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WPROWADZENIE  
 
Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (znana bardziej jako Konwencja z Aarhus) 
podpisana została 25 czerwca 1998 w Aarhus, w Danii, podczas IV Paneuropejskiej Konferencji Ministrów 
Ochrony Środowiska. Jej celem jest sprecyzowanie i przełożenie na język wiążących postanowień 
traktatowych deklaracji politycznych zawartych w przyjętych w 1995 roku przez Ministrów na III 
Paneuropejskiej Konferencji w Sofii Wytycznych w Sprawie Dostępu do Informacji Dotyczących Środowiska i 
Udziału Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji Dotyczących Środowiska. Polska ustawą z dnia 21 czerwca 
2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 89, poz. 970) wyraziła zgodę na ratyfikację Konwencji z Aarhus.  
Postanowienia art. 91 pkt. 1. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówiące o tym, że ratyfikowana umowa 
międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego 
porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana (…) mają szczególne znaczenie w odniesieniu do 
Konwencji z Aarhus, gdyż dotyczy ona przede wszystkim zobowiązań państw wobec swoich własnych 
obywateli (a ściślej rzecz biorąc społeczeństwa - które nie jest ograniczone w Konwencji z Aarhus tylko do 
obywateli danego państwa). W zdecydowanej większości ratyfikowanych przez Polskę umów 
międzynarodowych z dziedziny ochrony środowiska określone są zazwyczaj zobowiązania jednego państwa 
wobec innych państw.  
Konwencja składa się z konkretnych norm prawnych przyznających społeczeństwu dość jasno określone 
uprawnienia lub nakładających obowiązki na organy administracji, a tym samym nadających się do 
bezpośredniego stosowania w krajowym obrocie prawnym, w tym przed sądami. Ma ona zatem zapewnić 
dostęp do informacji o środowisku i możliwość udziału obywateli w decyzjach go dotyczących. Tak więc np. 
określone w prawie powody odmowy udzielenia informacji o środowisku muszą być zgodnie z Konwencją.  
Obecne doświadczenia organizacji pozarządowych oraz zwykłych obywateli wskazują na powszechne 
problemy w krajowej implementacji postanowień Konwencji. Analizie tych problemów poświęcony jest 
projekt „Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus”, którego częścią jest niniejsze opracowanie będące 
analizą wypełnienia przez Polskę zobowiązań Konwencji. Kluczowe dla niniejszej analizy są zapisy Artykułu 3 
punkt 3: „każda ze Stron będzie wspierać edukację ekologiczną i wiedzę społeczeństwa w zakresie ochrony 
środowiska, zwłaszcza o tym, jak w sprawach dotyczących środowiska uzyskiwać dostęp do informacji, 
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i uzyskiwać dostęp do wymiaru sprawiedliwości” oraz Artykułu 3 punkt 
4: „każda ze Stron zapewni odpowiednie uznanie i wsparcie dla stowarzyszeń, organizacji i grup działających 
na rzecz ochrony środowiska i sprawi, że jej krajowy porządek prawny będzie zgodny z tym zobowiązaniem”.  
Analiza zatem skupia się na odpowiedzi jak Polska wypełniała w latach 2014 – 2015 swoje zobowiązania w 
zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, jak i edukacji ukierunkowanej na wspieranie podnoszenia 
świadomości i umiejętności „jak w sprawach dotyczących środowiska uzyskiwać dostęp do informacji, 
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i uzyskiwać dostęp do wymiaru sprawiedliwości” a także w jaki 
sposób zapewniła „wsparcie dla stowarzyszeń, organizacji i grup działających na rzecz ochrony środowiska”. 
W opracowaniu analizie poddano środki przeznaczone na: 

1. edukację ekologiczną rozumianą jako wsparcie dla projektów i innych działań stricte edukacyjnych, w 
tym działań edukacyjnych, które mają na celu wypełnienie zapisów Konwencji z Aarhus w zakresie 
zapewnienia dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska oraz jako wsparcie działań 
promocyjno – kampanijnych związanych z powyższą tematyką.  

2. ochronę różnorodności biologicznej rozumianą jako wsparcie dla projektów i innych zadań 
związanych z realizacją działań czynnej ochrony przyrody, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%85rhus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dania


 

3. wsparcie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych rozumiane jako wsparcie 
instytucjonalne i strukturalne tj. w zakresie ich funkcjonowania, jak i realizacji projektów innych niż 
edukacja ekologiczna i ochrona różnorodności biologicznej. Jako wsparcie instytucjonalne 
analizowano środki przeznaczone na szkolenia, rozwój bazy sprzętowej, pokrycie kosztów 
funkcjonowania (opłaty biurowe, administracji etc.) a tam gdzie nie było to możliwe do 
jednoznacznego wyliczenia skupiono się na możliwych dopuszczalnych poziomach takiego wsparcia w 
ramach projektów. Jako wsparcie strukturalne analizowano środki przeznaczone dodatkowo na 
pokrycie niezbędnego wkładu własnego (kredyty, pożyczki, niefinansowy wkład własny).  

Na potrzeby opracowania zatem rozdzielono ogólnie pojętą edukację ekologiczną, z której wydzielono tę 
edukację, która związana jest z tematyką Konwencji.  
Jako „działania związane z tematyką Konwencji” w niniejszym opracowaniu rozumie się projekty, które jako 
swój główny cel przyjęły zapewnienie dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Jako takie uznaje się zatem w 
niniejszym opracowaniu projekty, które prowadząc szkolenia, warsztaty, kampanie promocyjno - 
informacyjne skupiają się na: 
→ edukowaniu ogółu społeczeństwa lub jego wybranych grup w jaki sposób włączyć się w np. proces 

konsultacji planów/programów, których wdrażanie będzie miało bezpośredni wpływa na stan środowiska 
lub proces wydawania decyzji administracyjnych (np. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia); 

→ edukowaniu ogółu społeczeństwa lub jego wybranych grup o prawach obywatela/organizacji do 
informacji o środowisku – o zakresie informacji, która jest publiczna ale nie dostępna w serwisach 
internetowych (tj. ekoportal), o sposobach ich uzyskiwania, interpretacji oraz „kruczkach prawnych”; 

→ publikacji materiałów informacyjnych o prawach przysługujących obywatelowi lub organizacji 
pozarządowej w takich procesach oraz pozwalających zrozumieć laikom procedury administracyjne (np. 
ile muszą trwać konsultacje społeczne, kiedy danemu podmiotowi przysługuje prawo włączenia się w 
proces administracyjny na prawach strony, czym są prawa strony i jakie są ich konsekwencje, kolejność 
decyzji administracyjnych i możliwości ich zaskarżenia lub odwołania się od ich, etc.); 

→ udzielaniu bezpłatnych porad prawnych i pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu dotyczącego 
ochrony środowiska.  

