
KONKURS Z ZAKRESU 

Edukacji Ekologicznej 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór 

wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, organizacji konkursów ekologicznych. 

 

1. O dofinansowanie mogą się ubiegać: 

- Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

- Organizacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz ochrony środowiska  

i prowadzenie edukacji ekologicznej. 

 

2. Wymagana dokumentacja: 

 

            Wypełniony druk wniosku szczegółowego wraz z wymaganymi załącznikami 

          -   Regulamin konkursu; 

       -  Sprawozdanie z realizacji zadań o podobnym charakterze w latach ubiegłych (opis, zasięg, 

liczba uczestników, itp.) 

 

3. Termin składania wniosków: 

 

Wymaganą powyżej, kompletną dokumentację należy składać w terminie do 16.05.2011r., 

we właściwym terytorialnie wydziale WFOŚiGW. Decyduje data wpływu wniosku do biur 

Funduszu. Wnioski niekompletne oraz złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały 

rozpatrzeniu. 

 

4. Zasady kwalifikacji wydatków do dofinansowania ze środków WFOŚiGW określają 

,,Szczegółowe warunki dofinansowania ….” - www.wfosigw.pl - zakładka „Obsługa 

Beneficjentów”. 

 

5. Wnioskodawca którego zadanie otrzyma dofinansowanie, zobowiązany będzie do 

odpowiedniego informowania o otrzymanym wsparciu ze strony WFOŚiGW zgodnie 

z „Instrukcją zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym przez WFOŚiGW  

w Warszawie” - www.wfosigw.pl - zakładka ,,Obsługa Beneficjentów”. 

 

6. WFOŚiGW w Warszawie informuje, że dofinansowaniem objęte zostaną najlepiej 

przygotowane, ciekawe i innowacyjne projekty, które w sposób istotny przyczynią się 

do rozwoju świadomości ekologicznej mieszkańców województwa mazowieckiego. 

Wyboru zadań do dofinansowania dokona WFOŚiGW zgodnie z n/w kryteriami 

oceny. 

 

Kryteria oceny: 

 

1. Ocena przygotowania dokumentacji: 

 Dokumentacja przygotowana w sposób chaotyczny, zawierająca błędy 

obliczeniowe i brak poszczególnych załączników (0 pkt.); 

 Dokumentacja częściowo przygotowana w sposób chaotyczny i zawierająca błędy 

obliczeniowe (1 pkt.); 



 Dokumentacja kompletna i przygotowana w sposób przejrzysty, umożliwiająca 

łatwą analizę - formalno prawną i merytoryczną przedsięwzięcia (3 pkt.). 
Uwaga! Przy powyższej ocenie Komisja Konkursowa, przyznaje punktację, wg stanu 

wniosku w dniu jego wpływu do Funduszu. 

 

2. Ocena realności wykonania przedsięwzięcia: 

 Przedsięwzięcie wykonalne ale przedstawiona dokumentacja niejasno określa 

przebieg i projekt zadania (1 pkt.) 

 Przedsięwzięcie wykonalne ale przedstawiona dokumentacja w zbyt ogólnikowy 

sposób opisuje zadanie (2 pkt.); 

 Przedsięwzięcie wykonalne, dokładnie sprecyzowany przebieg i projekt zadania 

(4 pkt.). 

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. Zaangażowanie finansowe innych podmiotów: 

 100% dofinansowania Funduszu (0 pkt.); 

 Środki własne i dofinansowanie Funduszu (1 pkt.); 

 dodatkowo 1 źródło zewnętrzne (2 pkt.); 

 Udział co najmniej 2 źródeł zewnętrznych lub środków UE (3 pkt.). 

 

5. Ocena zasięgu realizacji zadania: 

 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.). 

 

6. Atrakcyjność przedsięwzięcia: 

 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 (4 pkt.). 

 

7. Ocena zaangażowania w realizację przedsięwzięcia innych podmiotów: 

 W przedsięwzięcie zaangażowany jest tylko wnioskodawca (1 pkt.); 

 W przedsięwzięcie zaangażowane są co najmniej 2 podmioty (2 pkt.); 



 W przedsięwzięcie zaangażowane są co najmniej 3 podmioty oraz wolontariusze 

(3 pkt.). 

 

8. 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.); 

 

 

W razie pytań - wszelkich informacji ze strony Funduszu udziela: Katarzyna Klimkowska 

(tel. 22 853 53 21 wew.114). 


