
KONKURS Z ZAKRESU
Ochrony przyrody

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na zadania dotyczące:
„Ochrony przyrody poprzez pielęgnację zieleni”

  Forma dofinansowania.
Dofinansowanie zadań odbywać się będzie w formie dotacji. 

  Podstawa prawna.
Podstawą prawną do realizacji niniejszego konkursu są: „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” oraz „Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie”. 

Warunki uczestnictwa oraz zobowiązania informacyjno – promocyjne.
Konkurs przeznaczony jest dla przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Wnioski w konkursie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, parki krajobrazowe, osoby fizyczne lub prawne wykonujące prawa właścicielskie w stosunku do obiektów objętych pracami. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pełnej dokumentacji wniosku wraz z załącznikami. Komplet właściwych dokumentów znajduje się na stronie internetowej www.wfosigw.pl w zakładce obsługa beneficjentów. 
W przypadku wniosków związanych z pracami pielęgnacyjnymi drzew, warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie oświadczenia że przeciągu ostatnich 5 lat nie były wykonywane żadne zabiegi pielęgnacyjne na przedmiocie objętym wnioskiem ze środków WFOŚiGW w Warszawie. 
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 Funduszu www.wfosigw.pl . 

Założenia ogólne
Rodzaje przedsięwzięć planowanych do dofinansowania w ramach konkursu: 
- prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew starych, drzew objętych ochroną Konserwatora Zabytków bądź właściwej gminy; 
- rewaloryzacja zabytkowych alei i parków; 
- uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów w istniejących parkach; 
- tworzenie nowych zwartych terenów zielonych (o powierzchni minimum 0,5 ha) 
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Maksymalne dofinansowanie w przypadku zadań nie inwestycyjnych do 80% kosztu 
całkowitego zadania, do 50% na zadania inwestycyjne.

Wnioski niekompletne nie będą oceniane. 

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 wpłyną po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia. O terminowości decyduje data wpływu dokumentacji do Biura Funduszu. 

  Kryteria oceny wniosków
Kryteria oceny wniosków: 
1. Kryterium przedmiotu dofinansowania: 
a. pomniki przyrody – 5 pkt 
b. parki zabytkowe – 4 pkt 
c. drzewa stare oraz pod ochroną KZ – 3 pkt 
d. zakładanie nowych terenów zielonych – 2 pkt 
e. uzupełnienia nasadzeń – 1 pkt 

2. Kryterium wartości przyrodniczych: 
a. obszary NATURA 2000 – 5 pkt 
b. Park Narodowy z otuliną – 4 pkt 
c. Parki Krajobrazowe z otuliną, rezerwaty przyrody – 3 pkt 
d. inne formy ochrony przyrody – 2 pkt 
e. pozostałe – 1 pkt 

3. Kryterium zasięgu działania: 
a. regionalny (ponad powiatowy) – 5 pkt 
b. powiatowy – 4 pkt 
c. ponad gminny (więcej niż jedna gmina, związek gmin) – 3 pkt 
d. gminny – 2 pkt 
e. lokalny – 1 pkt 

4. Kryterium wielkości dofinansowania z WFOŚiGW: 
a. 20% - 35% – 5 pkt 
b. 35,1% - 45% – 4 pkt 
c. 45,1% - 60% – 3 pkt 
d. 60,1% - 70% – 2 pkt 
e. 70,1% - 80% – 1 pkt 
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5. Kryterium konstrukcji finansowej zadania: 
a. dofinansowanie z funduszy unijnych – 5 pkt 
b. dofinansowanie z min. 2 źródeł krajowych + WFOŚiGW – 4 pkt 
c. dofinansowanie z 1 źródła krajowego + WFOŚiGW – 3 pkt 
d. środki własne + WFOŚiGW – 2 pkt 
e. część kosztów stanowi skalkulowany koszt (np. nieodpłatnych usług lub materiału) – 1 pkt

Procedura wyboru przedsięwzięć
Wybór zadań odbywa się w jednoetapowym trybie konkursowym. Fundusz dokonuje punktowej oceny wniosków, przeprowadzonej zgodnie z powyższymi kryteriami jak również ogólną oceną merytoryczną wniosku. Po analizie wniosków zostanie stworzona lista rankingowa. Dofinansowanie otrzymają wnioski z największą liczbą punktów.
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