Jednocześnie w trakcie dokonywania analiz „pozarządowe organizacje ekologiczne” zdefiniowano jako 
organizacje pozarządowe, które w swoich działaniach skupione są na wyzwaniach środowiskowych – 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu i utracie różnorodności biologicznej, w tym organizacje strażnicze i 
rzecznicze pracujące w obszarze wdrażania i tworzenia prawa, planów, programów, polityk mogących 
oddziaływać na środowisko. Wykluczono zatem organizacje pozarządowe, które w swoim statucie jako jeden 
z wielu celów swojej działalności statutowej wymieniały ochronę szeroko pojętego środowiska i wspieranie 
zrównoważonego rozwoju. Uczyniono tak by obraz dotyczący wsparcia instytucjonalnego i strukturalnego nie 
został sfałszowany poprzez ujęcie w analizie wsparcia dla organizacji tj. Ochotnicze Straże Pożarne, Koła 
Łowieckie, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Rolnicze. 
 
Oficjalne raporty Polski z wykonania Konwencji składane są w interwałach 3-letnich. Ostatni raport dotyczył 
okresu 2011 – 2013. Kolejny będzie składany za okres 2014 – 2016. Niniejsze opracowanie skupia się na 
analizie tematu w latach 2014 oraz 2015. Jednocześnie podkreślić należy, iż analizowano środki przyznane i 
wydatkowane w tym okresie – oznacza to, iż dla części analizowanych środków rozpoczęcie naboru wniosków 
rozpoczęło się wcześniej (w 2013 r.). Jednak z uwagi na fakt, iż zobowiązania zostały zaciągnięte już w 2014 a 
środki w ramach tych zobowiązań wydatkowane w badanym okresie włączone te nabory do zakresu analizy.  
Zgodnie z treścią art. 3 pkt 3 i 4 Konwencji z analizy wyłączono działania inwestycyjne z zakresu ochrony 
środowiska takie jak budowa/modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa/modernizacja sieci wodno – 



 

kanalizacyjnej, działania związane z ochroną powietrza i gleby, przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych 
źródeł energii oraz gospodarki przeciwpowodziowej.  
 
Z uwagi na zakres czasowy opracowania – zamykający się w okresie 1.01.2014 – 31.08.2015 r. – w analizie nie 
znalazły się szczegółowe dane dotyczące środków UE w ramach krajowych Programów Operacyjnych tj. 
Infrastruktura i Środowisko czy Kapitał Ludzki ani w Regionalnych Programach Operacyjnych na poziomie 
województw. W badanym okresie bowiem instytucje zarządzające tymi programami nie ogłaszały już 
naborów. Wynika to z faktu, iż programy minionej perspektywy finansowej z lat 2007 - 2013 obecnie 
przeznaczają już środki jedynie na zakończenie zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych a programy 
z obecnej perspektywy finansowej (lata 2014 – 2020) w większości wypadków jeszcze nie rozpoczęły 
naborów i są na etapie uszczegóławiania warunków wydatkowania środków. Tym nie mniej w rozdziale 
Wyzwania dla Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków 
poświęcono uwagę na próbę oceny tych programów pod kątem dostępności środków z nich pochodzących 
dla pozarządowych organizacji ekologicznych.  
Informacje do analizy pozyskano z ogólnie dostępnych źródeł takich jak strony internetowe poszczególnych 
instytucji a także w postaci danych uzyskanych na wniosek. Informacje o źródłach danych także 
zidentyfikowane luki w wiedzy zawierają punkty „Krótka charakterystyka” w rozdziałach poświęconych 
poszczególnym instytucjom. 
 
Z tego samego powodu (zakresu czasowego analizy zawierającego się w datach 1.01.2014 r. – 31.08-2015 r.) 
w rozdziałach „Krótka charakterystyka” posiłkowano się przede wszystkim Sprawozdaniami z działalności 
Funduszów za rok 2014. Dane liczbowe zatem dotyczą roku ubiegłego. Z wykonanej analizy wynika, iż każdy z 
WFOŚiGW wykonuje swoje plany budżetowe z dokładnością maksymalnie +/- 15%. Kwoty zaprezentowane w 
tych rozdziałach obrazują zatem dość rzetelnie jakimi budżetami Fundusze te dysponują.  
 

Skróty użyte w opracowaniu: 

CKPŚ – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych 
JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego 
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
NMF i MF EOG – Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 
PGL LP – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
PJB – Państwowa Jednostka Budżetowa 
POE – Pozarządowa Organizacja Ekologiczna 
POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

  



 

STRESZCZENIE  
 
Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (znana bardziej jako Konwencja z Aarhus) 
podpisana została 25 czerwca 1998 r. w Aarhus, w Danii, podczas IV Paneuropejskiej Konferencji Ministrów 
Ochrony Środowiska. Jej celem jest sprecyzowanie i przełożenie na język wiążących postanowień 
traktatowych deklaracji politycznych zawartych w przyjętych w 1995 roku przez Ministrów na III 
Paneuropejskiej Konferencji w Sofii Wytycznych w Sprawie Dostępu do Informacji Dotyczących Środowiska i 
Udziału Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji Dotyczących Środowiska. Polska ustawą z dnia 21 czerwca 
2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 89, poz. 970) wyraziła zgodę na ratyfikację Konwencji z Aarhus. Konwencja składa się z 
konkretnych norm prawnych przyznających społeczeństwu dość jasno określone uprawnienia lub 
nakładających obowiązki na organy administracji. Ma ona zapewnić dostęp do informacji o środowisku i 
możliwość udziału obywateli w decyzjach go dotyczących.  
 
