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[PLN] Charakterystyka przedsięwzięcia

1 593/2012
Fundacja na Rzecz Dzieci 

Zagłębia Miedziowego

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży 

realizowana w Centrum Profilaktycznym - 

Diagnostyczno Leczniczym Fundacji na 

Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego

845 580,00 624 000,00

Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna 

dzieci i młodzieży oraz zorganizowanie wyjazdów 

profilaktycznych dla dzieci, u których stwierdzono 

przekroczenie poziomu metali ciężkich we krwi. W 

ramach przedsięwzięcia planuje się przeprowadzenie 

badań monitoringowych stanu zdrowia dzieci z 

terenów województw dolnośląskiego, mazowieckiego i 

lubuskiego oraz zorganizowanie wyjazdów 

profilaktyczno-zdrowotnych dla 600 dzieci na tereny 

ekologicznie czyste. W trakcie trwania turnusów 

przeprowadzone będą działania z zakresu edukacji 

ekologicznej. 

2 594/2012
Fundacja na Rzecz Dzieci 

"Miasteczko Śląskie"

Profilaktyka zdrowotna na terenach 

narażenia na ołów w Rejonie Miasteczka 

Śląskiego i Tarnowskich Gór w 2012 r.

1 082 000,00 302 000,00

Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna 

dzieci i młodzieży oraz zorganizowanie wyjazdów 

profilaktycznych dla dzieci, u których stwierdzono 

przekroczenie poziomu metali ciężkich we krwi.W 

ramach przedsięwzięcia planuje się przeprowadzenie 

badań monitoringowych stanu zdrowia dzieci z terenu 

województwa śląskiego oraz zorganizowanie 

wyjazdów profilaktycznych dla 850 dzieci. W trakcie 

trwania turnusów przeprowadzone będą działania           

z zakresu edukacji ekologicznej.

3 623/2012
Fundacja Miejsc i Ludzi 

Aktywnych
"Elektro-Nie-Śmieci" 324 170,00 273 970,00

Celem projektu jest edukacja młodzieży i dorosłych z 

zakresu zbierania, segregacji i odzyskiwania 

odpadów związanych ze zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektroniczym. W ramach projektu 

planuje się utworzenie internetowej platformy 

edukacyjnej, zorganizowanie warsztatów, konferencji, 

konkursów oraz przygotowanie i wydrukowanie 1000 

egz. broszury dotyczącej ZSEE.  

Zestawienie umów zawartych w ramach I konkursu wniosków programu priorytetowego "Edukacja Ekologiczna" w 2012 roku



4 635/2012

Stowarzyszenie Polska Koalicja 

Przemysłowa Na Rzecz 

Opakowań Przyjaznych 

Środowisku "Eko-Pak"

I Ogólnopolski Kongres Recyklingu 686 060,00 446 060,00

Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie 

ogólnopolskiego kongresu dla przedstawicieli 

producentów, firm zbierających oraz 

przetwarzających odpady komunalne. W ramach 

projektu przewiduje się także przygotowanie i 

wydanie informatora (300 egz.) oraz publikacji 

pokonferencyjnej (50 egz.).

5 680/2012
Fundacja Ośrodka Edukacji 

Ekologicznej 

Elektroodpady - proste zasady - 

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna w 

zakresie właściwego postępowania ze 

zużytym sprzętem elektrycznym i 

elektronicznym

1 219 250,00 986 250,00

Celem projektu jest propagowanie idei świadomej 

konsumpcji i praktycznej wiedzy na temat zasad 

postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym           

i elektronicznym. Projekt obejmuje m.in.: 

zorganizowanie 30 warsztatów                w szkołach, 

konkursów, otwartych imprez ekologicznych oraz 

akcji edukacyjnych.

6 687/2012
Fundacja Instytut na rzecz 

Ekorozwoju
"Biogazownia - przemyślany wybór" 579 100,00 491 740,00

Celem projektu jest podniesienie poziomu 

świadomości i wiedzy z zakresu korzyści 

środowiskowych i gospodarczych dla społeczności 

lokalnych z inwestycji w biogazownie rolnicze. Projekt 

obejmuje opracowanie banku wiedzy o krajowych 

biogazowniach rolniczych, jak również publikację 
broszur w nakładzie po 3000 egz. Zorganizowane 

zostaną także warsztaty i szkolenia e-learningowe. W 

ramach promocji projektu zostanie przeprowadzona 

kampania radiowa oraz powstanie strona internetowa.      

