
Załącznik nr 2 
 

 
OGŁOSZENIE O NABORZE 

 
 
Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Edukacja 
Ekologiczna”. 
 

 Cel programu: 
1) cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad 

zrównoważonego rozwoju; 
2) cele szczegółowe: 

a) upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, 
b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, 
c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

 

 Nabór wniosków dotyczy następujących kategorii konkursowych wraz z tematyką szczegółową oraz właściwych dla nich rodzajów przedsięwzięć,  
beneficjentów, grup docelowych i zasięgów obszarowych, a także przewidywanej liczby przedsięwzięć i alokacji:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Temat  
KATEGORIA 

Tematyka szczegółowa Działanie  
(rodzaj 
przedsięwzięcia) 

Grupa celowa Beneficjent 

(Wnioskodawca) 

zasięg obszarowy Przewidywana liczba 
przedsięwzięć/ 
alokacja 

1. 

Zrównoważona przestrzeń: 

Ochrona różnorodności 

biologicznej 

w krajobrazach 

zabudowanych - obiekty 

kulturowe, w tym 

zabytkowe i zespoły 

sakralne oraz  ich 

otoczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popularyzacja dobrych praktyk  

w zakresie ochrony i kształtowania 

zasobów przyrodniczych  

przy obiektach kulturowych,  w tym 

zabytkowych i zespołach sakralnych;  

Dobre praktyki w zakresie 

remontów/ociepleń budynków, 

z poszanowaniem zasad ochrony 

przyrody; 

Ptaki w budynkach – bezpieczne 

współegzystowanie z człowiekiem 

(lęgi, unikanie zniszczeń elewacji); 

Tworzenie bezpiecznych warunków 

bytowania i rozrodu dla gatunków 

cennych, np. nietoperzy, sów  

w budynkach, w tym zabytkowych 

(w szczególności poddasza, obiekty 

sakralne); 

Dobre praktyki w zakresie planowania 

i utrzymania terenów zieleni  

oraz zielonego otoczenia budynków 

(ogrody bioróżnorodne, zadrzewienia 

i aleje drzewne, remizy itp.); 

Zieleń zabytkowa. 

szkolenia 

(w ramach programu 

priorytetowego 

„Edukacja 

ekologiczna”  

 ust.7.5 Rodzaje 

przedsięwzięć, pkt. 3) 

liderzy 

i opiekunowie 

terenów i obiektów 

kulturowych, w 

tym zabytkowych 

i zespołów 

sakralnych oraz  ich 

otoczenia; 

 

organizacje pozarządowe, 

kościoły, kościelne osoby 

prawne lub związki 

wyznaniowe w rozumieniu 

odrębnych przepisów 

 

 

zapewnienie możliwości 

dostępu/udziału 

odbiorców z co najmniej 

2 województw, w 

ramach poniższych 

makroregionów:  

Makroregion 1: woj. 
pomorskie, kujawsko-
pomorskie, warmińsko-
mazurskie, podlaskie;  
 
Makroregion 2: woj. 
śląskie, małopolskie, 
opolskie, podkarpackie;  
 
Makroregion 3: woj.  
mazowieckie, lubelskie, 
świętokrzyskie, łódzkie;  
 
Makroregion 4: woj. 
zachodniopomorskie, 
lubuskie, wielkopolskie, 
dolnośląskie;  
 

 

8 przedsięwzięć 
tj. po 2 przedsięwzięcia w 
każdym z 4 Makroregionów 
 
ALOKACJA: 
2 mln 
 



 

      2. 

Zrównoważona 

konsumpcja 

Popularyzacja postawy uwrażliwionej 

na oszczędne gospodarowanie 

zasobami, umiejętne korzystanie  

z codziennych dóbr, skuteczne  

radzenie sobie z wyzwaniami 

zrównoważonego rozwoju,  

jak również krzewienie zasad 

etycznych i eko-filozofii, 

w szczególności w odniesieniu do: 

zrównoważonej konsumpcji, tj. 

oszczędności zasobów: wody i energii, 

niemarnowania żywności, 

zrównoważonego transportu, 

zachowań eko-konsumenckich, 

unikania powstawania odpadów  i 

właściwego postępowania z 

odpadami. 

program aktywnej 

edukacji 

(w ramach programu 

priorytetowego 

„Edukacja 

ekologiczna” 

 ust.7.5 Rodzaje 

przedsięwzięć, pkt. 2) 

ogół 

społeczeństwa, w 

tym w 

szczególności 

młodzież i seniorzy 

organizacje pozarządowe,   

instytuty badawcze,  

uczelnie wyższe 

wydawcy gazet  

(PKD: 58.13.Z, 58.14.Z),  

nadawcy radiowo-telewizyjni  

(PKD: 60.10.Z, 60.20.Z)   

ponadregionalny,  

tj. zapewnienie 

możliwości 

dostępu/udziału 

odbiorców z co najmniej 

2 województw 

4 przedsięwzięcia 
 
ALOKACJA: 
2,4 mln 
 

 

3. 