Celem analizy przeprowadzonej w ramach niniejszego opracowania była weryfikacja i ocena jak Polska 
wypełniała w latach 2014 – 2015 swoje zobowiązania wynikające z artykułu 3 punkt 3 i 4 Konwencji w 
zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, jak i edukacji ukierunkowanej na wspieranie podnoszenia 
świadomości i umiejętności „jak w sprawach dotyczących środowiska uzyskiwać dostęp do informacji, 
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i uzyskiwać dostęp do wymiaru sprawiedliwości” a także w jaki 
sposób zapewniła „wsparcie dla stowarzyszeń, organizacji i grup działających na rzecz ochrony środowiska”. 
Jej wyniki mają stanowić element polskiego Shadow Report wykonania zobowiązań Konwencji, który w 
założeniu ma być przeciwwagą dla rządowego Raportu.  
 
By właściwie odpowiedzieć na tak postawione pytanie analizie poddano dostępne źródła finansowania 
edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia udzielonego pozarządowym organizacjom 
ekologicznym  (zdefiniowanym jako organizacje pozarządowe, które w swoich działaniach skupione są na 
wyzwaniach środowiskowych – przeciwdziałaniu zmianom klimatu i utracie różnorodności biologicznej, w 
tym organizacje strażnicze i rzecznicze pracujące w obszarze wdrażania i tworzenia prawa, planów, 
programów, polityk mogących oddziaływać na środowisko). Na potrzeby opracowania przeanalizowano 
ofertę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z uwagi na zakres czasowy opracowania – zamykający się w okresie 
1.01.2014 – 31.08.2015 r. – w analizie nie znalazły się szczegółowe dane dotyczące środków UE w ramach 
krajowych Programów Operacyjnych tj. Infrastruktura i Środowisko czy Kapitał Ludzki ani w Regionalnych 
Programach Operacyjnych na poziomie województw. W badanym okresie bowiem instytucje zarządzające 
tymi programami nie ogłaszały już naborów. Wynika to z faktu, iż programy minionej perspektywy finansowej 
z lat 2007 - 2013 obecnie przeznaczają już środki jedynie na zakończenie zobowiązań zaciągniętych w latach 
wcześniejszych a programy z obecnej perspektywy finansowej (lata 2014 – 2020) w większości wypadków 
jeszcze nie rozpoczęły naborów i były w czasie wykonywania analizy na etapie uszczegóławiania warunków 
wydatkowania środków. Tym nie mniej w analizie omówiono po krótce te środki w kontekście ich 
wydatkowania i rozliczania w badanym okresie.  
 
Informacje do analizy pozyskano z ogólnie dostępnych źródeł takich jak strony internetowe poszczególnych 
instytucji (informacje o naborach i warunkach uzyskania dofinansowania, informacje o przyznanym 
dofinansowaniu, sprawozdania z działalności), a także w postaci danych uzyskanych na formalny wniosek o 
udostępnienie informacji publicznej (zestawienia zbiorcze i informacje przetworzone). Ze względu na 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%85rhus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dania


 

odrębność każdego z analizowanych funduszy dane uzyskane do analizy były niejednorodne i zawierały braki 
co bardzo utrudniało porównywanie danych pomiędzy funduszami. Kilkukrotnie bezprawnie odmówiono 
Autorowi dostępu do żądanych informacji. Powoduje to, iż zebrane dane nie są w zasadzie możliwe do 
bezpośredniego porównania między sobą i wymagają każdorazowo odpowiedniego komentarza.  
Analizując zebrane dane szczególną uwagę przywiązano do określenia czy w pozyskaniu środków na edukację 
ekologiczną przez pozarządowe organizacje ekologiczne występowały trudności i przeszkody leżące w 
sposobie określenia warunków dofinansowania. Było to bowiem istotne w ocenie dostępności środków dla 
tych podmiotów, które miały służyć wypełnieniu zobowiązań Konwencji.  
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ANALIZA DOSTĘPNOŚCI ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ,  OCHRONY 

PRZYRODY ORAZ WSPARCIE FUNKCJONOWANIA POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI  

EKOLOGICZNYCH   

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał w 1989 roku. Wspólnie z 
wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią system finansowania ochrony 
środowiska w Polsce. NFOŚiGW zajmuje się głównie finansowaniem przedsięwzięć ponadregionalnych, 
natomiast 16 wojewódzkich funduszy finansuje ochronę środowiska na poziomie regionalnym. System 
funduszy ekologicznych działa w oparciu o Wspólną Strategię Działania Narodowego Funduszu i 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 
roku. 
Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska. 
Fundusze NFOŚiGW zasilane są głównie wpływami z płat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat 
eksploatacyjnych i koncesyjnych, opłat wynikających z Prawa energetycznego oraz ustawy o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, przychodów ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów 
cieplarnianych oraz innych źródeł. NFOŚiGW zapewnia również wykorzystanie zagranicznych środków 
przeznaczonych na ochronę środowiska (tj. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Instrumentu Finansowego LIFE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  
NFOŚiGW dysponuje także m.in. programami współfinansowania przedsięwzięć ze środków krajowych i 
oferuje beneficjentom pomoc w sprawnej i terminowej realizacji projektów. NFOŚiGW wspiera głównie te 
projekty, które realizują zobowiązania Polski wynikające z członkostwa w UE oraz wspiera działania Ministra 
Środowiska w wypełnianiu zobowiązań w ramach programu Natura 2000, Konwencji o Różnorodności 
Biologicznej oraz Konwencji Klimatycznej. 
Od 1989 Fundusz przeznaczył na przedsięwzięcia ekologiczne ok. 60 mld złotych, w tym najwięcej na ochronę 
wód i gospodarkę wodną oraz ochronę klimatu i atmosfery. 
NFOŚiGW oferuje również wsparcie dla polskich rodzin, m.in. w postaci programu dopłat do kredytów na 
kolektory słoneczne, programu dopłat do kredytów na budowę i zakup energooszczędnych budynków, 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenia budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego. 

ŚRODKI KRAJOWE 

NFOŚiGW w ramach swojej działalności finansuje i współfinansuje przedsięwzięcia realizowane w ramach 
czterech ogólnych priorytetów: 

1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym: gospodarkę wodno-
ściekową w aglomeracjach oraz budowę, przebudowę oraz odbudowę obiektów hydrotechnicznych. 

