programie; 

 spełnienie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, które 

związane są z realizacją zadania; 

 zgodność wnioskowanego dofinansowania z zasadami udzielania pomocy publicznej 

(jeśli występuje); 

 prawidłowa struktura finansowa zadania - tj. zbilansowanie zadania; 

 wiarygodne założenia i dane dotyczące efektu ekologicznego w złożonym wniosku 

 

2.  Ocena Wniosków w zakresie spełnienia formalnych kryteriów dostępu trwa do 21 dni 

roboczych od dnia zakończenia Naboru Wniosków z zastrzeżeniem poniższych 

postanowień. 

 Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny formalnych kryteriów dostępu, o której wniosek 

nie spełnia kryteriów w pkt. 5.4, Wnioskodawca ma prawo do jednorazowego 

uzupełnienia braku lub poprawy błędów stwierdzonych w złożonej dokumentacji. 

W takim przypadku kierowane jest do Wnioskodawcy pismo za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub poczty lub faxu w celu  uzupełnienia braków. 

 W przypadku braku pieczątki lub podpisu, stwierdzonego w dokumentacji w trakcie 

oceny, dopuszcza się jego uzupełnienie w siedzibie WFOŚiGW. 

 Na uzupełnienie lub poprawę Wniosku wyznacza się termin do 10 dni roboczych  od 

otrzymania pisma drogą elektroniczną lub pocztą lub faxem. Za potwierdzenie 

otrzymania przez odbiorcę wezwania, o którym mowa powyżej, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub faxu uznaje się odpowiednio raport programu pocztowego 

nadawcy o przekazaniu wiadomości e-mail lub raport poprawnej transmisji faxu. 

 Jeżeli w wyznaczonym terminie uzupełniony lub poprawiony Wniosek w oryginale  

(z aktualną datą i uaktualnionym spisem załączników) nie zostanie dostarczony do 

siedziby WFOŚiGW lub dostarczony zostanie po wyznaczonym terminie lub wskazany 

błąd nie zostanie właściwie poprawiony, bądź wniosek nie zostanie uzupełniony, 
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Wnioskodawca dokona dodatkowych nieuzasadnionych zmian, wniosek ten nie podlega 

dalszemu rozpatrywaniu i jest odrzucany. WFOŚiGW przesyła Wnioskodawcy pismo 

z informacją o braku dalszego procedowania. 

 Wnioskodawca ma prawo do złożenia w formie pisemnej odwołania do Zarządu 

WFOŚiGW dalszego procedowania,  w terminie do  10 dni roboczych od dnia  

otrzymania pisemnej informacji o powyższym. Odwołanie składa się we właściwym 

terytorialnie Wydziale Zamiejscowym lub siedzibie WFOŚiGW w Warszawie (ul. 

Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa). 

 Rozpatrywanie odwołań dotyczących Wniosków odrzuconych, odbywa się w terminie do 

30 dni od daty wpływu odwołania do WFOŚiGW.  

 Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację dotyczącą wyniku rozpatrzenia odwołania. 

Powyższa informacja ma charakter ostateczny i nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. 

 

Druki wniosku wraz z załącznikami oraz wykaz dokumentów znajdują się na stronie 

internetowej www.wfosigw.pl, zakładka „Strefa Beneficjenta”. 

  Wymagana dokumentacja:  

 wypełniony druk wniosku szczegółowego* wraz z koniecznymi załącznikami;  

 projekt zadania realnie oddający charakter przedsięwzięcia – np. regulamin konkursu lub 

olimpiady,  projekt infrastruktury, projekt lub szczegółowy spis treści i opis techniczny 

wydawnictwa, scenariusz i opis działań wykonanych w ramach programu/kampanii 

edukacyjnej, program konferencji, szkolenia, seminarium, warsztatów (z co najmniej 

wstępną listą prowadzących i miejscem ich zatrudnienia); 

*) Wypełniony druk wraz z załącznikami należy również dostarczyć w formie elektronicznej 

na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive) z rozszerzeniem .doc; .docx; .rtf lub 

.odt, zapisany w wersji programu   (Word 97-2003) 

 Przedmiotem dofinansowania mogą być jedynie zadania realizowane na terenie  

województwa mazowieckiego w 2014 roku.  

