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KONKURS PRIORYTETOWY 

 „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej” 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie w 2015 roku 

(działanie zgodne z pkt. 5.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 

1. Cel konkursu 

 Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz 

budowanie postaw proekologicznych. 
 

2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska                                      

( Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.); 

 „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie”; 

 Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 

z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.; 

 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. 2007, nr. 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz inne przepisy dotyczące 

udzielania pomocy publicznej. 

3. Alokacja – ustalana przez Zarząd i określana w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

Fundusz zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków zaplanowanych na 

poszczególną edycję Konkursu. 

4. Terminy naboru wniosków 

 Termin składania wniosków – zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez Fundusz.  

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) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem 

„Wniosek złożony w ramach konkursu …” do dnia zakończenia naboru do godziny 

15.30. W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową lub kurierską 

decyduje data wpływu do Funduszu, nie później niż do dnia zakończenia naboru. 

Wnioski, które wpłyną do Funduszu po wyznaczonym terminie pozostają bez 

rozpatrzenia. 

 Kompletny wniosek o dofinansowanie (z wymaganymi załącznikami) winien zostać 

złożony z wyprzedzeniem umożliwiającym weryfikację, ocenę i rozpatrzenie przed 

zakończeniem zadania. 

 Termin analizy wniosków – do 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia naboru 

wniosków 
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 Termin ogłoszenia wyników konkursu – do 14 dni kalendarzowych od daty 

zakończenia analizy wniosków.  

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami 

dostępnymi na stronie internetowej.  

Wypełniony druk wraz z załącznikami prosimy dostarczyć również w formie elektronicznej 

na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive) zapisany w formacie z rozszerzeniem 

.doc; .docx; .rtf lub .odt. 

5. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

5.1. Beneficjenci 

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i ich jednostki podległe; 

 spółki działające na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, których 

wyłącznym właścicielem jest JST; 

 park narodowy, parki krajobrazowe; 

 organizacje, stowarzyszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub 

edukacji ekologicznej; 

 szkoły wyższe i instytuty badawcze; 

 państwowe lub samorządowe instytucje kultury; 

 państwowe osoby prawne prowadzące działalność związaną z edukacją ekologiczną 

albo działające na rzecz ochrony środowiska. 

5.2. Forma dofinansowania 

 Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie dotacji 

5.3. Intensywność dofinansowania 

Dla zadań o charakterze nieinwestycyjnym 

 w formie dotacji wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 

12.000 zł na jednego beneficjenta. 

Wartość wsparcia dla jednego Wnioskodawcy nie może przekroczyć w danym 

konkursie maksymalnej kwoty dotacji. 

Ostateczny poziom i forma udzielonego wsparcia są uzależnione od zgodności 

z przepisami o dopuszczalnej pomocy publicznej. 

5.4. Warunki dofinansowania 

1) Dofinansowane zadania muszą być realizowane na terenie województwa mazowieckiego. 

2) Dofinansowanie może być przyznane, o ile wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku 

wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, 

stanowiących dochody Funduszu, a także gdy wywiązuje się z innych zobowiązań 

względem Funduszu. 

3) Fundusz udziela pomocy finansowej po przedstawieniu przez wnioskodawcę 

dokumentów, z których wynika zapewnienie zbilansowania kosztów realizacji zadania. 

4) Środki Funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania 

realizowanego przez wnioskodawcę, powstałych po dniu podjęcia przez Zarząd Funduszu 

decyzji o przyznaniu dotacji na dofinansowanie działań wskazanych w harmonogramie 
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rzeczowo-finansowym, opracowanym przez wnioskodawcę i zaakceptowanym przez 

Fundusz.  

5) Pomoc finansowa Funduszu udzielana jest bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat. 

6) W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wsparcie finansowe 

jest możliwe w zakresie zgodnym z przepisami o pomocy publicznej. 

7) Beneficjent Funduszu zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia              

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. 

zm.), w tym stosowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji                        

i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz zawierania umów w formie 

pisemnej.  

8) Dofinansowaniu będą podlegać zadania, których zakończenie nastąpi do dnia 

31.12.2015 r. (jednakże do konkursu nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia 

zakończone). Wydatki poniesione po 2 stycznia roku, w którym został złożony wniosek, 

a przed datą decyzji Zarządu przyznającej dofinansowanie, zaliczane będą do kosztów 

kwalifikowanych jako udział środków własnych.  