2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w tym: gminne systemy 
gospodarowania odpadami komunalnymi, instalacje gospodarowania odpadami i modernizację stacji 
demontażu pojazdów, jak również przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ jako „bomby ekologiczne”, 



 

rekultywację terenów zdegradowanych i składowisk odpadów komunalnych oraz przedsięwzięcia 
skupiające się na poznaniu budy geologicznej kraju i gospodarce zasobami złóż kopalin i wód 
podziemnych, przeciwdziałanie osuwiskom ziemi, likwidowanie ich skutków dla środowiska i 
zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin. 

3. Ochrona atmosfery, w tym: poprawa jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej 
poprzez finansowanie inteligentnych sieci energetycznych, energooszczędnych budynków 
użyteczności publicznej, dopłaty do kredytów na budowę energooszczędnych domów i inwestycje 
energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również wspieranie rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii poprzez programy dla przedsięwzięć dla odnawialnych źródeł energii i 
obiektów wysokosprawnej kogeneracji, dopłaty na częściowe spłaty kredytów bankowych 
przeznaczonych na zakup kolektorów słonecznych, linię dofinansowania na zakup mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii. Istotną częścią tego priorytetu są również działania w ramach systemu 
zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), w ramach których dofinansowanie oferowane 
jest w zakresie zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej i sektora finansów 
publicznych, biogazowni rolniczych, elektrociepłowni i ciepłowni na biomasę, budowy i remontów 
sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia podłączenia źródeł energetyki wiatrowej, wdrażania 
systemu SOWA – energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz GAZELA – niskoemisyjnego 
transportu miejskiego. 

4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, w tym: ochrona obszarów i gatunków 
cennych przyrodniczo 
oraz szereg priorytetów międzydziedzinowych, takich jak: wspieranie działalności monitoringu 
środowiska, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz likwidację ich skutków, edukację 
ekologiczną, współfinansowanie programu LIFE, wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej realizowanych przez WFOŚiGW czy wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i 
zasobooszczędnej gospodarki. 

Realizacja tych zadań odbywa się na podstawie ogłaszanych konkursów a także w trybie naboru ciągłego (np. 
dla parków narodowych) a także na podstawie wniosków o zapotrzebowanie na środki składanych rocznie 
przez jednostki sektora finansów publicznych przeznaczanych na realizację ich celów statutowych. 

INNE ŚRODKI  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
POIiŚ 2014-2020 to program krajowy wspierający gospodarkę niskoemisyjną, przeciwdziałanie i adaptację do 
zmian klimatu, ochronę środowiska, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz w ograniczonym stopniu 
na ochronę zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Beneficjentami programu są podmioty publiczne (w tym 
jednostki samorządu terytorialnego) oraz prywatne. 
W ramach programu NFOŚiGW odpowiedzialny jest za wdrażanie I i II osi priorytetowej: 
I. zmniejszenie emisyjności gospodarki, w tym produkcja i dystrybucja OZE, poprawa efektywności 

energetycznej i rozwój inteligentnych sieci dystrybucji  z przewidywalnym wkładem unijnym wysokości 1 
828,4 mln euro oraz  

II. ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój infrastruktury środowiskowej, 
ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej czy zabezpieczenie obszarów miejskich przed 
niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi z przewidywanym wkładem unijnym wysokości 3 508,2 mln 
euro. 

 
 
 



 

Program LIFE 
LIFE to jedyny instrument finansowy UE poświęcony w całości współfinansowaniu ochrony środowiska i 
klimatu. Obecnie funkcjonujący program na lata 2014-2020 jest kontynuacją programu LIFE+ z lat 2007-2013. 
Głównym celem LIFE jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, 
realizacja unijnej polityki w tym zakresie oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań problemów 
związanych z ochroną środowiska i przyrody. NFOŚiGW stanowi Krajowy Punkt Kontaktowy w systemie 
wdrażania LIFE+ a także udziela uzupełniającego współfinansowania projektów LIFE+ realizowanych na 
terenie Polski przez polskie podmioty umożliwiając realizację projektu na poziomie dofinansowania do 100% 
wartości wydatków kwalifikowanych projektu. W latach 2014 – 2020 dysponuje budżetem 320 mln zł.  
LIFE to instrument finansowy służący wspieraniu unijnej polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu, 
wdrażany na podstawie Rozporządzenia LIFE Rozporządzenia LIFE (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. oraz Decyzji wykonawczej KE Wieloletni Program Prac na 
lata 2014-2017. Rozporządzenie określa zarówno cele ogólne, budżet, obszary priorytetowe oraz 
szczegółowe cele poszczególnych obszarów priorytetowych, a także rodzaje finansowania, poziom 
współfinansowania, kryteria kwalifikowalności oraz przyznania finansowania i wybór projektów. Dokumenty 
te są powszechnie dostępne, także na stronie internetowej NFOŚiGW. 

LIFE podlega bezpośrednio Komisji Europejskiej i jest to jej bezpośrednie dofinansowanie dla podmiotów 
pochodzących z Unii Europejskiej. KE ogłasza nabór raz w roku i dla konkursu 2013 (w ramach którego 
umowy zostały podpisane w 2014 r. i realizacja projektów mogła się zacząć nie wcześniej niż w czerwcu 2014 
r.) maksymalne dofinansowanie projektu ze środków UE mogło wynieść 50% wartości wydatków 
kwalifikowalnych. W ramach naboru KE, NFOŚiGW prowadził równoległy nabór wniosków o 
współfinansowanie pozostałych 50% wartości kwalifikowalnych. Maksymalne dofinansowanie ze środków 
NFOŚiGW wynosiło 45% - a zatem beneficjent musiał wnieść pozostałe 5% niezbędnego wkładu własnego. 
Współfinansowanie LIFE ze środków NFOŚiGW prowadzone jest w trybie pozakonkursowym ale w ramach 
konkursu KE – oznacza to, że każdy projekt, który uzyskał dofinansowanie ze środków KE otrzymywał 
uzupełniające dofinansowanie ze środków NFOŚiGW (jeśli oczywiście się o nie ubiegał tj. złożył odpowiedni 
wniosek w NFOŚiGW). Ocena wniosków i decyzje o dofinansowaniu projektu zapadają w Komisji Europejskiej. 
NFOŚiGW w czasie realizacji projektu odpowiada za tę część budżetu projektu, która jest finansowana z jego 
środków.  