7 691/2012

Instytut Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi        i Energią 
Polskiej Akademii Nauk

Nowy system gospodarki odpadami 

komunalnymi w Polsce
925 050,00 771 450,00

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 

pracowników jednostek samorządowych oraz 

pracowników zakładów gospodarki odpadami 

komunalnymi, przedsiębiorstw komunalnych i innych 

osób zainteresowanych tematyką w zakresie 

funkcjonowania w nowym systemie gospodarki 

odpadami poprzez realizację cyklu szkoleń. Projekt 

obejmuje także organizację konferencji oraz budowę i 
obsługę strony internetowej. 

8 692/2012
Centrum Utylizacji Opon 

Organizacja Odzysku S.A.

Ogólnopolskie warsztaty dla 

przedstawicieli służb samorządowych                     

i specjalistycznych podmiotów 

gospodarczych "Gumowy Surowiec i inni" 

- uczestnictwo mieszkańców w systemach 

selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych

348 200,00 285 600,00

Głównym celem projektu jest pomoc samorządowcom 

we wdrożeniu nowego modelu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Projekt obejmuje organizację 2 

konferencji oraz 4 warsztatów dla około 600 osób, 

poprzedzonych programem przygotowawczym w 

formie e-learningu.



9 694/2012 Fundacja Ekorozwoju

Ogólnopolska kampania selektywnej 

zbiórki ZSEE "Zamień elektroodpady Na 

Kulturalne Wypady              (e-ZONKW)"

418 140,00 348 650,00

Celem projektu jest zmiana nawyków i zachowań 
konsumenckich w zakresie segregacji i utylizacji 

ZSEE. Przedsięwzięcie obejmuje zorganizowanie 

szkoleń, 10 imprez edukacyjnych, 10 konferencji 

prasowych, konkursu, wystaw oraz przygotowanie 

filmu promocyjnego. Planuje się również opracowanie 

i druk plakatów (1500 egz.).

10 697/2012
Eko Cykl Organizacja Odzysku 

S.A.
II Konferencja "Logistyka odzysku" 206 150,00 53 940,00

Głównym celem przedsięwzięcia jest kompleksowa 

edukacja ekologiczna oraz wymiana doświadczeń w 

zakresie zrównoważonego gospodarowania 

odpadami w oparciu o nową ustawę o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. W ramach 

przedsięwzięcia planuje się zorganizowanie 

konferencji dla przedsiębiorców, naukowców                      

i studentów z branży logistyki i ochrony środowiska, 

jak również wytłoczenie płyt z materiałami z 

konferencji. 

11 715/2012
Instytut Agroenergetyki    Sp. z 

o.o.
ABC Gazowni Rolniczych 234 392,00 199 233,00

Celem projektu jest podniesienie poziomu 

świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz 

przedstawienie korzyści z tworzenia i funkcjonowania 

biogazowni. W ramach przedsięwzięcia planuje się 
zorganizowanie szkoleń, spotkań edukacyjnych, 

opracowanie i wydrukowanie materiałów 

szkoleniowych (120 egz.) oraz materiałów 

informacyjno-edukacyjnych (600 egz.). Zostanie 

również utworzona strona internetowa projektu wraz z 

panelem e-learningowym. 

12 735/2012
Międzykomunalna Spółka 

Akcyjna Municipium

Ogólnopolski program szkoleń 
wspierających wdrożenie nowego 

systemu gospodarki odpadami                     

w gminach mniejszych                   i 

spóźnionych

1 720 760,00 1 461 680,00

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 

pracowników samorządowych, odpowiedzialnych za 

przygotowanie rozwiązań i wdrożenie nowego 

systemu gospodarki odpadami. Projekt skierowany 

jest do grupy około 600 gmin wiejskich i mniejszych 

miast i obejmuje działaniami szkoleniowymi około 

1200 osób. Działania obejmują cykl szkoleń w postaci 

kursów e-learningowych i warsztatów. Planuje się 
również budowę i obsługę portalu informacyjno-

szkoleniowego. 



13 738/2012

Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży Diecezji 

Drohiczyńskiej

"Elektro odpowiedzialni" 1 013 700,00 861 000,00

Celem przedsięwzięcia jest podwyższenie 

świadomości społeczeństwa w zakresie prawidłowego 

gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i 

elektronicznym. Projekt obejmuje zorganizowanie 80 

warsztatów w przedszkolach, 80 warsztatow w 

szkołach, konkursów, imprez edukacyjnych oraz 

przygotowanie 5000 egz. płyt DVD z materiałami 

edukacyjnymi. Powstanie również strona internetowa 

projektu, zapewniająca dostęp do materiałów 

edukacyjnych.   

