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PROGRAM PRIORYTETOWY 

 

 

Tytuł programu:  

Edukacja ekologiczna 

1. Cel programu 

1. Cel ogólny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 

ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. 

2. Cele szczegółowe: 

1) Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa; 

2) Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej; 

3) Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują 

przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe. 

2. Wskaźniki osiągnięcia celu  

 

Nazwa wskaźnika / 

jednostka miary 
liczba osób biorących udział w działaniach edukacyjnych (mln osób)***) 

Forma dofinansowania: bezzwrotna 

                                     
Rok 

Wartości wskaźnika 

2012 2013 2014 2015 2016 lata następne Razem 

I* Planowane 6,6           6,6 

II** Rzeczywiste 6,6           6,6 

 

*) wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów  

**) wartości miernika wynikające z planowanych do zakończenia umów 

***) wskaźnik obowiązujący do 31.12.2012 r.;  
   

 

Nazwa wskaźnika / 

jednostka miary 
Zasieg przeprowadzonych przedsięwzięć edukacyjno - promocyjnych 

oraz informacyjnych (mln osób)***) 

Forma dofinasowania: bezzwrotna 

                                     

Rok 

Wartości wskaźnika 

2012 2013 2014 2015 2016 lata następne Razem 

I* Planowane   72,0 76,0 82,0 87,0   317,0 

II** Rzeczywiste   55,0 72,0 76,0 82,0 32,0 317,0 

 
 

*) wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów  

**) wartości miernika wynikające z planowanych do zakończenia umów 

***) wskaźnik obowiązujący od 01.01.2013 r. 
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***) Metodologia liczenia wskaźnika „Liczba osób biorących udział w działaniach 

        edukacyjnych” - liczba osób biorących udział w działaniach edukacyjnych z założeniem, 

        że jedna osoba bierze udział w kilku przedsięwzięciach lub działaniach edukacyjnych  

        - dla działań bezpośrednich, typu szkolenia, konferencje, konkursy – liczba osób 

        objętych działaniem; dla bazy edukacyjnej  - liczba osób biorących udział w działaniach 

        edukacyjnych realizowanych przez ośrodek w skali roku, dla wydawnictw i prasy  

        – 1 egz. = 1 osoba; telewizja, radio  – wskaźnik oglądalności; Internet – liczba wejść  

        na stronę. 
 

***)   Metodologia liczenia wskaźnika „Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno  

– promocyjnych oraz informacyjnych” - liczba osób objętych działaniem - dla działań 

"bezpośrednich", typu szkolenia, konferencje, konkursy, itp - liczba osób objętych 

działaniem; dla bazy edukacyjnej - liczba osób biorących udział w działaniach 

edukacyjnych, realizowanych przez ośrodek w skali roku; prasa - czytelnictwo; radio, 

telewizja - zasięg w grupie celowej na założonym poziomie efektywnym; Internet - 

unikalni użytkownicy. 

 

 

3. Budżet 

       Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą  

       289 500 tys. zł. 

       Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form 

       dofinansowania programu wynoszą 321 364,8 tys. zł.  

        Tabelę budżetu programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 1a  

        do programu. 
      
   

4. Okres wdrażania programu 

1.   Program jest wdrażany w latach 2010 – 2017. 

2.   Alokacja środków w latach 2012 – 2016. 

3.   Wydatkowanie środków: do dnia 31.12.2017 r. 

5. Terminy i sposób składania wniosków 

1. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym, w formie konkursów 

tematycznych, co najmniej dwa razy w roku. Terminy naboru i rozpatrywania wniosków 

publikowane będą na stronie internetowej nfosigw.gov.pl. 

2. Szczegółowe warunki konkursów zatwierdzane są przez Zarząd NFOŚiGW. 

3. W przypadku przedsięwzięć związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych nabór 

wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 

6.  Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 z późn. zm.). 

6
1
. Przekazywanie środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek 

budżetowych. 

1. Państwowe jednostki budżetowe mogą ubiegać się o przekazanie środków 

na realizowane przez siebie zadania zgodne z ust. 7.5 niniejszego programu. 



3 

2. Sposób przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym określa 

rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje się 

odpowiednio Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kryteria wyboru przedsięwzięć 

finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, w tym ust. 7 i 8 niniejszego programu. 

 

7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania. 

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 6
1 

ustala się poniższe szczegółowe 

zasady udzielania dofinansowania. 
 

7.1  Formy dofinansowania 

1) dotacja. 