9) Beneficjent Funduszu zobowiązany jest do promowania otrzymanego wsparcia zgodnie 

z warunkami zawartymi w umowie dotacji tj. m.in.: 

 umieszczenia w widocznym miejscu sali, miejsca w którym odbywa się konkurs/ 

olimpiada informacji w formie tablicy/ banera (wykonanej/ wykonanego 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; 

 umieszczenia na własny koszt w widocznym miejscu w siedzibie Dotowanego 

informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa 

sztucznego (nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych 

materiałów o niskiej trwałości) o treści: „nazwa zadania” dofinansowane przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

www.wfosigw.pl”, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej Funduszu, 

www.wfosigw.pl; 

 umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu w zwyczajowo przyjętych 

miejscach ogłoszeń (np. tablica informacyjna); informacja w formie ogłoszenia 

o treści: „nazwa zadania”  dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie … zł” 

powinna być wykonana w formacie min. A4 oraz zawierać logo Funduszu; 

 umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu na własnej stronie 

internetowej; informacja o treści: „nazwa zadania” dofinansowana przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w formie dotacji, w kwocie … zł” powinna zawierać logo Funduszu. 

5.5. Rodzaje przedsięwzięć 

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na: 

 przeprowadzeniu konkursów i olimpiad w zakresie wiedzy o środowisku 

przyrodniczym i ekologii. 

http://www.wfosigw.pl/
file://Server/wfosigw/00.%20PROGRAMY%202014/Programy%20na%202015/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CEIGSO9M/www.wfosigw.pl
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6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 

6.1. Koszt kwalifikowany – koszt realizacji zadania, niezbędny dla osiągnięcia 

założonego efektu ekologicznego.  

Koszty konkursów, w tym: 

 wynajem sali (o ile wnioskodawca nie może zapewnić we własnym zakresie) lub 

terenu na imprezę finałową; 

 koszty nagród konkursowych – zakup nagród dla laureatów (I–III miejsca)                          

w konkursach/ olimpiadach ekologicznych, wg. zestawienia: 

 sprzęt RTV, 

 sprzęt optyczny – aparaty fotograficzne, mikroskopy, binokulary, lunety, 

lornetki, lupy, 

 sprzęt turystyczny, 

 sprzęt komputerowy oraz tablety, audiobooki i czytniki e-booków, 

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

edukacyjne, mapy związane z edukację ekologiczną i ochroną przyrody, 

 wycieczki krajoznawcze na terenie RP (do miejsc cennych przyrodniczo) –                 

– wyłącznie w oparciu o umowę z firmą turystyczną, 

 artykuły plastyczne, 

 sprzęt do pomiarów jakości i monitoringu elementów środowiska, 

 dydaktyczne modele i okazy demonstracyjne, 

 statuetki, puchary, dyplomy dla laureatów konkursów,  

 zakup sadzonek roślin gatunków rodzimych (z zakrytym systemem korzeniowym), 

których koszt jednostkowy nie przekracza 10zł/szt., jako nagrody wyróżnienia, 

pocieszenia lub za udział w konkursie; 

 drobne nagrody pocieszenia dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej, 

których koszt jednostkowy nie przekracza 15 zł/szt.  

Wartość jednostkowa dofinansowania nagrody przez WFOŚiGW w Warszawie nie 

może przekroczyć kwoty 3.500,00 zł brutto dla laureatów instytucjonalnych np. przedszkoli, 

szkół.  

W przypadku nagród indywidualnych, kwota dofinansowania nagrody nie może 

przekroczyć 760,00 zł na osobę. W przypadku zwiększenia wartości jednostkowej nagrody 

obowiązek poinformowania laureata o konieczności uiszczenia podatku lub zapłata podatku 

leży po stronie organizatora konkursu/ olimpiady. 

1) Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt 

ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia/ 

odzyskania na mocy odrębnych przepisów.  

2) Koszty poniesione po 2 stycznia roku, w którym został złożony wniosek a przed datą 

decyzji Zarządu przyznającej dofinansowanie, zaliczane będą do kosztów 

kwalifikowanych jako udział środków własnych.  