 Wnioskodawca wykaże, że wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze 

środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stanowiących dochody Funduszu, 

a także z innych zobowiązań względem Funduszu;  

 W ramach Programu nie będą finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem 

złożenia wniosku. 

 Beneficjenci Funduszu zobowiązani są do przeprowadzenia działań promocyjnych 

dotyczących wsparcia finansowego udzielonego przez Fundusz, tj.: 
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OBLIGATORYJNE FORMY DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NIE ZALEŻNE OD 

TYPU ZADAŃ 

W przypadku 

wszystkich 

typów zadań 

Umieszczenie w siedzibie Beneficjenta informacji o otrzymanym 

dofinansowaniu w zwyczajowo przyjętych miejscach ogłoszeń (np. tablica 

informacyjna) w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy do dnia 

złożenia rozliczenia końcowego. Informacja w formie ogłoszenia o treści: 

„Zadanie pn.:………. dofinansowane/sfinansowane przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w 

formie dotacji, w kwocie …….. zł www.wfosigw.pl”, powinna być 

wykonana na materiale trwałym w formacie min. A4 oraz zawierać logo 

Funduszu. Logo funduszu nie może być mniejsze niż logo Beneficjenta. 

Umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu na własnej stronie 

internetowej (w miarę jej posiadania), w terminie 30 dni od daty podpisania 

Umowy do dnia otrzymania informacji o przyjęciu rozliczenia końcowego. 

Informacja o treści: „… dofinansowana/sfinansowana przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w 

formie dotacji, w kwocie … zł”. Informacja musi zwierać logo Funduszu.  

Przekazywania do publicznej wiadomości we wszystkich 

wydawanych/udzielanych w tym zakresie przez Dotowanego 

oświadczeniach, wywiadach i publikacjach, informacji o otrzymanym 

dofinansowaniu. Dotowany powinien informować o wsparciu realizacji 

zadania ze środków Funduszu we wszystkich publikacjach prasowych 

wydanych po 30 dniach od daty podpisania Umowy (jeżeli Dotowany takie 

wydaje). Informacja musi zawierać logo Funduszu. 

Nieodpłatnego przekazania Dotującemu wydanych we własnym zakresie 

publikacji, wywiadów, artykułów, itp. na temat realizowanego zadania 

dofinansowanego przez Dotującego.  

Dostarczenia Dotującemu co najmniej pięciu, wykonanych na różnym etapie, 

dobrej jakości kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania 

oraz osiągnięte efekty ekologiczne i rzeczowe. Dodatkowo Dotowany 

przekaże Dotującemu ww. zdjęcia na nośniku elektronicznym (płyta CD), 

zapisane z rozszerzeniem jpg. 

 

FORMY DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU 

PRZEDSIĘWZIĘĆ 

W przypadku 

szkoleń, warsztatów, 

konferencji, 

seminariów, 

rozdania nagród, 

doposażenia baz 

edukacyjnych 

 

Umieszczenie w widocznym miejscu sali, informacji w formie tablicy/ 

banera (wykonanej/ego we własnym zakresie i na własny koszt) 

zawierającej/zawierającego logo Funduszu o treści „Zadanie 

pn.:………. dofinansowane/sfinansowane przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie, www.wfosigw.pl” Informacja powinna być wykonana w 

formacie min. A4 oraz zawierać logo Funduszu. Logo funduszu nie 

może być mniejsze niż logo Beneficjenta. 

W przypadku 

drobnych nagród 

Umieszczenie logo Funduszu (jeżeli forma nagrody na to pozwala)  na 

drobnych materiałach szkoleniowych dydaktycznych i nagrodach. 

http://www.wfosigw.pl/
http://www.wfosigw.pl/
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Logo Funduszu nie może być mniejsze niż logo Beneficjenta. 

W przypadku 

zakupu lub 

sporządzenia 

materiałów 

szkoleniowych, 

dydaktycznych, 

tablic edukacyjnych, 

i elementów 

infrastruktury  

Umieszczenie (jeżeli forma pomocy dydaktycznej na to pozwala, 

materiałów  edukacyjnych lub tablicy) informacji „………. 

dofinansowane/sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

www.wfosigw.pl raz z logiem Funduszu. Logo Funduszu nie może 

być mniejsze niż logo Beneficjenta.  