 
Środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 
Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy, potocznie nazywane funduszami 
norweskimi, pochodzą z trzech krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Norwegii, Islandii i 
Lichtensteinu). Oba mechanizmy są objęte jednolitymi procedurami i zasadami oraz podlegają Ministerstwu 
Rozwoju Regionalnego jako Krajowemu Punktowi Kontraktowemu. NFOŚiGW stanowi instytucję wdrażającą. 
Alokacja dla Polski na lata 2009-2014 wynosi 578 mln euro. W okresie jakiego dotyczy niniejsza Analiza 
dostępne były środki jedynie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. 
 
Dane do analizy uzyskano na wniosek o udostępnienie informacji o środowisku bezpośrednio z NFOŚiGW a 
także pobrano ze strony internetowej Funduszu. Niestety nowowybudowana strona internetowa Funduszu 
została pozbawiona archiwalnych treści. Strony zatem, do których Fundusz odesłał autora w swoim piśmie 
nie zawierają już tych danych. Także strona LIFE+ pozbawiona jest już archiwalnych treści umożliwiających 
prześledzenie szczegółów – autor więc korzystał z własnej wiedzy i dokumentów będących w jego 
posiadaniu.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_116_R_0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_116_R_0001


 

 
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w przypadku konkursu w roku 2014 z dziedziny „ochrona bioróżnorodności 
i krajobrazu” istnieje sprzeczność pomiędzy informacjami opublikowanymi na stronie internetowej a danymi 
udostępnionymi na wniosek. Na tronie widnieje informacja, iż konkursy w ramach tej dziedziny zostały w 
roku 2014 odwołane podczas gdy w odpowiedzi na wniosek Fundacji wykazano listę projektów, które w roku 
2014 w naborze konkursowym uzyskały dofinansowanie.  
 

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 
 
ŚRODKI KRAJOWE 

PROGRAM PRIORYTETOWY „EDUKACJA EKOLOGICZNA” 

 

KONKURS 2013 

W roku 2013 odbył się jeden konkurs “Edukacja ekologiczna” w 8 kategoriach: Kategoria I: zrównoważony 
rozwój terenów zurbanizowanych szczególnie w kontekście adaptacji do zmian klimatu, Kategoria II: 
przeciwdziałanie „niskiej emisji”, Kategoria III: gospodarka niskoemisyjna w gminach, Kategoria IV: 
gospodarowanie na obszarach Natura 2000, Kategoria V: przeciwdziałanie zmianom klimatu, Kategoria VI: 
ekoinnowacje w ochronie środowiska, Kategoria VII: biogazownie rolnicze jako element wspierający OZE w 
Polsce, Kategoria VIII: profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży.  
 
NFOŚiGW w ramach niniejszego konkursu przeznaczył środki na dofinansowanie przedsięwzięć w formie 
dotacji w łącznej wysokości 20 000 000,00 zł. Nabór wniosków odbywa się w trybie:  
a) konkursowym – dofinansowanie w formie dotacji: do 100% kosztów kwalifikowanych dla parków 

narodowych i projektów składanych w trybie ciągłym; do 85% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych 
podmiotów , w tym posiadających status organizacji pozarządowej, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

b) ciągłym – dofinansowanie w formie dotacji: do 100% kosztów kwalifikowalnych. Nabór w trybie ciągłym 
otwierany jest w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.  

c) przekazania środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych – 
dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Ministra 
Środowiska w zakresie zasadności realizacji zadania w kontekście polityki ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju. 

Minimalna, wnioskowana kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi 100 tys. zł a wkład własny do 
projektów o poziomie dofinansowania do 85% musi wynosić min. 15% wartości wydatków kwalifikowanych 
(przy czym uznawany jest wkład niepieniężny w postaci nieodpłatnej pracy wolontariuszy).   

Wśród projektów, które w konkursie 2013 uzyskały dofinansowanie (umowy podpisane w roku 2014 a zatem 
wydatkowanie środków nastąpiło w 2014 roku) znalazło się 55 projektów na łączną sumę dofinansowania 
29 912 967,35 zł układającego się na średnim poziomie 82,98% (wahania od 60% - 100%). Wśród 
dofinansowanych projektów znalazło się 11 realizowanych przez pozarządowe organizacje ekologiczne na 
łączną kwotę dofinansowania w wysokości 7 208 233,49 zł i średniego poziomu dofinansowania wynoszącego 
84,63%.  



 

 
 

 
 

Żaden z projektów pozarządowych organizacji ekologicznych, które uzyskały dofinasowanie w konkursie 
2013 r. nie dotyczył zakresu związanego z tematyką Konwencji z Aarhus. Pozarządowe organizacje 
ekologiczne realizowały projekty w Kategorii I: zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych szczególnie 
w kontekście adaptacji do zmian klimatu oraz Kategorii  IV: gospodarowanie na obszarach Natura 2000. 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

 
W ramach kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW zostały wymienione m.in. koszty 
podróży i transportu, zakwaterowania i wyżywienia, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
koszty wynagrodzeń związanych z realizacją przedsięwzięcia, koszty zarządzania przedsięwzięciem ( w tym 
koszty obsługi księgowej przedsięwzięcia, koszty stałe biura w tym czynsz, koszty telekomunikacyjne, opłaty 
pocztowe, materiały biurowe) - do 20 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, 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.  
Taki katalog kosztów kwalifikowalnym pozwala organizacjom pozarządowym ująć w kosztach projektu koszty 
osobowe i koszty funkcjonowania biura, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku organizacji działających 
non-profit.  
W ramach projektów dotyczących „rozwoju bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej” dodatkowo 
kosztami kwalifikowalnymi były koszty budowy lub modernizacji obiektów niezbędnych do realizacji 
programu edukacyjnego (w tym ścieżek, elementów infrastruktury na ścieżkach) oraz zakupu sprzętu, 
mebli i pomocy dydaktycznych (w tym eksponatów) z zastrzeżeniem, iż koszty opracowania koncepcji 
zagospodarowania obiektu służącego prowadzeniu działań edukacyjnych, opracowania wymaganych 
ekspertyz, projektów planowanych prac/ekspozycji/obiektów infrastruktury edukacyjnej a także koszty 
nadzoru nad prowadzonymi robotami – są kosztami kwalifikowanymi, których jednak nie można 
sfinansować ze środków NFOŚiGW (czyli mogą stanowić wkład własny).  
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Takie rozwiązania nie są korzystne dla organizacji nie posiadających częstokroć własnych środków na 
opracowanie takich koncepcji czy projektów niezbędnych do uzyskania odpowiednich decyzji 
administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych. Przy projektach o niewielkim 
budżecie (niewiele ponad minimalne 100 000,00 zł) koszt takich opracowań, koszty decyzji oraz nadzoru 
budowlanego mogły przekroczyć 15% minimalnego wkładu własnego. Biorąc pod uwagę, iż nie mogły 
one stanowić wkładu rzeczowego do projektu mogły stanowić istotne ograniczenie w ubieganiu się o 
środki w ramach tego konkursu.  
 
Koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia i opracowaniem wniosku (do 2% kosztów 
kwalifikowanych) mogą jedynie stanowić kwalifikowalny wkład własny. Natomiast niekwalifikowalne 
NFOŚiGW uznał m.in. opłaty bankowe i wkład rzeczowy. Kolejnym wymogiem, który powodował, iż w 
celu ubiegania się o środki obligatoryjnie należało przedstawić sprawozdanie finansowe (zgodne z ustawą 
o rachunkowości) za 3 lata poprzedzające rok złożenia wniosku wraz z opinią biegłego i raportem z badania 
sprawozdań finansowych. O ile sprawozdania finansowe (w postaci bilansu, rachunku zysku i strat oraz 
informacji dodatkowej) sporządza się rutynowo o tyle badanie sprawozdania finansowego przez biegłego 
rewidenta to zwykle koszt ok. kilku tysięcy złotych. Badanie sprawozdania finansowego nie jest wymaganym 
przez ustawę o rachunkowości działaniem dla podmiotów takich jak organizacje pozarządowe – jest więc ono 
wykonywane jedynie na cele ubiegania się o środki podczas gdy dla innych instytucji czy podmiotów jest ono 
rutynowym działaniem wykonywanym niezależnie od planów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie 
w danym roku.  
Dodatkowym wymogiem mogącym stanowić istotne ograniczenia w dostępie niektórych organizacji do 
ubiegania się o środki w ramach konkursu była możliwość dokonywania wypłat dotacji jedynie na zasadzie 
refundacji a wypłata i rozliczenie środków następowało po przedstawieniu dokumentów potwierdzających 
poniesione koszty. Brak możliwości zaliczkowania prowadzonych działań był jednoznaczny z koniecznością 
zakładania własnych środków. Z doświadczenia autora rozliczenia z NFOŚiGW często trwały kilka miesięcy, w 
czasie których kolejne środki musiały być przez organizację wykładane by terminowo realizować projekt. 
Mimo, iż w dokumentach brak informacji, która pozwalałaby wyciągać taki wniosek, jednak doświadczenie w 
tym względzie kazało mieć to na uwadze tworząc budżet projektu.   

KONKURS 2014  

W roku 2014  odbyły się dwa konkursy.  
 
KONKURS I „EDUKACJA EKOLOGICZNA” w 6 kategoriach: Kategoria I: Opakowania i odpady 
opakowaniowe, Kategoria II - Prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami, Kategoria III - Utrzymanie 
bogactwa różnorodności biologicznej i racjonalne gospodarowanie na obszarach chronionych (realizacja 
filmów oraz cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych), Kategoria IV - Konwencja Waszyngtońska 
(CITES), Kategoria V - Gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona atmosfery i klimatu, różnorodność 
biologiczna, gospodarowanie na obszarach prawem chronionych, ochrona środowiska w procesie 
gospodarowania zasobami; ochrona wód i gospodarki wodnej, ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego, 
Kategoria VI - Prosument - świadomy i aktywny producent i konsument energii. 
 
NFOŚiGW w ramach niniejszego konkursu przeznaczył środki na dofinansowanie przedsięwzięć w formie 
dotacji w łącznej wysokości 14 500 000,00 zł. Nabór wniosków odbywa się w trybie:  
a) konkursowym – dofinansowanie w formie dotacji: do 100% kosztów kwalifikowanych dla państwowych 

jednostek budżetowych i parków narodowych; do 90% kosztów kwalifikowanych dla wszystkich 



 

pozostałych w tym podmiotów posiadających status organizacji pozarządowej, zgodnie z art. 3 ust. 2 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

b) ciągłym – w przypadku przedsięwzięć związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych nabór wniosków 
odbywa się w trybie ciągłym (wyłącznie PJB w okresie do 6 miesięcy od wystąpienia klęski). 

c) przekazania środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych – 
dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Ministra 
Środowiska w zakresie zasadności realizacji zadania w kontekście polityki ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju. 

 
W przypadku dofinansowania w formie dotacji, minimalna, wnioskowana kwota dofinansowania ze środków 
NFOŚiGW wynosi 100 tys. zł a wkład własny do projektów musi wynosić min. 10% wartości wydatków 
kwalifikowanych (przy czym uznawany jest wkład niepieniężny w postaci nieodpłatnej pracy wolontariuszy). 
Katalog Beneficjentów został określony ogólnie co rozszerzyło możliwość ubiegania się o dofinansowanie w 
zasadzie o każdy podmiot. Jako Beneficjentów określono bowiem „podmioty podejmujące realizację 
przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 
ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju”.  
Wśród projektów, które w I konkursie 2014 uzyskały dofinansowanie (umowy podpisane w roku 2015 a 
zatem wydatkowanie środków nastąpiło w 2015 roku) znalazło się 31 projektów na łączną sumę 
dofinansowania 13 781 292,45 zł układającego się na średnim poziomie 79% (wahania od 13% - 90%). Wśród 
dofinansowanych projektów znalazły się 4 realizowane przez pozarządowe organizacje ekologiczne na łączną 
kwotę dofinansowania w wysokości 1 418 394,99 zł i poziomie dofinansowania wynoszącego średnio 76,8 
(wahania od 38,87 – 89,87%). Tak niskie dofinasowanie jednego z nich wynikało z faktu, iż przedmiotem 
dofinansowania był druk biuletynu przyrodniczego przeznaczonego do sprzedaży.  