3) Rozliczeniu ze środków Funduszu mogą podlegać jedynie wydatki poniesione po dacie 

decyzji Zarządu przyznającej dofinansowanie. 
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6.2. Koszty niekwalifikowane – koszty poniesione na n/w cele nie mogą być opłacane 

ze środków Funduszu: 

 opłaty pocztowe; 

 koszty eksploatacyjne; 

 obsługa księgowa; 

 koszty delegacji; 

 catering; 

 wyżywienie i noclegi; 

 konsultacje naukowe/ opieka naukowa;  

 koszty sadzonek roślin gatunków nierodzimych; 

 koszty koordynacji zadania; 

 koszty transportu; 

 koszty nagród dla opiekunów grup konkursowych; 

 koszty utrzymania strony internetowej; 

 koszty podatku od wzbogacenia. 

7. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

7.1. Kryteria formalne – to warunki, które muszą być spełnione, aby wniosek mógł być 

poddany dalszej ocenie. Na tym etapie oceny wniosków nie jest dopuszczone 

składanie uzupełnień, wyjaśnień i poprawek. 

Wnioski podlegają ocenie formalnej według następujących kryteriów weryfikowanych 

przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Funduszu:  

Kryteria formalne TAK NIE 

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu   

Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada 

wymagane załączniki 

  

Wszystkie wymagane pola we wniosku zostały prawidłowo 

wypełnione 

  

Wszystkie kserokopie zostały potwierdzone za zgodność 

z oryginałem 

  

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z regulaminem 

konkursu 

  

Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”   

Wydatki są zgodne z kategoriami kosztów kwalifikowanych 

określonych w konkursie 

  

Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z warunkami 

udzielania dofinansowania obowiązującymi w konkursie 

  

Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy 

publicznej (jeśli dotyczy) 

  

Pełne zbilansowanie zadania   

Wniosek został złożony przed planowanym terminem 

zakończenia realizacji zadania 
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Nie spełnienie kryteriów formalnych skutkuje negatywną oceną wniosku, a tym samym 

wyłączeniem z dalszej procedury konkursowej.  

Stanowisko Funduszu dotyczące wyników oceny formalnej jest ostateczne i nie podlega 

procedurze odwoławczej.  

7.2. Kryteria merytoryczne – kryteria punktowane służące do weryfikacji zgłaszanych 

do dofinansowania zadań począwszy od najbardziej efektywnych do najmniej 

efektywnych.  

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym podlegają ocenie 

merytorycznej, której dokona powołana przez Zarząd Funduszu Komisja Konkursowa. 

Komisja dokonuje oceny wniosków na podstawie Karty Oceny Wniosku, przyznając 

określoną liczbę punktów zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami. 

Wnioski podlegają ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:  

Lp. Kryteria merytoryczne  

I. Ocena przygotowania opisowej dokumentacji  zadania umożliwiająca prawidłową 

ocenę merytoryczną (max. 5 pkt): 

1.  

przedstawiona dokumentacja nie oddaje w pełni charakteru przedsięwzięcia, 

a jego elementy są wątpliwe do dofinansowania przez Fundusz – wniosek 

wymaga przedłożenia dodatkowych wyjaśnień mających wpływ na 

ewentualne uzyskanie dofinansowanie (0 pkt) 

 

2.  

przedsięwzięcie wykonalne, ale przedstawiona dokumentacja niejasno 

określa przebieg (np. regulamin konkursu/ olimpiady nie określa liczby 

laureatów), projekt i elementy dofinansowania zadania (2 pkt) 

 

3.  
przedsięwzięcie wykonalne, szczegółowo i precyzyjnie określony przebieg, 

projekt i elementy dofinansowania zadania (5 pkt) 
 

II. Ocena zasięgu realizacji zadania (max. 5 pkt):                                                              

1.  zadanie obejmuje zasięgiem 1 miejscowość (1 pkt)  

2.  zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 gminę (2 pkt)  

3.  zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 powiat (3 pkt)  

4.  zadanie obejmuje zasięgiem całe województwo (5 pkt)  

III. Liczba placówek zaproszonych do realizacji przedsięwzięcia 

1.  0 (0 pkt)  

2.  od 1 do 3   (1 pkt)  

3.  od 4 do 10 (2 pkt)  

4.  od 11 do 20 (3 pkt)  

5.  powyżej 20 (4 pkt)  

IV. Pozostałe kryteria 

1.  

celowość realizacji projektu uwzględniająca rzeczywiste potrzeby 

edukacyjne (budowanie postaw proekologicznych, zmiana zachowań, dalsze 

poszerzanie wiedzy  o środowisku) (0-1 pkt) 