7.2  Intensywność dofinansowania 

1) maksymalny poziom dofinansowania dla przedsięwzięć wynosi do 85 % kosztów 

kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem pkt 2) i pkt 3); 

2) maksymalny poziom dofinansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach ciągłego 

naboru wniosków wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; 

3) maksymalny poziom dofinansowania dla przedsięwzięć realizowanych przez parki 

narodowe wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; 

4)  minimalna kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW – 100 tys. zł; niniejszy warunek  

      uważa się za spełniony, jeżeli kwota dofinansowania wskazana we wniosku  

      o dofinansowanie uległa zmniejszeniu poniżej 100 tys. zł w wyniku negocjacji  

      lub przetargów. 

7.3  Warunki dofinansowania 

1) przedsięwzięcie ma zasięg ponadregionalny - co najmniej 3 województwa (wymogów 

tych nie muszą spełniać przedsięwzięcia związane z klęskami żywiołowymi  

oraz profilaktyką zdrowotną dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują 

przekroczenia standardów jakości środowiska, gdzie minimalny zasięg dotyczy gminy); 

2) w ciągu ostatnich trzech lat NFOŚiGW nie wypowiedział wnioskodawcy umowy 

o dofinansowanie; 

3) w przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane 

zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 

7.4 Beneficjenci 

Podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu 

świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez 

promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, przy czym w przypadku działania określonego 

w ust. 7.5 w punkcie 4) o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie redakcje gazet  

i czasopism o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (obejmującym co najmniej 3 

województwa lub minimalnym, łącznym nakładzie 50 000 egz.), a nie indywidualni autorzy 

artykułów, a w przypadku działania określonego w ust. 7.5 w punkcie 5) o dofinansowanie 

mogą ubiegać się podmioty, u których działania edukacyjne związane z ochroną środowiska 

stanowią działalność statutową. 
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7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

   

1) programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno  

      – edukacyjne, 

2)  szkolenia, warsztaty, wydawnictwa, konkursy, przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę 

     ekologiczną, seminaria, kongresy i konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym; 

3) realizacja filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych;  

4) promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacja prowadzona 

na łamach prasy (począwszy od 2013 r. działanie to zostanie włączone do działania 

określonego w punkcie 3); 

5)  rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej; 

6)  działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których 

     występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe.  

 

7.6. Tematyka priorytetowa 

 

Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa w zakresie: 

a) gospodarki odpadami komunalnymi; 

b) ochrony atmosfery i klimatu; 

c) różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach prawem chronionych; 

d) ochrony środowiska w procesie gospodarowania zasobami; 

e) profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży; 

f) ochrony wód i gospodarki wodnej; 

 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

 

Kryteria dostępu 

Lp. Kryterium oceny / zakres: Tak Nie 

1. 

 

Wniosek jest złożony w terminie, na obowiązującym formularzu,  

jest kompletny, posiada wymagane załączniki formalne i merytoryczne. 

  

2.  

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z „Zasadami udzielania 

dofinansowania ze środków NFOŚiGW”, programem priorytetowym 

i warunkami określonymi w konkursie oraz szczegółowymi zasadami 
udzielania dofinansowania obowiązującymi w programie priorytetowym 

(minimalny zasięg, kwota, intensywność dofinansowania). 

  

 

3. 
 

 

Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”. 

  

4. 
Wnioskodawcy w ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku  
nie wypowiedziano umowy z NFOŚiGW. 

  

5. 

 

Przedsięwzięcie spełnia dodatkowe wymagania, określone w załączniku nr 1 

do programu priorytetowego. 
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Kryteria selekcji 

Lp. 
Kryterium oceny  

Opis kryteriów 
Waga 

Razem liczba punktów 

(liczba punktów  

x waga) 

I.     Kryteria wspólne dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć 

1. 

Doświadczenie w zakresie zarządzania przedsięwzięciami  

o podobnym charakterze w okresie ostatnich 5 lat  

oraz potencjał zespołu realizacyjnego 
 

Ocenie podlega: 
-  doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, 

sposobie realizacji,  tematyce i koszcie całkowitym; 
-  doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do podobnej  
   grupy docelowej; 
-  kwalifikacje i kompetencje członków zespołu realizującego  

   przedsięwzięcie; 
-  sposób i metodyka zarządzania przedsięwzięciem, podział  
   obowiązków w zespole realizacyjnym; 
-  zaangażowanie partnerów  lub społeczności lokalnych. 

 

Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 
duży – 3 pkt; 

średni – 2 pkt; 
niewielki – 1 pkt; 
brak – 0 pkt. 

5  

2. 

Budżet i efektywność finansowa przedsięwzięcia (ocena 

planowanych kosztów w stosunku do założonych efektów) 

 
Ocenie podlega:  
- sytuacja finansowa wnioskodawcy; 
- wiarygodność źródeł współfinansowania projektu; 

- niezbędność i racjonalność wydatków; 
- wysokość zaplanowanego budżetu w stosunku do skali 

zaplanowanych działań; 
- sposób szacowania lub kalkulacji kosztów (przedstawione metody 

kalkulacji lub szacowania kosztów; odpowiedzi na zapytania 
ofertowe); 

- uzasadnienie wysokości oraz konieczności poniesienia 
zaplanowanych kosztów; 

- kwalifikowalność wydatków. 
 

Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 
duży – 3 pkt; 
średni – 2 pkt; 
niewielki – 1 pkt; 
brak – 0 pkt. 

5  

3.  

Celowość realizacji przedsięwzięcia i właściwa identyfikacja 

jego grupy celowej  
 

Ocenie podlega: 

 
- czy realizacja projektu jest w pełni celowa w kontekście  
   zdiagnozowanych potrzeb grupy docelowej i tematyki  

   określonej w konkursie; 
- czy cele projektu są zrozumiałe i ściśle określone;  
- czy  zidentyfikowane problemy opierają się na wiarygodnych  
  danych; 
- czy cele projektu odpowiadają  zdiagnozowanym problemom  
  i uwzględniają rzeczywiste zapotrzebowanie na działania  

    6  
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  edukacyjne o tematyce określonej w konkursie;  

- czy ze względu na problem właściwie została dobrana  
  i opisana grupa celowa;   
- czy wybór grupy został uzasadniony;  
- uzasadnienie wyboru grupy celowej (rozpoznanie potrzeb,  
   motywacji, sposobu myślenia). 
 

Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 

duży – 3 pkt; 
średni – 2 pkt; 
niewielki – 1 pkt; 
brak – 0 pkt. 

 

I.         Razem liczba punktów w kryteriach wspólnych dla wszystkich 

rodzajów przedsięwzięć: 

 

 

 

II.         Kryteria szczegółowe dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć określonych w ust. 7.5. 

programu priorytetowego  

 

1) programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno  

      – edukacyjne 

4. 

Wartość merytoryczna przedsięwzięcia i metody jego 

realizacji : 
 

Ocenie podlega: 
-  adekwatność i atrakcyjność zaproponowanych form, metod,  

instrumentów lub narzędzi edukacyjnych do zidentyfikowanych 
potrzeb edukacyjnych, specyfiki grupy celowej i tematyki określonej 

w konkursie, w kontekście realizacji założonych celów 
edukacyjnych; 

-  unikalność sposobu przekazu wiedzy i informacji, wykorzystanie 
nowoczesnych technologii przekazu informacji, kreatywność; 

-  wartość i poprawność merytoryczna proponowanych działań; 
-  aktualność przekazywanych treści edukacyjnych; 
-  plan zaproponowanych działań, możliwość ich realizacji  
    przy zakładanych zasobach i środkach; 
-  przejrzystość i spójność opisu zaplanowanych działań z danymi  

   w pozostałych częściach formularza wniosku (m. innymi  
   w harmonogramie rzeczowo – finansowym; tabeli efektów,    
   załącznikach); 
-  zgodność zakresu przedsięwzięcia z tematyką  konkursu i  jego 

wpływ na realizację celów określonych w programie priorytetowym. 

 

Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 

duży – 3 pkt; 
średni – 2 pkt; 
niewielki – 1 pkt; 
brak – 0 pkt. 

12  

5 

Ocena zakładanych rezultatów 
 

Ocenie podlega: 
- atrakcyjność i skuteczność form  promocji przedsięwzięcia  

i efektów jego realizacji; 

-  zakres i efekty planowanego przedsięwzięcia; 

- sposób monitorowania realizacji przedsięwzięcia oraz weryfikacji  

   uzyskanych rezultatów; 
- wartość dodana uzyskana w wyniku realizacji przedsięwzięcia  
  (pobudzenie aktywności społecznej); 
-  trwałość efektów projektu i przeprowadzonych działań  
   edukacyjnych; 

  2  
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-  możliwość wykorzystania zastosowanych rozwiązań lub efektów 

   projektu przy realizacji innych programów i kampanii edukacyjnych. 
 

Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 
duży – 3 pkt; 
średni – 2 pkt; 
niewielki – 1 pkt; 
brak – 0 pkt. 

Razem liczba punktów w kryteriach szczegółowych dla działania 

określonego ust. 7.5. pkt. 1) programu priorytetowego  
 

2) szkolenia, warsztaty, wydawnictwa, konkursy, przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę 

ekologiczną, seminaria, kongresy i konferencje o zasięgu krajowym  

i międzynarodowym 

4. 