14 746/2012 Fundacja Ziemia i Ludzie
"Zielona wiedza dla UTW. Moja planeta 

bez elektrośmieci"
286 930,00 243 830,00

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy 

na temat zagrożeń związanych z każdym etapem 

cyklu życiowego ZSEE od produkcji po utylizację. 
Przedsięwzięcie obejmuje zorganizowanie wykładów 

dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 

szkoleń dla liderów UTW. Planuje się także powstanie 

portalu internetowego i opublikowanie publikacji 

popularnonaukowej         (7000 egz.), broszury (500 

egz.) oraz wobblerów edukacyjnych.

15 760/2012
Narodowa Fundacja Ochrony 

Środowiska

Ogólnopolska kampania informacyjno - 

edukacyjna "Na tropie elektrośmieci"
622 510,00 528 240,00

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu 

świadomości mieszkańców Polski w zakresie tematyki 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W 

ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację 
audycji radiowych, badań ankietowych w gminach, 

ogólnopolskiego konkursu dla szkół gimnazjalnych 

wraz z wystawą prac konkursowych, oraz 

happeningu artystycznego. Ponadto, zostanie 

opracowane kompendium wiedzy na temat 

elektrośmieci, dostępne zarówno w wersji papierowej 

(nakład 10 000 egz.), jak i na stronie internetowej 

projektu. 

16 762/2012 Towarzystwo Na Rzecz Ziemi

Najlepsze krajowe i zagraniczne 

przykłady rozwiązań w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi i 

poużytkowymi

942 680,00 801 274,00

Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw 

ekologicznych poprzez promowanie zasad 

zrównoważonej gospodarki odpadami. W ramach 

projektu przewiduje się produkcję 10 odcinków cyklu 

filmów przyrodniczych, które następnie zostaną 
wyemitowane na antenie telewizji ogólnopolskiej oraz 

wydane na płytach DVD (nakład 3500 egz.).



17 775/2012

Europejska Platforma 

Recyklingu Polska Organizacja 

Odzysku Sprzętu Elektrycznego 

i Elektronicznego S.A.

Ogólnopolska kampania edukacyjno - 

informacyjna "Drugie Życie 

Elektrośmieci" mająca na celu właściwe 

postępowanie ze zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym

712 200,00 532 700,00

Głównym celem projektu jest podniesienie 

świadomości ekologicznej odbiorców w zakresie 

właściwego postępowania ze ZSEE oraz zużytymi 

bateriami. W ramach przedsięwzięcia planuje się 
przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii na łamach 

prasy i telewizji. Przewiduje się także organizację 
kolejnej edycji konkursu edukacyjnego dla dzieci i 

młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych, opracowanie i druk broszury 

(350 egz.) oraz plakatu (1500 egz.), jak również 
budowę i obsługę strony internetowej projektu.   

18 776/2012
Fundacja Wspierania Inicjatyw 

Ekologicznych

"Biogazownie - korzyści czy 

zagrożenia?"
372 600,00 316 680,00

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy społeczności 

lokalnych i władz samorządowych z obszarów, w 

których funkcjonują lub są planowane biogazownie, w 

zakresie ich działania i wpływu. W ramach projektu 

planuje się przeprowadzenie 70 szkoleń z elementami 

warsztatów, wydanie poradnika o biogazowniach oraz 

stworzenie portalu internetowego dotyczącego 

biogazowni. 

19 778/2012

Centrum Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych Stowarzyszenie 

Europa Nasz Dom

"Od Eko - Samorządu do Eko - 

Spoleczeństwa"
839 000,00 713 050,00

Celem projektu jest promowanie zasad 

zrównoważonego rozwoju i podnoszenie świadomości 

społeczeństwa na temat potrzeby zbierania, 

segregacji i odzyskiwania odpadów związanych ze 

zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W 

ramach przedsięwzięcia przewiduje się m.in.: 

produkcję cyklicznych programów telewizyjnych, 

zorganizowanie konkursów dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

oraz opracowanie felietonów i artykułów do 

zamieszczenia na portalu internetowym Eko-

Samorządowiec. 