W przypadku 

publikacji i druku 

materiałów 

dydaktycznych 

Umieszczenie na pierwszej stronie (tzw. redakcyjnej) i ostatniej stronie 

publikacji (okładka książki) logo Funduszu oraz informacji o treści 

„Publikacja /Materiały dydaktyczne dofinansowana/e lub 

sfinansowana/e przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl W publikacji 

nie może być umieszczone logo wydawcy oraz instytucji nie biorących 

udziału w realizacji zadania, przy czym logo Funduszu nie może być 

mniejsze niż logo Beneficjenta. 

W przypadku 

zakupu nagród 

rzeczowych (jeżeli 

jednostkowa 

wartość nagrody 

przekracza kwotę 

100 zł netto)  

Umieszczenie na  nagrodach (jeżeli forma nagrody na to pozwala) 

informacji „………. Dofinansowana/sfinansowana przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, www.wfosigw.pl oraz z logiem Funduszu. Logo 

Funduszu nie może być mniejsze niż logo Beneficjenta.  

 

5.5 Rodzaje przedsięwzięć  

 Konferencje, warsztaty, szkolenia, seminaria z zakresu ochrony środowiska 

w szczególności dotyczących zasad i  podstaw prawidłowego funkcjonowania gospodarki 

odpadami oraz promocji rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii 

ograniczających zużycie energii (SE). 

 Infrastruktura terenowa służącej edukacji ekologicznej w szczególności na obszarach 

prawnie chronionych i Natura 2000 (IT). 

 Wydawnictwa ekologiczne promujące wiedzę przyrodniczą oraz zagadnienia związane 

z gospodarką odpadową i OZE (WD). 

 Wielowątkowych programów i kampanii edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska 

w szczególności dotyczących zasad i  podstaw prawidłowego funkcjonowania gospodarki 

odpadami oraz promocji rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii 

ograniczających zużycie energii (PE).  

 Konkursy i olimpiady ekologiczne promujące wiedzę przyrodniczą oraz zagadnienia 

związane z gospodarką odpadową i OZE (KN). 
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6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane  

 

6.1. Koszty kwalifikowane: 

 koszty pomocy dydaktycznych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia programów 

edukacyjnych i pokazów dydaktycznych - w bazach i ośrodkach edukacji ekologicznej; 

 koszty konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń w tym: dydaktyczne materiały 

szkoleniowe (opracowanie, zakup, druk), dydaktyczne materiały warsztatowe 

(plastyczne, fotograficzne oraz demonstracyjne), wynajem sal ( o ile Wnioskodawca nie 

posiada własnej sali mogącej pomieścić zakładane audytorium bądź w uzasadnionych 

przypadkach, charakter przedsięwzięcia wymaga specyficznego lokum), transport 

uczestników w trakcie zadania do miejsc będących przedmiotem tematyki 

przedsięwzięcia, honoraria dla prowadzących (z wyłączeniem wynagrodzeń dla 

pracowników zatrudnionych przez wnioskodawcę w oparciu o umowę o pracę) 

z uwzględnieniem maksymalnego poziomu kosztu - warsztaty dla dzieci i młodzieży do 

100 zł/h, konferencje, szkolenia i seminaria dla dorosłych do 100 zł/h,  koszty wstępów 

do obiektów przyrodniczych wraz z usługami przewodników; 

 honoraria autorskie (za zakup zdjęć oraz przygotowanie tekstu) – niepodlegające 

dofinansowaniu ze środków Funduszu; 

 koszty urządzenia infrastruktury terenowej - budowa, rozbudowa, modernizacja baz 

edukacyjnych, budowa  terenowych ścieżek edukacyjnych, kładek do obserwacji 

terenowej miejsc trudnodostępnych, pomostów do badań hydrobiologicznych, ogrodów 

dydaktycznych, kolekcji dendrologicznych, florystycznych, faunistycznych, zagród 

obserwacyjnych, dostrzegalni, profili glebowych, terenowych stacji obserwacyjnych, 

pogodowych, silwarii, terenowych pomocy edukacyjnych, tablic edukacyjnych, zegarów 

fenologicznych, wiat, wigwamów z wyposażeniem edukacyjnym; 

 koszty wydawnictw (gry, filmy, wydawnictwa standardowe i multimedialne w tym 

aplikacje mobilne) -  przygotowanie i druk (produkcja), z wyłączeniem kosztów ich 