Wartość merytoryczna przedsięwzięcia i metody jego 

realizacji : 
 

Ocenie podlega: 
-  adekwatność i atrakcyjność zaproponowanych form, metod,  

instrumentów lub narzędzi edukacyjnych do zidentyfikowanych 
potrzeb edukacyjnych oraz specyfiki grupy odbiorców i tematyki 
określonej w konkursie, w kontekście realizacji założonych celów 
edukacyjnych (szczególnie w odniesieniu do szkoleń, warsztatów, 
konkursów i przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną); 

-  wykorzystanie nowoczesnych technologii przekazu informacji; 
-  wartość i poprawność merytoryczna proponowanych działań; 
-  aktualność przekazywanych treści edukacyjnych; 
-  plan lub program zaproponowanych działań, możliwość ich realizacji  

   przy zakładanych zasobach i środkach; 
-  przejrzystość i spójność opisu zaplanowanych działań z danymi  
   w pozostałych częściach formularza wniosku (m. innymi  
   w harmonogramie rzeczowo – finansowym; tabeli efektów,  
   załącznikach); 
-  zgodność zakresu przedsięwzięcia z tematyką programu  

i konkursu i  jego wpływ na realizację celów określonych  
w programie priorytetowym; 

-  ranga, skala i znaczenie dla realizacji Polityki Ekologicznej Państwa  
(szczególnie w  odniesieniu do kongresów, konferencji  
i seminariów); 

-  kaskadowy efekt (w odniesieniu do szkoleń i warsztatów); 
-  sposób i efektywność dystrybucji  (w odniesieniu do wydawnictw); 
-  zaangażowanie całych rodzin (w odniesieniu do przedsięwzięć 

upowszechniających wiedzę ekologiczną); 
-  regulamin  (w odniesieniu do konkursów); 

-  rodzaj nagród, w kontekście możliwości ich wykorzystania  
   w dalszym procesie edukacji lub stymulowania do podejmowania  
   dalszych działań służących ochronie środowiska  (w odniesieniu  
   do konkursów). 

 

Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 
duży – 3 pkt; 

średni – 2 pkt; 
niewielki – 1 pkt; 
brak – 0 pkt. 

12  

5 

Ocena zakładanych rezultatów 
 

Ocenie podlega: 
-  atrakcyjność i skuteczność form  promocji przedsięwzięcia  

i efektów jego realizacji; 
-  zakres i efekty planowanego przedsięwzięcia; 

- sposób monitorowania realizacji przedsięwzięcia oraz weryfikacji  

   uzyskanych rezultatów; 

- wartość dodana uzyskana w wyniku realizacji przedsięwzięcia  
  (pobudzenie aktywności społecznej); 

  2               
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-  trwałość efektów projektu i przeprowadzonych działań  

   edukacyjnych; 
- dalszy sposób wykorzystania i przekazania nabytej wiedzy  
  i umiejętności (szczególnie w odniesieniu do szkoleń i warsztatów 
  – efekt kaskady); 
- klucz doboru uczestników (w odniesieniu do szkoleń, warsztatów,  
   seminariów, kongresów, konferencji); 
- warunki, jakie musi spełnić uczestnik warsztatów, szkoleń,  
   by uzyskać dokument  potwierdzający jego udział w działaniach 

   edukacyjnych oraz rodzaj tego dokumentu (w odniesieniu do szkoleń,  
   warsztatów); 
- dostępność materiałów po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia  
  (w odniesieniu do wydawnictw, kongresów, konferencji , seminariów); 
- wykorzystanie rezultatów do realizacji Polityki Ekologicznej Państwa 
  (szczególnie w odniesieniu do wydawnictw, kongresów, konferencji , 
   seminariów). 
 

Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 
duży – 3 pkt; 
średni – 2 pkt; 
niewielki – 1 pkt; 
brak – 0 pkt. 

Razem liczba punktów w kryteriach szczegółowych dla działania 

określonego ust. 7.5. pkt. 2) programu priorytetowego 
 

3) realizacja filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych  
 

4. 

Wartość merytoryczna przedsięwzięcia i metody jego 

realizacji : 
 

Ocenie podlega: 

-  adekwatność i atrakcyjność zaproponowanych form przekazu  
   treści edukacyjnych do zidentyfikowanych potrzeb edukacyjnych  
   oraz specyfiki grupy odbiorców i tematyki określonej w konkursie,  
   w kontekście realizacji założonych celów edukacyjnych; 
-  unikalność sposobu przekazu wiedzy i informacji, kreatywność  

i wykorzystanie nowoczesnych technologii przekazu informacji; 
-  wartość i poprawność merytoryczna proponowanych działań; 
-  aktualność przekazywanych treści edukacyjnych; 

-  plan zaproponowanych działań, możliwość ich realizacji  
    przy zakładanych zasobach i środkach; 
-  przejrzystość i spójność opisu zaplanowanych działań z danymi  
   określonymi w scenariuszu i kosztorysie i w pozostałych częściach  
   formularza wniosku (m. innymi w harmonogramie rzeczowo  
   – finansowym; tabeli efektów,  załącznikach); 
-  zgodność zakresu przedsięwzięcia z tematyką programu  

i konkursu i  jego wpływ na realizację celów określonych  

w programie priorytetowym. 