 
 
Projekty pozarządowych organizacji ekologicznych, które uzyskały dofinasowanie w I konkursie 2014 r. nie 
dotyczyły zakresu związanego z tematyką Konwencji z Aarhus. Pozarządowe organizacje ekologiczne 
realizowały projekty w kategorii II - Prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami, kategorii III - 
Utrzymanie bogactwa różnorodności biologicznej i racjonalne gospodarowanie na obszarach chronionych, 
kategorii IV - Konwencja Waszyngtońska (CITES). 
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OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

 
Ponad ograniczenia opisane dla konkursu 2013 dodatkową trudnością było wprowadzenie Generatora 
Wniosków o Dofinansowanie – jako narzędzia tworzenia i dostarczania wniosków do NFOŚiGW. Była to 
trudność, która dotyczyła wszystkich Beneficjentów. Problem związany z Generatorem polegał na 
niedostosowaniu instrukcji jego wypełniania do konkursu i jego tematyki. Menu kontekstowe gdzie 
znajdowały się instrukcje dotyczyło raczej dużych inwestycji a nie projektów miękkich z zakresu edukacji 
ekologicznej.  
Instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia Harmonogramu rzeczowo – finansowego określały, iż powinien on 
zostać „opracowany na podstawie projektu budowlanego i zbiorczego zestawienia kosztów, kosztorysu 
inwestorskiego lub studium wykonalności przedsięwzięcia, zatwierdzonego przez inwestora oraz umowy o 
wykonawstwo i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia stanowiącego jej załącznik lub też w przypadku 
braku takich dokumentów o przygotowane założenia koncepcyjne lub programowe przedsięwzięcia. (…) W 
przypadku obiektów sieciowych (liniowych) należy określić ich lokalizację, jeżeli jest to niezbędne z powodów 
jak wyżej, w przypadku innych elementów należy określić ich parametry techniczne i/lub technologiczne np.: 
wydajność, moc – dla takich obiektów jak pompownie, czy kotłownie, stacje transformatorowe.” 
Takie oczywiste niedostosowanie instrukcji wypełniania wniosku do tematyki ogłaszanego konkursu 
wprowadza zamęt w czasie opracowywania wniosku.  
 

KONKURS II „INICJATYWY OBYWATELSKIE DLA ŚRODOWISKA”.  

Wsparciem finansowym objęte mogło być przedsięwzięcie polegające na realizacji lokalnych ekologicznych 
inicjatyw obywatelskich (minimum 20 inicjatyw w ramach jednego przedsięwzięcia). Za „lokalne ekologiczne 
inicjatywy obywatelskie” uznaje się inicjatywy mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali 
lokalnej, zgłaszane przez osoby indywidualne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe w 6 
zakresach tematycznych 1) gospodarka odpadami komunalnymi; 2) ochrona atmosfery i klimatu; 3) 
różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach prawem chronionych; 4) ochrona środowiska w 
procesie gospodarowania zasobami; 5) ochrona wód i gospodarki wodnej; 6) ochrona ekosystemów Morza 
Bałtyckiego. 

NFOŚiGW w ramach niniejszego konkursu przeznaczył środki na dofinansowanie przedsięwzięć w formie 
dotacji w łącznej wysokości 14 500 000,00 zł. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym - 
maksymalny poziom dofinansowania dla przedsięwzięć wynosi 100% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 500 tys. zł; a minimalna 
kwota dotacji 200 tys. zł. O dofinansowanie mogły się ubiegać inicjatywy przyczyniające się do poprawy stanu 
środowiska. Inicjatywy o „miękkim” charakterze tj. szkolenia, warsztaty czy eventy nie  wchodziły w zakres 
działań kwalifikowanych w ramach tego konkursu. W opinii autora wykluczyło to w zasadzie możliwość 
realizacji projektów zmierzających do wzrostu świadomości społeczeństwa o problematyce jaką podnosi 
Konwencja.  

Tym nie mniej w konkursie dofinansowano 24 projekty na łączną sumę 11 651 067,00 zł (koszty 
kwalifikowane wynosiły 11 684 683,00 zł co daje średnie dofinansowanie na poziomie 99,7%) z czego 11 
projektów prowadziły pozarządowe organizacje ekologiczne na łączną sumę 5 248 421,00 zł. Żaden z tych 
projektów jednak nie dotyczył tematyki związanej z Konwencją.  



 

 

 
OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

Na różnych etapach oceny wniosku wnioskodawca musiał spełnić m.in. następujące kryteria: 
 
1. prowadzą działalność przez co najmniej trzy pełne lata kalendarzowe, na dzień złożenia wniosku 

(liczone od daty pierwszej rejestracji w KRS), 
Powyższe kryterium w ocenie autora analizy wykluczyło małe lokalne organizacje, które powstały staraniem 
miejscowych aktywistów i częstokroć właśnie stanowią lokalne inicjatywy obywatelskie ustrukturyzowane w 
stowarzyszenie. Krótki okres działalności nie stanowił o braku zdolności do realizacji i koordynacji projektu w 
ramach konkursu. Ocena zdolności do wykonania wnioskowanego projektu powinna odbywać się na bazie 
realnego doświadczenia, które wnioskodawca powinien udokumentować. Nie zrozumiałym jest także obranie 
okresu 3 lat jako pozwalającemu Funduszowi ocenić techniczną zdolność do realizacji przedsięwzięcia.  

 
2. na dzień złożenia wniosku zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osoby; 
Podobnie jak w przypadku długości prowadzonej działalności także i to kryterium zawęziło krąg organizacji, 
które mogły ubiegać się o dofinansowanie mimo, iż zatrudnianie na dzień składania wniosku personelu na 
umowę o pracę nie przesądzało o zdolności danej organizacji do realizacji projektu. Członkowie stowarzyszeń 
udzielający się woluntarystycznie przez długi okres czasu zanim zawiązano formalną strukturę, działając na 
rzecz lokalnych zasobów mogą być trwałym zasobem osobowym. 
 
3. na dzień złożenia wniosku zakończyły realizację co najmniej jednego projektu dofinansowanego ze 

środków publicznych o koszcie całkowitym nie mniejszym niż 50 tys. zł (w ciągu 3 lat poprzedzających 
rok złożenia wniosku), 

W ocenie autora kryterium w realny sposób pozwala ocenić czy wnioskodawca posiada doświadczenie w 
prowadzeniu i rozliczaniu dotacji pochodzącej ze środków publicznych. Prawidłowe rozliczenia i zamknięcie 
projektu pozwala na domniemanie, iż wnioskodawca jest pod tym względem wiarygodny.  
 
