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OGŁOSZENIE o II w 2021 r. NABORZE WNIOSKOW 
 
II w 2021 r. nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II w 2021 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego 

”Edukacja ekologiczna” Część 3) Wsparcie Ministra właściwego ds. nadzoru nad NFOŚiGW w edukacji i kształceniu kadr administracji publicznej w zakresie 

transformacji energetyczno-klimatycznej 

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

zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej 
i klimatycznej państwa; 

2) cele szczegółowe: 
a) upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, 
b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, 
c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 
d) edukacja i kształcenie kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej. 

 
 Nabór ciągły dotyczy wniosków o dotację 
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 Nabór wniosków dotyczy następującej tematyki oraz właściwych dla niej beneficjentów: 

 
Temat 
Kategoria 

Tematyka szczegółowa Działanie (rodzaj 
przedsięwzięcia) 

Grupa celowa Beneficjent 
(Wnioskodawca) 

Zasięg  Przewidywana liczba 
przedsięwzięć          
do dofinansowania/ 
maksymalna kwota 
dotacji 
oraz alokacja 

Transformacja 
energetyczno-klimatyczna, 
a także skuteczna realizacja 
polityk: ekologicznej, 
energetycznej i 
klimatycznej państwa oraz 
strategii i programów w 
tym zakresie.  
 

Podnoszenie kwalifikacji 
grup zawodowych 
mających największy wpływ 
na realizację polityk: 
ekologicznej, energetycznej 
i klimatycznej państwa 

Zgodnie z ust. 7.5  
3) części programu 
priorytetowego:  
 
Kompleksowe programy 
szkoleniowo – stażowe 
Przedsięwzięcia 
edukacyjne, które w sposób 
kompleksowy przyczyniają 
się do podwyższenia 
poziomu wiedzy, 
kompetencji oraz 
zwiększenia potencjału 
kadrowego administracji 
publicznej w zakresie 
transformacji 
energetyczno-klimatycznej, 
a także skutecznej realizacji 
polityk: ekologicznej, 
energetycznej i 
klimatycznej państwa oraz 
strategii i programów w 
tym zakresie.  

 

Absolwenci kierunków 
studiów z dziedzin i/lub:  
1) nauk inżynieryjno-

technicznych, 
2) nauk ścisłych i 

przyrodniczych, 
3) nauk rolniczych 
zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 20 września 2018 r. 
w sprawie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych oraz 
dyscyplin artystycznych 
(Dz.U. 2018 poz. 1818)  
z tytułem magistra lub 
równorzędnym, którzy po 
zakończeniu programu 
zostaną zatrudnieni  
w administracji publicznej 
na okres co najmniej 4 
lat. 

 

Zgodnie z ust. 7.4  
3) części programu 
priorytetowego:  
 
Jednostki sektora 
finansów publicznych 
oraz państwowe 
jednostki organizacyjne 

ogólnopolski Liczba przedsięwzięć  
– do wyczerpania 
alokacji  
 
ALOKACJA: 
Dotacja – 6,6 mln zł  
(w tym 0,6 mln zł na 
ew. odwołania) 

 

 Terminy i sposób składania wniosków 

Wnioski należy składać w terminie od r. 23.07.2021 r. 9.08.2021 r. lub do wyczerpania alokacji 
 

Złożenie wniosku musi być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii ministra właściwego ds. klimatu w zakresie zasadności 
realizacji przedsięwzięcia 
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Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”): 

 przy użyciu podpisu elektronicznego, 

 przy użyciu profilu/podpisu zaufanego złożonego zgodnie z art. 20ae ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670). 

 
Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone. 
 
Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny. 
 

 Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 6,6 mln zł (w tym 0,6 mln zł na ewentualne odwołania); 

 Formy dofinansowania:  Dotacja; 

 Beneficjenci: 
Beneficjenci zostali określeni w tabeli powyżej. 

 Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu: 
Koordynator programu: Dorota Starczewska, nr tel.: 22 45 90 886 
Zastępca koordynatora programu: Anna Majewska, nr tel.: 22 45 90 354 