 

Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 
duży – 3 pkt; 
średni – 2 pkt; 
niewielki – 1 pkt; 
brak – 0 pkt. 

12  

5 

Ocena zakładanych rezultatów 
 

Ocenie podlega: 
- atrakcyjność i skuteczność form  promocji przedsięwzięcia  

i efektów jego realizacji; 
-  zakres i efekty planowanego przedsięwzięcia; 

- sposób monitorowania realizacji przedsięwzięcia oraz weryfikacji  

   uzyskanych rezultatów; 
- wartość dodana uzyskana w wyniku realizacji przedsięwzięcia  
  (pobudzenie aktywności społecznej); 

  2               
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-  trwałość efektów projektu i przeprowadzonych działań  

   edukacyjnych; 
-  dostępność materiałów po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia  
   lub możliwość ich kolejnych emisji. 
 

Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 
duży – 3 pkt; 
średni – 2 pkt; 

niewielki – 1 pkt; 
brak – 0 pkt. 

Razem liczba punktów w kryteriach szczegółowych dla działania 

określonego ust. 7.5. pkt. 3) programu priorytetowego 
 

4) promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacja prowadzona 

na łamach prasy (począwszy od 2013 r. działanie to zostanie włączone do działania 

określonego w pkc. 3); 

4. 

Wartość merytoryczna przedsięwzięcia i metody jego 

realizacji : 
 

Ocenie podlega: 
-  adekwatność i atrakcyjność zaproponowanych form przekazu   

do zidentyfikowanych potrzeb edukacyjnych oraz specyfiki grupy 
celowej i tematyki określonej w konkursie, w kontekście realizacji 
założonych celów edukacyjnych; 

-  unikalność sposobu przekazu wiedzy i informacji, kreatywność  
i wykorzystanie nowoczesnych technologii przekazu informacji; 

-  wartość i poprawność merytoryczna proponowanych działań; 
-  aktualność przekazywanych treści edukacyjnych; 

-  plan zaproponowanych działań, możliwość ich realizacji 
   przy zakładanych zasobach i środkach; 
-  przejrzystość i spójność opisu zaplanowanych działań z danymi  
   w pozostałych częściach formularza wniosku (m. innymi  
   w harmonogramie rzeczowo – finansowym; tabeli efektów,   
   załącznikach); 
-  zgodność zakresu przedsięwzięcia z tematyką programu  

i konkursu i  jego wpływ na realizację celów określonych  

w programie priorytetowym; 
- skuteczność dystrybucji, poziom sprzedaży, czytelnictwo  

w określonej grupie celowej. 

 

Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 
duży – 3 pkt; 
średni – 2 pkt; 

niewielki – 1 pkt; 
brak – 0 pkt. 

12  

5 

Ocena zakładanych rezultatów 
 

Ocenie podlega: 
- atrakcyjność i skuteczność form  promocji przedsięwzięcia  

i efektów jego realizacji; 
-  zakres i efekty planowanego przedsięwzięcia; 

- sposób monitorowania realizacji przedsięwzięcia oraz weryfikacji  

   uzyskanych rezultatów; 
- wartość dodana uzyskana w wyniku realizacji przedsięwzięcia  

  (pobudzenie aktywności społecznej) ; 
-  trwałość efektów projektu i przeprowadzonych działań  
   edukacyjnych; 
- dostępność materiałów po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.  
 

Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 
duży – 3 pkt; 

średni – 2 pkt; 
niewielki – 1 pkt; 

  2               
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brak – 0 pkt. 

Razem liczba punktów w kryteriach szczegółowych dla działania 

określonego ust. 7.5. pkt. 4) programu priorytetowego 
 

5) rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej 
 

4. 

Wartość merytoryczna przedsięwzięcia i metody jego 

realizacji : 
 

Ocenie podlega: 
-  program edukacyjny w odniesieniu do skali i rangi ośrodka; 
-  uzasadnienie potrzeby realizacji działań inwestycyjnych (jeśli 

dotyczy) w odniesieniu do realizowanego programu edukacyjnego, 
skali i rangi ośrodka; 

- adekwatność i atrakcyjność zaproponowanych form, metod,  
instrumentów lub narzędzi edukacyjnych do zidentyfikowanych 

potrzeb edukacyjnych oraz specyfiki grupy celowej i tematyki 
określonej w konkursie, w kontekście realizacji założonych celów 
edukacyjnych; 

-  unikalność sposobu przekazu wiedzy i informacji, kreatywność  
i wykorzystanie nowoczesnych technologii przekazu informacji; 

-  wartość i poprawność merytoryczna proponowanych działań; 
-  aktualność przekazywanych treści edukacyjnych; 
-  plan zaproponowanych działań, możliwość ich realizacji  

   przy zakładanych zasobach i środkach; 
-  przejrzystość i spójność opisu zaplanowanych działań z danymi  
   w pozostałych częściach formularza wniosku (m. innymi  
   w harmonogramie rzeczowo – finansowym; tabeli efektów,  
   załącznikach); 
-  zgodność zakresu przedsięwzięcia z tematyką programu  

i konkursu i  jego wpływ na realizację celów określonych  
w programie priorytetowym. 