Adaptacja obiektów  

i terenów zieleni wokół 

budynków o charakterze 

kulturowym, w tym 

zabytkowym i sakralnym, 

służącym edukacji 

ekologicznej 

Znaczenie i ochrona różnorodności 

biologicznej, w tym rola 

zadrzewień w kontekście zmian 

klimatu; 

 

Czynna i bierna ochrona przyrody-

cele i formy, efekty i dobre 

praktyki; 

 

Bogactwo przyrodnicze Polski 

- cenne siedliska i gatunki; 

 

Zrównoważone gospodarowanie 

na terenach chronionych 

i cennych kulturowo  

i przyrodniczo; 

 

Człowiek i przyroda-usługi 

ekosystemowe. 

 
 

Adaptacja, w tym 

remont, budowa, 

rozbudowa, 

wyposażenie  

i doposażenie 

obiektów 

infrastruktury  

oraz terenów 

zieleni wokół 

budynków  

o charakterze 

kulturowym 

i zabytkowym,  

w tym sakralnym, 

służących edukacji 

ekologicznej 

(w ramach 

programu 

priorytetowego 

„Edukacja 

ekologiczna” 

ust.7.5 Rodzaje 

przedsięwzięć,  

pkt. 4)  

 
 

ogół społeczeństwa organizacje pozarządowe,  

jednostki samorządu 

terytorialnego,  

uczelnie wyższe,  

państwowe instytucje kultury,  

kościoły, kościelne osoby 

prawne lub związki 

wyznaniowe w rozumieniu 

odrębnych przepisów 

 

ogólnopolski 6 przedsięwzięć 
 
ALOKACJA: 
5 mln 
 



 

               4.  

Lokalne eko-działania  

dla zrównoważonego 

rozwoju 

Eko-działania: działania inwestycyjne, 

edukacyjno - promocyjne związane z: 

- ochroną przyrody, 

- ograniczeniem antropopresji, 

- adaptacją do zmian klimatu, 

 inicjowane przez lokalne wspólnoty  

i organizacje. 

konkursy grantowe 

(w ramach programu 

priorytetowego 

„Edukacja 

ekologiczna” 

 ust.7.5 Rodzaje 

przedsięwzięć, pkt. 2) 

ogół społeczeństwa organizacje pozarządowe zapewnienie możliwości 

dostępu/udziału 

odbiorców z co najmniej 

2 województw, w 

ramach poniższych 

makroregionów:  

Makroregion 1: woj. 
pomorskie, kujawsko-
pomorskie, warmińsko-
mazurskie, podlaskie;  
 
Makroregion 2: woj. 
śląskie, małopolskie, 
opolskie, podkarpackie;  
 
Makroregion 3: woj.  
mazowieckie, lubelskie, 
świętokrzyskie, łódzkie;  
 
Makroregion 4: woj. 
zachodniopomorskie, 
lubuskie, wielkopolskie, 
dolnośląskie;  
 

 

4 przedsięwzięcia 
tj. po 1 przedsięwzięciu w 
każdym z 4 Makroregionów 
 
ALOKACJA: 
1 mln 
 

 

 Terminy i sposób składania wniosków 

Wnioski należy składać w terminie od 17.10.2016 r. – do 08.11.2016 r. 
 
Przygotowane wnioski należy składać: 
a) w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”); 
b) w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD pełny wydruk 
wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami; 
c) w formie papierowej, poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na stronie internetowej www.nfosig.gov.pl; 
- wnioski, o których mowa w pkt. b) i c) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać 
drogą pocztową lub kurierem na adres: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3A  
02-673 Warszawa 
z dopiskiem: III nabór konkursowy 2016 r. „Edukacja ekologiczna” 



 
Dla wniosków składanych w formie pełnego wydruku z GWD lub wypełnionych formularzy dostępnych na stronie www.nfosigw.gov.pl, przesłanych pocztą  
lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
 
Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. 
 
Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny. 
 
 

 Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 10,4 mln zł, w formie pożyczki – 1,04 mln zł;  

 Formy dofinansowania:  Dotacja/ Pożyczka; 

 Beneficjenci: 
Beneficjenci zostali określeni dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w tabeli powyżej. 
 

 Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu: 
Koordynator programu: Anna Majewska, nr tel.: 22 45 90 354 
Zastępca koordynatora programu: Małgorzata Sikora, nr tel.: 22 45 90 152 

http://www.nfosigw.gov.pl/