dystrybucji; 

 koszty organizacji wystaw, w tym koszty wynajmu pomieszczeń, koszty ekspozycji prac, 

transport ekspozycji oraz w uzasadnionych przypadkach ich ubezpieczenia; 

 koszty środków informacyjnych: koszty produkcji, edycji oraz wydruk dydaktycznych 

roll-upów, plansz  i plakatów; 

 koszty konkursów, w tym koszty nagród konkursowych, nagród dla opiekunów grup 

konkursowych (o wartości jednostkowej poniżej 3,5 tys. zł brutto), wynajmu sali bądź 

terenu na imprezę finałową oraz koszty przygotowania i ekspozycji prac; 
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 zakup urządzeń, sprzętu , jako nagród w konkursach ekologicznych, które  mogą być 

finansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie (o wartości jednostkowej poniżej 

3,5 tys. zł brutto), wg. zestawienia: 

 sprzęt RTV - telewizory, odtwarzacze DVD, rzutniki, projektory i tablice multimedialne, 

ekrany, mikrofony, sprzęt nagłaśniający; 

 sprzęt optyczny - aparaty fotograficzne, mikroskopy, binokulary, lunety, lornetki, lupy; 

 sprzęt turystyczno – sportowy - rowery i ich oprzyrządowanie, sprzęt terenowy do gier 

i zabaw, koszulki, czapeczki, plecaki, przewodniki, śpiwory, namioty, karimaty, rolki, 

narty biegowe, GPS turystyczny; 

 sprzęt komputerowy - komputery oraz ich akcesoria, oprogramowanie, multimedialne 

pakiety edukacyjne, tablety, audiobooki i czytniki e-booków;  

 wydawnictwa edukacyjne - albumy, filmy, pozycje książkowe, pakiety i plansze 

edukacyjne, mapy; 

 krajowe wycieczki krajoznawcze - wyłącznie w oparciu o umowę z firmą turystyczną; 

 artykuły plastyczne i piśmiennicze; 

 sprzęt do pomiarów jakości i monitoringu elementów środowiska; 

 dydaktyczne modele i okazy demonstracyjne, 

 zakup sadzonek roślin gatunków rodzimych,  

 statuetki, puchary, dyplomy 

 

6.2. Koszty niekwalifikowane: 

 opłaty pocztowe; 

 koszty eksploatacyjne; 

 obsługa księgowa; 

 koszty delegacji; 

 catering; 

 wyżywienie i noclegi; 

 sprzęt AGD jako nagrody w konkursach; 

 nagrody za uczestnictwo; 

 zwierzęta preparowane, jako eksponaty w bazach edukacyjnych; 

 przygotowanie projektów przedsięwzięć i zajęć dydaktycznych oraz konferencyjno –  

seminaryjnych; 

 organizacja jednorazowych wydarzeń o ograniczonym zasięgu i krótkotrwałych efektach, 

(happeningi, demonstracje, pikiety); 

 konsultacje naukowe/opieka naukowa;  

 koszty honorariów dla wykładowców, moderatorów, twórców ponad limity określone 

w koszcie kwalifikowanym; 
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 koszty sadzonek roślin gatunków nierodzimych. 

 koszty koordynacji zadania. 

 

 

 

6.3. Koszty niestanowiące wartości zadania: 

 

 koszty kalkulowane w tym wolontariat;  

 nieodpłatne usługi i darowizny rzeczowe;  

 koszty ponoszone w ramach wypłat związanych z umowami o pracę (płace personelu);  

 

 Kryteria merytoryczne oceniane są wg. ,,Karty Oceny Merytorycznej Zadania” 

 

 Zasady naboru wniosków 

 

 Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły od dnia ogłoszenia programu do 

wyczerpania środków.  

 Podstawą do udzielenia dofinansowania jest ocena wniosku zgodnie z kryteriami. 

 Ubieganiu się o dofinasowanie będą podlegały wnioski spełniające kryteria dostępu, 

które otrzymały co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów. Każdorazowo decyzję 

w powyższej sprawie będzie podejmował Zarząd WFOŚiGW. 