 

Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 
duży – 3 pkt; 
średni – 2 pkt; 
niewielki – 1 pkt; 
brak – 0 pkt. 

12  

5 

Ocena zakładanych rezultatów 
 

Ocenie podlega: 

-  atrakcyjność i skuteczność form  promocji przedsięwzięcia  
i efektów jego realizacji w kontekście działań bazy; 

-  zakres i efekty planowanego przedsięwzięcia; 

- sposób monitorowania realizacji przedsięwzięcia oraz weryfikacji  

   uzyskanych rezultatów; 
- wartość dodana uzyskana w wyniku realizacji przedsięwzięcia  
  (pobudzenie aktywności społecznej,  stworzenie nowych miejsc  
   pracy) ; 
-  trwałość efektów projektu i przeprowadzonych działań  
   edukacyjnych; 

-  wpływ realizacji przedsięwzięcia na rozwój bazy służącej edukacji 
ekologicznej i skuteczność oraz efektywność prowadzonych działań 
edukacyjnych. 

  

Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 
duży – 3 pkt; 
średni – 2 pkt; 

niewielki – 1 pkt; 
brak – 0 pkt. 

  2               

Razem liczba punktów w kryteriach szczegółowych dla działania 

określonego ust. 7.5. pkt. 5) programu priorytetowego 
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6) działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których 

     występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe  
 

4. 

Wartość merytoryczna przedsięwzięcia i metody jego 

realizacji : 
 

Ocenie podlega: 

-  udokumentowanie potrzeby realizacji działań z zakresu profilaktyki  
   zdrowotnej; 
-  program edukacyjny towarzyszący działaniom profilaktycznym; 
-  adekwatność i atrakcyjność zaproponowanych form, metod,  

instrumentów lub narzędzi edukacyjnych do zidentyfikowanych 
potrzeb edukacyjnych oraz specyfiki grupy celowej, w kontekście 
realizacji założonych celów edukacyjnych i celów w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej; 

-  wartość i poprawność merytoryczna proponowanych działań; 
-  aktualność przekazywanych treści edukacyjnych; 
-  plan zaproponowanych działań profilaktycznych i edukacyjnych,  
   możliwość ich realizacji przy zakładanych zasobach i środkach; 
-  przejrzystość i spójność opisu zaplanowanych działań z danymi  
   w pozostałych częściach formularza wniosku (m. innymi  
   w harmonogramie rzeczowo – finansowym; tabeli efektów, 
   załącznikach); 
-  zgodność zakresu przedsięwzięcia z tematyką programu  

i konkursu i  jego wpływ na realizację celów określonych  
w programie priorytetowym. 

 

Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 
duży – 3 pkt; 
średni – 2 pkt; 
niewielki – 1 pkt; 

brak – 0 pkt. 

12  

5 

Ocena zakładanych rezultatów 
 

Ocenie podlega: 
- atrakcyjność i skuteczność form  promocji przedsięwzięcia  

i efektów jego realizacji; 
-  zakres i efekty planowanego przedsięwzięcia; 

- sposób monitorowania realizacji przedsięwzięcia oraz weryfikacji  

   uzyskanych rezultatów; 
-  trwałość efektów projektu i przeprowadzonych działań  
   profilaktycznych i edukacyjnych. 

 

Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  

na spełnienie kryterium: 
duży – 3 pkt; 
średni – 2 pkt; 
niewielki – 1 pkt; 
brak – 0 pkt. 

  2               

Razem liczba punktów w kryteriach szczegółowych dla działania 

określonego ust. 7.5. pkt. 6) programu priorytetowego 
 

SUMA PUNKTÓW DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA (I +II)                   90 

Minimalna liczba punktów, poniżej której przedsięwzięcia nie będą 

dofinansowane 
                  60 

Minimalna liczba punktów (liczba punktów x waga)  

w poszczególnych kryteriach, kwalifikująca wniosek do dalszego 

postępowania: 

Kryterium 1,2 – 5 pkt; 

Kryterium 3 – 6 pkt; 
Kryterium 4 – 24 pkt; 
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Kryterium 5 – 2 pkt. 

9. Koszty kwalifikowane 

9.1 Koszty kwalifikowane, finansowane ze środków NFOŚiGW. 

1. Koszty promocji i informacji. 

2. Koszty przygotowania i obsługi konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów, imprez 

i przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną. 