 

2.  
realność osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego (podanie 

mierzalnych rezultatów projektu) (0-1 pkt) 
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3.  
promocja zadania za pomocą co najmniej 3 źródeł informacji innych niż 

wymagane w niniejszym regulaminie (0-1 pkt) 
 

4.  możliwość uzyskania efektu kaskadowego (0-1 pkt)  

SUMA  

MAKSYMALNA ILOŚĆ PKT  

%  

Dwóch członków Komisji ma obowiązek ocenić wszystkie wnioski zakwalifikowane do 

oceny merytorycznej. Komisja dąży do uzyskania konsensusu w ocenie każdego kryterium, 

a gdy będzie to niemożliwe, ilość punktów jaką uzyskuje dane kryterium stanowi średnią 

arytmetyczną punktów przyznanych przez każdego z członków Komisji.  

W trakcie oceny merytorycznej Wnioskodawca ma możliwość jednokrotnego złożenia 

stosownych wyjaśnień. Fundusz wzywa do złożenia wyjaśnień, wskazując termin do 

dokonania tej czynności. Termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty 

otrzymania wezwania. O konieczności złożenia wyjaśnień Wnioskodawca może zostać 

poinformowany m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany we wniosku 

adres lub faxem na wskazany numer. 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.  

8. Procedura wyboru przedsięwzięć 

1) O udzieleniu dofinansowania decyduje ocena wniosku zgodnie z kryteriami,  

o których mowa w pkt. 7.  

2) Na podstawie przeprowadzonej oceny merytorycznej Komisja sporządza protokół 

z posiedzenia oraz listę rankingową wniosków.  

3) Wnioski, które otrzymały mniej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów w ramach 

oceny merytorycznej, nie będą rekomendowane do dofinansowania i zostaną 

przedstawione Zarządowi Funduszu w formie tabelarycznej.  

4) Wnioski spełniające w/w kryteria, które uzyskają największą liczbę punktów, jednak nie 

mniej niż 60 % punktów możliwych do uzyskania w danej kategorii zadań, będą 

przedstawione Zarządowi Funduszu jako wnioski rekomendowane do dofinansowania 

w ramach alokacji.  

5) W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o pierwszeństwie otrzymania 

dofinansowania decyduje wielkość planowanego efektu ekologicznego, tj. liczba 

uczestników konkursu lub olimpiady. 

6) Wnioski, które uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów niezbędną do pozytywnej 

rekomendacji, ale nie będą mieścić się w zaplanowanej puli środków, będą rozpatrywane 

negatywnie, chyba że Zarząd postanowi o zwiększeniu puli środków w danej edycji 

Konkursu.  

7) W przypadku dużej ilość wniosków spełniających kryteria, Zarząd Funduszu ma prawo 

zaproponować  część kwoty, o jaką ubiega się Wnioskodawca.  

8) Stanowisko Funduszu dotyczące wyników oceny merytorycznej jest ostateczne i nie 

podlega procedurze odwoławczej.  
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9) O decyzji właściwego organu Funduszu Wnioskodawca jest informowany pisemnie 

w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty jej podjęcia. Dodatkowo wyniki konkursu 

zostaną opublikowane na  stronie internetowej Funduszu. 

10) Uchwała w sprawie udzielania dofinansowania traci moc wiążącą, o ile umowa pomiędzy 

Funduszem a Beneficjentem nie zostanie podpisana w terminie 4 miesięcy od daty 

podjęcia uchwały. 

9. Uwagi końcowe 

1) Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest: 

 liczba nagrodzonych szkół [szt.]; 

 liczba uczestniczących szkół [szt.]; 

 liczba laureatów [szt.]; 

 liczba uczestników [szt.]. 

2) Fundusz ma prawo do kontroli przedsięwzięcia na każdym etapie jego realizacji.  

3) Środki przekazane przez Fundusz na realizację zadań przewidzianych do realizacji 

w roku 2015 winny zostać wypłacone najpóźniej do dnia 15.12.2015 r. 

10. Postanowienia końcowe  

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Zasady 

udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” obowiązujące 

w 2015 roku.  

2) Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu rozstrzyga 

Zarząd Funduszu.  

3) Złożenie wniosku o dotację w trybie konkursowym oznacza akceptację postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

 