20 779/2012
Fundacja na rzecz Rozwoju 

Polskiego Rolnictwa

Biogazownie szansą dla rolnictwa i 

środowiska - ogólnopolska kampania 

edukacyjno - informacyjna

1 210 928,00 1 029 238,00

Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie wiedzy w 

zakresie tematu biogazowni. Projekt obejmuje 

zorganizowanie szkoleń i seminariów dla doradców 

rolnych, konferencji regionalnych dla rolników i 

przedstawicieli samorządu, konferencji dla mediów, 

organizacji i instytucji zainteresowanych tematem 

biogazowni, opracowanie i wydanie publikacji na 

temat biogazowni (nakład 20 000 egz.) oraz broszury 

(nakład 1500 egz.)    



21 780/2012

Polski Klub Ekologiczny w 

Krakowie Koło Miejskie w 

Gliwicach

Szkolenie pracowników samorządowych 

w zakresie przydomowych oczyszczalni 

ścieków

284 859,00 242 123,00

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie 

świadomości na temat ochrony wód i ograniczenie 

zanieszczyszczenia ściekami bytowymi poprzez 

wdrażanie przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Projekt obejmuje zorganizowanie 16 szkoleń dla 

pracowników samorządów wszystkich szczebli. 

22 783/2012 Fundacja Aeris Futuro

"ElektroReKreacje - czyli kreatywny 

recykling sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego"

418 200,00 331 140,00

Głównym celem projektu jest promocja kreatywnego 

podejścia do ponownego użycia i recyklingu 

sprzętów elektrycznych i elektronicznych. 

Przedsięwzięcie obejmuje m.in. zorganizowanie 

konkursu dla artystów, projektantów, inżynierów i 

organizacji odzysku, 3 imprez upowszechniających 

wiedzę ekologiczną, a także opracowanie i druk 

plakatów (1100 egz.) i folderu (500 egz.). 

23 784/2012

Kamila Krystyna Marek 

prowadząca działalność 
gospodarczą pod nazwą Firma 

Reklamowa "KAMA" Kamila 

Krystyna Marek

Nowoczesny model zagospodarowania 

odpadów w twojej gminie. Cykl 

ogólnopolskich audycji telewizyjnych

342 500,00 282 500,00

Celem projektu jest podwyższenie poziomu 

świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie 

nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Przedsięwzięcie obejmuje realizację cyklu 10 audycji 

telewizyjnych, poświęconych sposobom wdrażania 

nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi 

oraz organizację konkursów dla widzów. 

24 800/2012 Abrys Sp. z o.o.

Cykl szkoleń dotyczących sposobów 

wdrażania nowego modelu gospodarki 

odpadami komunalnymi

432 602,00 358 944,00

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 

przedstawicieli administracji publicznej, 

odpowiedzialnych za tworzenie kompleksowego 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

oraz podmiotów odbierających odpady. W ramach 

przedsięwzięcia planuje się zrealizowanie m.in. cyklu 

szkoleń i warsztatów szkoleniowych dla łącznie 400 

osób.

25 801/2012
Fundacja Partnerstwo dla 

Środowiska
"Szkoły na tropie elektroodpadów" 314 815,00 264 815,00

Głównym celem projektu jest przyczynienie się do 

wzrostu świadomości uczniów i wychowanków szkół i 

przedszkoli w zakresie postępowania ze zużytym 

sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 

Przedsięwzięcie obejmuje realizację cyklu zajęć 
edukacyjnych i kampanii edukacyjnych, jak również 

przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów 

związanych z ZSEE przez uczniów. W ramach 

przedsięwzięcia zorganizowane zostaną 3 konkursy 

dla uczniów i nauczycieli oraz ogólnopolska 

konferencja podsumowująca projekt.  



26 807/2012 Edipresse Polska S.A.

"Elektroodpady - pomyśl zanim 

wyrzucisz". Kampania informacyjno - 

edukacyjna w zakresie zrównoważonego 

postępowania z odpadami elektrycznymi i 

elektronicznymi

411 080,00 349 180,00

Głównym celem projektu jest podwyższenie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie 

postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i 

elektronicznym w gospodarstwie domowym. 

Przedsięwzięcie obejmuje: przygotowanie i wydanie 

cyklu 6 artykułów edukacyjnych, przygotowanie i 

produkcję naklejki edukacyjnej (nakład 390 000 egz.), 

przygotowanie pomocy dydaktycznej w formie e-

Poradnika, zorganizowanie szkolenia w postaci e-

learningu, 3 konferencji prasowych oraz konkursu 

edukacyjnego. Informacje na temat projektu zostaną 
opublikowane na istniejących portalach internetowych 

o dużej poczytności. 