3. Koszty wynajmu sal. 

4. Nagrody. 

5. Koszty podróży i transportu, zakwaterowania i wyżywienia. 

6. Koszty tłumaczeń. 

7. Zakup licencji, praw autorskich do produkcji filmów, spotów, programów telewizyjnych  

i  radiowych. 

8. Koszty badania opinii publicznej. 

9. Koszty produkcji i emisji filmów, spotów, programów telewizyjnych i radiowych.  

10. Opracowanie, druk i dystrybucja wydawnictw standardowych, dystrybuowanych 

odpłatnie i nieodpłatnie. 

11. Opracowanie, produkcja i dystrybucja wydawnictw multimedialnych, dystrybuowanych 

odpłatnie i nieodpłatnie. 

12. Koszty usług poligraficznych, związanych z wydawaniem czasopism i wkładek 

ekologicznych. 

13. Ochrona osób i mienia, obsługa techniczna, prace porządkowe. 

14. Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

15. Wynajem sprzętu multimedialnego. 

16. Założenie i obsługa strony internetowej. 

17. Koszty przygotowania ekspozycji i stoisk. 

18. Koszty wynagrodzeń związanych z realizacją przedsięwzięcia. 

19. Koszty zarządzania przedsięwzięciem, koszty obsługi księgowej przedsięwzięcia, koszty 

stałe biura (w tym czynsz, koszty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, materiały 

biurowe) - do 20 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

20. W ramach rodzaju przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 7.5 pkt. 5) „rozwój bazy 

lokalowej służącej edukacji ekologicznej” dodatkowo: 

a) Koszty budowy lub modernizacji obiektów niezbędnych do realizacji programu 

edukacyjnego. 

b)   Koszty budowy, modernizacji i zabezpieczenia ścieżek/ogrodów dydaktycznych. 

c)  Zakup lub wykonanie elementów infrastruktury edukacyjnej na ścieżkach/w ogrodach 

      dydaktycznych.  

d) Dostawy lub zakup sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych służących realizacji 

     programu edukacyjnego wraz z ich montażem/instalacją. 

e)  Zakup eksponatów. 

21. W ramach rodzaju przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 7.5 pkt. 6) „działania  

z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują 

przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe” 

dodatkowo kosztami kwalifikowanymi są:  

a) Badania monitoringowe stanu zdrowia. 

b) Detoksykacja organizmu. 

c) Zakup suplementów witaminowych. 
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22. W przypadku przedsięwzięć związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych kosztami 

kwalifikowanymi poza wymienionymi wyżej są dodatkowo: 

a) Zakup środków higienicznych. 

b) Zakup odzieży niezbędnej do udziału w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych. 

c) Zakup wyposażenia i materiałów edukacyjnych. 

 

23. Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczonych  

przez NFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. 

9.2 Koszty uznane za kwalifikowane, ale niefinansowane ze środków NFOŚiGW. 

  1. Koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia i opracowaniem wniosku  

(do 2% kosztów kwalifikowanych);  

  2. Wydanie i dystrybucja czasopism i wkładek ekologicznych (koszty inne niż wymienione 

w pkt 9.1.12 Programu). 

  3. W ramach rodzaju przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 7.5 pkt. 5) „rozwój bazy 

lokalowej służącej edukacji ekologicznej” do kosztów kwalifikowanych zalicza się: 

      a) Koszty opracowania koncepcji zagospodarowania obiektu służącego prowadzeniu 

działań edukacyjnych, opracowania wymaganych ekspertyz, projektów planowanych 

prac/ekspozycji/obiektów infrastruktury edukacyjnej. 

     b)   Koszty nadzoru nad prowadzonymi robotami.     

Kosztami kwalifikowanymi w ramach programu priorytetowego nie są: 

1. Opłaty za doradztwo prawne, opłaty notarialne. 

2. Opłaty bankowe. 

3. Koszty audytu. 

4. Wkład rzeczowy. 

5. Darowizny. 

10.  Procedura wyboru przedsięwzięć 

1. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w trybie konkursowym, z zastrzeżeniem  

ust. 5.3. 

2. Szczegółowy sposób postępowania określa regulamin konkursu, stanowiący załącznik  

nr 2 do programu priorytetowego 

3. W sprawach nieuregulowanych do wniosków, o których mowa w pkt 1 mają zastosowanie 

wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 
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ZAŁĄCZNIK 1. 
 

 

DODATKOWE WYMAGANIA WARUNKUJĄCE UDZIELENIE 

DOFINANSOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ, 

REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 

W ramach wszystkich działań edukacyjnych, dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW  

nie mogą być finansowane następujące formy publikacji: wydawnictwa monograficzne  

oraz specjalistyczne opracowania techniczne i rachunkowe, wydawnictwa branżowe, 

literatura piękna, podręczniki i skrypty akademickie, albumy, kalendarze, nie niosące treści 

związanych z edukacją ekologiczną. 

