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KONKURS Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

- WYDAWNICTWA EKOLOGICZNE 
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór 

wniosków w trybie konkursowym na wydawnictwa ekologiczne, w tym gry i filmy edukacyjne.  
Elementami zadania, na których finansowanie mogą być przeznaczone środki Funduszu są kosztami 

wydawnictw (filmy, wydawnictwa standardowe i multimedialne) w tym honoraria autorskie, 

przygotowanie i druk (produkcja), z wyłączeniem ich dystrybucji. 

 

I Forma dofinansowania  

Dofinansowanie zadań odbywać się będzie w formie dotacji.  

II Podstawa prawna.  

Podstawą prawną do realizacji niniejszego konkursu 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".  

  

III Warunki uczestnictwa oraz zobowiązania informacyjno-promocyjne  

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

(z  wyj. podmiotów wymienionych w pkt. 2), 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, media publiczne i prywatne; 

 podmioty związane ze środowiskiem przyrodniczym lub propagujące idee jego ochrony. 

2. Konkurs nie obejmuje państwowych jednostek budżetowych. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie 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 Strefa 

beneficjenta>Konkursy> Konkursy 2012>Edukacja Ekologiczna. 

4. Wymagana dokumentacja:  

 wypełniony druk wniosku szczegółowego* wraz z wymaganymi załącznikami;  

 projekt zadania – spis treści lub scenariusz przedsięwzięcia; 

 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) 

5. Przedmiotem dofinansowania mogą być jedynie zadania realizowane na terenie 

województwa mazowieckiego w 2012 roku.   

6. 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). 

 

7. WNIOSKI NIEKOMPLETNE I NIEUWZGLĘDNIAJĄCE W/W WARUNKÓW NIE 

BĘDĄ PODLEGAŁY ANALIZIE MERYTORYCZNEJ I FORMALNO – PRAWNEJ. 
 

http://www.wfosigw.pl/
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IV Założenia ogólne.  

1. Terminy naboru wniosków:  

 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. 

2. Wnioski, które wpłynęły do Funduszu po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia.  

      O terminowości wpływu dokumentacji decyduje data wpływu do Biura Funduszu.  

 

 

V Kryteria oceny wniosków  

 

1. Ocena merytoryczna projektu:       (0-21p) 

 Zdiagnozowane potrzeby realizacji projektu;  

 Czytelny , sprecyzowany opis projektu; 

  materiały demonstracyjne; 

 Wartość poznawczo edukacyjna projektu; 

 Wykorzystanie innowacyjnych form przekazu; 

 Dobrze sprecyzowana grupa docelowa; 

 Realność osiągnięcia założonych efektów ekologicznych. 

 

2. Ocena realności wykonania przedsięwzięcia:      (0-3p) 

 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 (3 pkt.). 

 

3. Konstrukcja finansowa zadania:      (1-6p) 

 dofinansowanie z funduszy unijnych – 5 pkt;  

 dofinansowanie z min. 2 źródeł krajowych + WFOŚiGW – 4 pkt;  

 dofinansowanie z 1 źródła krajowego + WFOŚiGW – 3 pkt;  

 środki własne + WFOŚiGW – 2 pkt;  

 część kosztów stanowi skalkulowany koszt (np. nieodpłatnych usług lub materiałów) – 

1 pkt.  

 

4. Wielkość dofinansowania z WFOŚiGW:      (1-5p) 

 <35% - 35% – 5 pkt;  

 35,1% - 45% – 4 pkt;  

 45,1% - 60% – 3 pkt;  

 60,1% - 70% – 2 pkt;  

 70,1% - 100% – 1 pkt.  
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5. Ocena zasięgu realizacji zadania:        (1-6p) 

 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:        (1-4p) 

 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:   (1-3p) 

 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:    (0-3p) 

 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.); 

VI Procedura wyboru przedsięwzięć 

Wybór zadań odbywa się w jednoetapowym trybie konkursowym. O  udzieleniu dofinansowania 

decyduje ocena wniosku zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt. V. Wniosek powinien zawierać 

informacje obejmujące proponowane zadanie w odniesieniu do przedstawionych kryteriów. Po 

analizie wniosków zostanie stworzona lista rankingowa. Dofinansowanie otrzymają wnioski z 

największą liczbą punktów. 

 

 