27 816/2012 BWM ART Sp. z o.o. "Nie ma rady na odpady" 447 024,00 372 372,00

Celem ogólnym projektu jest podwyższenie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie 

gospodarki odpadami. W ramach przedsięwzięcia 

planuje się realizację 12 odcinkowego cyklu 

programów telewizyjnych, skierowanego głównie do 

mieszkańców małych miast i wsi. Tematyka 

programów związana będzie z nową ustawą o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

28 817/2012 Anima - Pol Sp. z o.o.

Produkcja animowanego programu 

telewizyjnego dla dzieci pt. "Jak Kaktus i 

Mały ratują świat cały"

933 000,00 793 000,00

Celem projektu jest podniesienie poziomu 

świadomości ekologicznej dzieci, upowszechnianie 

wiedzy na temat zasad zrównoważonego rozwoju, w 

szczególności właściwej gospodarki odpadami, 

kształtowanie właściwych postaw i proekologicznych 

nawyków. Projekt obejmuje produkcję cyklu 8 

odcinków serialu animowanego, który zostanie 

wyemitowany na antenie telewizji ogólnopolskiej. 

Ponadto, cykl zostanie wydany na płytach DVD 

(nakład 1000 egz.), które zostaną rozdystrybuowane 

do placówek oświatowych. 



29 819/2012
Toruńskie Stowarzyszenie 

Ekologiczne "Tilia"

Kampania promocyjno - informacyjna 

oraz aktywna edukacja dotycząca 

zagospodarowania elektroodpadów na 

terenie województw kujawsko - 

pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, 

zachodniopomorskiego i pomorskiego

735 320,00 621 020,00

Celem ogólnym projektu jest podniesienie 

świadomości ekologicznej w zakresie zbierania, 

segregacji i odzyskiwania odpadów związanych ze 

zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez 

organizację: kampanii medialnej, 6 szkoleń dla 120 

nauczycieli, konkursu dla uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych, 6 akcji oraz 

plenerowego pikniku. Planuje się także przygotowanie 

i produkcję pomocy dydaktycznych dla około 500 

osób, 2 plakatów (nakład 2500 szt.), folderu i ulotki 

(nakład 10 000 szt.), jak również budowę i obsługę 
strony internetowej projektu.   

30 829/2012 Główny Instytut Górnictwa
Przydomowe oczyszczalnie ścieków w 

gminnym systemie gospodarki ściekowej
893 190,00 743 190,00

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 

pracowników administracji publicznej w zakresie 

gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie 

rozproszonej. Projekt obejmuje zorganizowanie cyklu 

szkoleniowego dla pracowników administracji 

publicznej odpowiedzialnych za gospodarkę ściekową 
w samorządach. Ponadto, planuje się m.in. 

przygotowanie i druk posteru (nakład 800 egz.), ulotki 

(10 000 egz.), 3 plansz edukacyjnych oraz budowę i 
obsługę strony internetowej.  

31 831/2012 Związek Miast i Gmin Morskich
Akcja informacyjno - edukacyjna pn. 

"Odpady pod kontrolą"
281 530,00 232 950,00

Celem projektu jest podniesienie poziomu 

świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie 

metod gospodarki odpadami, z wyszczególnieniem 

technologii i działania spalarni odpadów. 

Przedsięwzięcie obejmuje: zorganizowanie wizyty 

studyjnej dla ok. 40 osób, konferencji oraz 3 

happeningów, opracowanie i druk broszury (nakład 

3000 egz.), produkcję filmu i nagranie go na płytach 

DVD (200 egz.), jak również przygotowanie oraz 

publikację artykułów ekologicznych. Planuje się także 

przygotowanie i produkcję materiałów informacyjno-

promocyjnych oraz zakup i prezentację makiety 

spalarni odpadów.

32 845/2012

Marta Kądziela prowadząca 

działalność gospodarczą pod 

nazwą "MARTRAM" 

"Załoga EKO" Chcemy żyć w czystym 

świecie
997 790,00 848 000,00

Celem projektu jest podniesienie poziomu 

świadomości ekologicznej społeczeństwa z zakresie 

gospodarki odpadami. Przedsięwzięcie obejmuje 

realizację 21 odcinków programu telewizyjnego o 

charakterze edukacyjnym w zakresie sposobów 

wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami. 

Program zostanie wyemitowany na antenie telewizji 

oraz wydany na płycie DVD (nakład 1000 egz.). 