 

W ramach działań określonych w ust. 7.5 

pkt. 3) realizacja filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zapewnienie emisji filmów i programów 

na ogólnopolskiej antenie telewizyjnej lub radiowej. 

 

pkt. 4) promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacji 

      prowadzonej na łamach prasy 

W ramach tego działania może być dofinansowane wydanie czasopism/wkładek związanych 

z ochroną środowiska, w następujących kategoriach: 

Kategoria I – wkładki o objętości 4 kolumn: 

1) cykl artykułów prasowych, reportaży lub felietonów dotyczących tematyki priorytetowej 

programu w prasie o minimalnym nakładzie rzeczywistym 30 tys. egz.; 

2) cykl artykułów prasowych, reportaży lub felietonów dotyczących tematyki priorytetowej 

programu w czasopismach adresowane wyłącznie do samorządów lokalnych. 

Kategoria II - czasopisma o zasięgu ogólnopolskim, poruszające sprawy związane z ochroną 

środowiska w sposób popularny:  

1) czasopisma propagujące ochronę przyrody lub wzmacniające działalność pozarządowych 

organizacji ekologicznych, wydawane przez te organizacje, o minimalnym nakładzie 

rzeczywistym 2 tys. egz.; 

2) magazyny ekologiczne - skierowane głównie do dzieci i młodzieży o nakładzie 

minimalnym 5 tys. egz. 

Kategoria III - czasopisma branżowe w całości poświęcone sprawom ochrony środowiska. 

Pkt. 5) rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej 

Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia, które obejmują rozwój tylko tych ośrodków 

edukacyjnych, które dysponują odpowiednim zapleczem dydaktycznym, posiadają 

przygotowane programy edukacyjne i kadrę do prowadzenia edukacji ekologicznej  

oraz pełnią funkcję animatorów działań z zakresu edukacji ekologicznej nie tylko w regionie, 

na terenie którego działają, ale również działań o zasięgu ponadregionalnym. 

 

Pkt. 6) działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów,  

      na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska  

      lub wystąpiły klęski żywiołowe 

Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia polegające na organizowaniu wyjazdów 

profilaktyczno – zdrowotnych lub prowadzeniu działań profilaktyczno – zdrowotnych  
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z terenów, na których występują przekroczenia norm środowiskowych. Działania  

w zakresie profilaktyki zdrowotnej muszą być powiązane z prowadzeniem edukacji 

ekologicznej. Wnioski o dofinansowanie działań związanych z wystąpieniem klęsk 

żywiołowych mogą być składane w terminie do 6 miesięcy od terminu wystąpienia klęski. 
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ZAŁĄCZNIK 1 a. 

 

3. Budżet 

 

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą  

289 500 tys. zł. 

 

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form 

dofinansowania programu wynoszą 321 364,8 tys. zł.  

Lata 
poprzednie

2012 2013 2014 2015 2016

Limit 

wypłat 

ogółem

Lata 
poprzednie

2012 2013 2014 2015 2016

Limit 

wypłat 

ogółem

w roku 2012 24 193,5 16 212,4 40 405,9 758,6 1 835,5 2 594,1

w roku 2013 6 044,7 20 761,2 19 573,1 46 379,0 8 836,8 8 836,8

w roku 2014 868,0 1 810,8 19 668,8 19 458,1 41 805,7 500,0 17 000,0 17 500,0

w roku 2015 3 159,3 14 166,5 22 558,5 39 884,3 2 000,0 18 000,0 20 000,0

w roku 2016 6 010,0 15 631,0 23 925,0 45 566,0 1 000,0 17 000,0 18 000,0

w latach kolejnych 3 309,5 5 008,5 11 075,0 19 393,0 2 000,0 19 000,0 21 000,0

RAZEM 31 106,2 38 784,4 42 401,2 42 944,1 43 198,0 35 000,0 233 433,9 758,6 11 172,3 19 000,0 19 000,0 19 000,0 19 000,0 87 930,9

I. Planowane zobowiązania 

(kwota zobowiązań wynikająca z 

zawieranych w danym roku umów)

87 172,319 000,019 000,0

Bezzwrotne formy dofinansowania

(tys. zł)

środki przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez jednostki budżetowe 

42 401,2

dotacje

19 000,0

                 Forma dofinansowania:

Kwota zobowiązań i wypłat:

38 784,4 19 000,011 172,3

Budżet programu priorytetowego:

Rok

II
. 
P

la
n

o
w

a
n

e
 w

y
p

ła
ty  
  
  
z
o

b
o

w
ią

z
a
ń

Edukacja ekologiczna

42 944,1 43 198,0 202 327,735 000,0

 
 

 

 

 

 

 
 