 Decyzję o odrzuceniu wniosku na skutek negatywnego wyniku oceny wniosku wg 

kryteriów merytorycznych podejmuje Zarząd WFOŚiGW  

 W przypadku negatywnej decyzji Zarządu Funduszu w sprawie dofinansowania danego 

przedsięwzięcia obowiązuje procedura opisana w pkt. 5.4 ppkt. 2. 

 

9. Uwagi końcowe  

1) Możliwe mierniki efektu ekologicznego i sposób jego potwierdzenia:  

Możliwe mierniki efektu 

ekologicznego 

Sposób potwierdzenia osiągniętego efektu 

ekologicznego 

Planowana liczba osób objętych 

programem lub kampanią [sztuki] 

Oświadczenie o szacunkowej liczbie uczestników 

Planowana liczba osób objętych 

konkursem ,olimpiadą 

Oświadczenie o szacunkowej liczbie uczestników 

wśród których ogłoszono nabór 

Liczba laureatów konkursu/olimpiady Imienna lista laureatów 
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Nakład  wydawnictw konferencyjnych, 

warsztatowych, seminaryjnych, 

szkoleniowych [ilość egzemplarzy w 

sztukach]; rodzaj publikacji 

Protokół odbioru publikacji z wydawnictwa 

Lista dystrybucyjna/protokół przekazania publikacji 

(min. 80% nakładu) 

Protokół odbioru materiałów szkoleniowych 

Liczba zakupionych pomocy 

dydaktycznych, tablic lub materiałów 

szkoleniowych [sztuki] 

Protokół przyjęcia na stan 

Oświadczenie o przyjęciu w użytkowanie 

Protokół przekazania sprzętu 

Liczba nagród [sztuki] 

Liczba wręczonych dyplomów [szt.] 

Protokół odbioru nagród 

Oświadczenie beneficjenta o liczbie wydanych 

dyplomów 

Liczba, nakład i rodzaj publikacji [ilość 

egzemplarzy w sztukach]; 

Protokół odbioru publikacji z wydawnictwa 

Lista dystrybucyjna/protokół przekazania publikacji 

(min. 80% nakładu) 

Liczba szkół lub innych placówek 

uczestniczących w programie 

olimpiadzie [szt.] 

Lista szkół lub innych placówek uczestniczących w 

programie 

Liczba przeprowadzonych warsztatów 

[ilość godzin] 

Protokół odbioru prac od wykonawcy 

Długość ścieżki edukacyjnej [kilometry 

bieżące]i ilość elementów wyposażenia 

[sztuki] 

Protokół odbioru robót od wykonawcy 

Protokół przekazania sprzętu 

Protokół przyjęcia na stan 

Oświadczenie o przyjęciu w użytkowanie 

Ilość elementów infrastruktury 

edukacyjnej w tym tablic [sztuki] 

Protokół odbioru robót od wykonawcy 

Protokół przekazania sprzętu 

Protokół przyjęcia na stan 

Oświadczenie o przyjęciu w użytkowanie 

Powierzchnia kącika edukacyjnego 

[m
2
], ilość elementów wyposażenia 

[szt.] 

Protokół odbioru robót od wykonawcy 

Protokół przekazania sprzętu 

Protokół przyjęcia na stan 

Oświadczenie o przyjęciu w użytkowanie 

Inne (podać jakie)  

2) Środki Funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania, 

powstałych po podjęciu przez Fundusz decyzji o przyznaniu dotacji na dofinansowanie 

działań wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez 

Fundusz. 

3) Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia dofinansowania traci moc, o ile umowa pomiędzy 

Funduszem a beneficjentem nie zostanie zawarta w ciągu 4 miesięcy od daty podjęcia 

uchwały. 

4) Warunkiem uzyskania środków finansowych z Funduszu jest terminowe złożenie 

rozliczeń rat dotacji (nawet w przypadku jednej transzy) zgodnie z „Instrukcją 

rozliczenia rat dotacji z WFOŚiGW w Warszawie” (zał. Nr. 1 do regulaminu). 
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5) Podstawą do całkowitego rozliczenia się z Funduszem jest złożenie przez beneficjenta 

w terminie wskazanym w umowie prawidłowego rozliczenia końcowego zgodnie 

z „Instrukcją rozliczenia końcowego dotacji z WFOŚiGW w Warszawie” (zał. Nr. 2 do 

regulaminu). 

6) Każdorazowo zmiany w warunkach programu zatwierdza Zarząd WFOŚiGW. 