33 846/2012

Katolickie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych - Koło w 

Bytomiu

"Zostań ekologiem - edycja druga" 563 590,00 342 274,00

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu 

świadomości ekologicznej i propagowanie zdrowego 

stylu życia wśród 150 dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Przedsięwzięcie obejmuje organizację: 
badań monitoringowych stanu zdrowia, 10 warsztatów 

edukacyjnych, jak również wyjazdów profilaktyczno - 

zdrowotnych dla 150 osób. Powstanie także strona 

internetowa projektu.

34 848/2012 Polskie Radio S.A. "Czysta Gmina" 288 380,00 228 088,00

Celem projektu jest wzrost poziomu świadomości 

ekologicznej społeczeństwa z zakresie gospodarki 

odpadami. W ramach realizacji przedsięwzięcia 

planuje się produkcję oraz emisję 63 cyklicznych 

programów radiowych, poświęconych nowej ustawie 

o gospodarce odpadami komunalnymi i jej wdrażaniu 

w życie. Ponadto, audycje w formie audio oraz 

informacje w formie artykułów zostaną zamieszczone 

na stronach internetowych Polskiego Radia. 

35 875/2012 Tomorrow Sp. z o.o.

Gminna gospodarka odpadami 

komunalnymi - aktywna edukacja 

zawodowa wykorzystująca nowoczesne 

narzędzia edukacyjne wraz z kampanią 
informacyjno - edukacyjną skierowaną do 

pracowników JST

1 429 940,00 1 086 010,00

Celem projektu jest praktyczny rozwój kompetencji 

pracowników JST w zakresie wdrażania nowego 

modelu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 

ramach przedsięwzięcia planuje się organizację 3 

szkoleń i 5 warsztatów webcastowych oraz 3 szkoleń 
e-learningowych. Przewidywana liczba odbiorców 

szkoleń i warsztatów wynosi 600 osób z 600 różnych 

gmin. 

36 885/2012

CECED Polska - członek 

Europejskiego Stowarzyszenia 

Producentów AGD

Elektroodpady w dobre ręce - 

ogólnopolska kampania informacyjno - 

edukacyjna nt. poprawnego postępowania 

ze zużytym sprzętem elektrycznym i 

elektronicznym (ZSEE)

934 366,00 776 689,00

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie 

świadomości konsumentów nt. ZSEE oraz edukacja 

wybranych uczestników rynku zbiórki i przetwarzania 

ZSEE. W ramach projektu przewiduje się m.in.: 

zorganizowanie szkoleń dla serwisantów, konferencji 

szkoleniowej dla pracowników administracji 

samorządowej, budowę i obsługę strony internetowej 

projektu, opracowanie gry internetowej oraz 

opracowanie i druk Kodeksu Dobrych Praktyk 

(nakład 500 egz.). 



37 956/2012
Instytut Konsultantów 

Europejskich

Eko Gmina - Mądre gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w woj. 

wielkopolskim, łódzkim i lubuskim

196 310,00 162 000,00

Głównym celem projektu jest podniesienie 

kompetencji, wiedzy ekologicznej i wiadomości 

pracowników oraz przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie sposobów 

wdrażania nowego modelu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Projekt obejmuje m.in. 

zorganizowanie wizyty studyjnej oraz szkoleń dla 

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a 

także przygotowanie strony internetowej.    

38 957/2012
Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Łódzka

PoZdrowie z Gór - wypoczynek dzieci z 

terenów klęsk żywiołowych
2 091 150,00 1 882 000,00

Celem projektu jest organizacja wypoczynku dla około 

1200 dzieci zamieszkujących obszary, na których 

wystąpiły klęski żywiołowe oraz otoczenie ich opieką 
psychologiczną. W ramach projektu odbędą się 

dwunastodniowe turnusy wypoczynkowe dla dzieci z 

terenów województw dolnośląskiego, lubelskiego, 

mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-

mazurskiego.

39 966/2012
Instytut Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych

Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem - 

ocena narażenia przedszkolaków w 

Piekarach Śląskich

293 926,00 231 726,00

Celem przedsięwzięcia jest ochrona dzieci w wieku 

przedszkolnym przed szkodliwym oddziaływaniem 

metali toksycznych (ołowiu i kadmu) oraz innych 

czynników szkodliwych obecnych w środowisku. W 

ramach projektu planuje się m.in.: badania 

monitoringowe ok. 1000 dzieci w wieku 4-5 lat, 

zorganizowanie szkolenia e-learningowego dla ok. 

200 osób oraz przygotowanie i druk folderu 

informacyjnego (2 rodzaje w nakładzie po 3000 

sztuk).