4. wykazać doświadczenie w animowaniu i zarządzaniu działaniami dot. aktywizacji lokalnej, w 

budowaniu lokalnych partnerstw oraz realizowaniu kompleksowych projektów we współpracy z 
partnerami publicznymi i prywatnym (niekonieczne na polu ochrony środowiska), 

55% 

45% 

Środki przyznane w ramach konkursu 
"Inicjatywy obywatelskie" 

inne niż POE

POE



 

W ocenie autora to kryterium – w odróżnieniu od kryterium oceniającego długość czasu działalności danej 
organizacji – pozwala właściwie ocenić zdolność danego wnioskodawcy do sprawnego i prawidłowego 
prowadzenia projektu zrzeszającego co najmniej 20 inicjatyw.  
 
5. obligatoryjnie załączył do wniosku (w odniesieniu do KAŻDEJ inicjatywy):  

a. opinię lokalnych władz samorządowych dotyczącą zasadności i możliwości realizacji inicjatyw 
(w domyśle pozytywną – dopisek autora),  

b. zgodę podmiotu dysponującego terenem/nieruchomością na realizację inicjatywy,  
c. umowę o współpracy z autorem/ pomysłodawcą inicjatywy, 

Dość długi okres od rozpoczęcia naboru i ogłoszenia wszystkich kryteriów do czasu zamknięcia naboru (3 
miesiące – od 7.11.2014 r. do 2.02.2015 r.) pozwalał na zebranie wszystkich wymaganych załączników choć 
okres świąteczno – noworoczny w zasadzie skracał ten okres o 2 tygodnie, w czasie których urzędy nie 
pracowały w normalnym trybie (urlopy, skrócone godziny pracy etc.). Jednakże opinia lokalnych władz 
samorządowych jest – jak każda opinia – subiektywna i mogła zależeć od aktualnej linii politycznej a nie 
obiektywnych kryteriów związanych z celowością i możliwością realizacji. Można domniemywać, iż część 
planowanych do złożenia wniosków nie została ostatecznie złożona z powodu niezgodności celów projektu 
(proekologicznych) z celami gminy (proinwestycyjnymi) mimo, iż niezgodność ta mogła być pozorna. Z 
doświadczenia autora wynika, iż w takich przypadkach urzędy działają na zasadzie przezorności i nie godzą się 
na realizację przedsięwzięć, które choćby potencjalnie mogłyby stanąć na przeszkodzie polityki realizowanej 
w danej gminie (np. ułatwienia prawne w celu przyciągnięcia dużych inwestorów). 

6. przedłożenie sprawozdania finansowego za 3 lata poprzedzające złożenie wniosku, 
Większość organizacji sporządza sprawozdania finansowe w postaci bilansu, rachunku zysków i strat wraz z 
informacją dodatkową jednakże nie zleca badania go przez niezależnego biegłego rewidenta. Wykonywanie 
badania przez biegłego rewidenta rutynowo sporządzanego bilansu i rachunku zysków i strat jest 
dodatkowym kosztem ponoszonym ze środków własnych częstokroć tylko i wyłącznie na cele związane z 
wnioskiem o dofinansowanie.  

7. w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania z NFOŚiGW, zabezpieczenie 
środków finansowych na współfinansowanie wnioskowanego przedsięwzięcia (jeśli dotacja < koszt 
kwalifikowany) 

W związku z faktem, iż na realizację przedsięwzięcia można było wnioskować o 100% dofinansowania 
konieczność posiadania dużych środków własnych na zabezpieczenie współfinansowania mogła być 
zminimalizowana do stosunkowo niewielkiej kwoty mimo, iż minimalna kwota projektu musiała przekraczać 
500 000,00 zł.  

8. Na etapie negocjacji oceniana była sytuacja finansowa Wnioskodawcy: 
a. problemy w prawidłowym i terminowym regulowaniu zobowiązań przez Wnioskodawcę, 
b. czy majątek Wnioskodawcy jest przedmiotem zabezpieczeń z tytułu innych zobowiązań lub 

Wnioskodawca udzielił zabezpieczeń warunkowych z tego tytułu (np. weksle, poręczenia itp.), 
c. wnioskowana kwota dofinansowania – czy przewyższa wartość posiadanego przez Wnioskodawcę 

majątku (sumy aktywów), 
d. czy występowała strata netto na działalności podstawowej w okresie ostatnich 3 lat, 
e. czy były/są prowadzone przeciwko wnioskodawcy postępowania komornicze w okresie ostatnich 3 

lat, 
f. czy wnioskodawcy wypowiedziano umowy o dofinansowanie w okresie ostatnich 3 lat, 



 

g. czy wnioskodawca notował problemy ze stabilnością uzyskiwanych przychodów w okresie 
ostatnich 3 lat, 

h. czy wnioskodawca jest w stanie wykazać inne niż NFOŚiGW planowane źródła finansowania 
projektu wraz z potwierdzeniem ich przez właściwe dokumenty (a w przypadku ich braku na dzień 
negocjacji – przez podanie przewidywanych terminów ich uzyskania). 

Część z analizowanych kryteriów stoi w sprzeczności z innymi kryteriami konkursu i nie warunkuje 
prawidłowej (obiektywnej) oceny funkcjonowania organizacji i jej zdolności do realizacji wnioskowanego 
przedsięwzięcia. Realizacja projektów na zasadzie refundacji przez NFOŚiGW już poniesionych wydatków 
zmusza do zakładania własnych środków na realizację – co w przypadku organizacji, które (zgodnie z 
wymaganiami konkursu) nie działają dla zysku – i np. wydłużaniem terminów płatności faktur do 30 dni licząc 
na szybką refundację środków, które zapewnią płynność finansową. Sam NFOŚiGW przy ubieganiu się o 
dotację w ramach któregokolwiek konkursu wymaga zabezpieczenia w postaci “weksla in blanco z klauzulą 
natychmiastowej wykonalności bez protestu”. Jest więc on de facto ustanawiany wielokrotnie na ten sam 
majątek beneficjenta. W przeciwnym wypadku możliwa byłaby realizacja jednocześnie jedynie jednego 
projektu. Dodatkowo analiza czy w okresie ostatnich 3 lat wnioskodawca notował stabilne przychody i jest w 
stanie zadeklarować inne niż NFOŚiGW źródła finansowania – w przypadku organizacji nie nastawionych na 
generowanie zysku i funkcjonujące przede wszystkim na bazie uzyskiwanych dotacji z różnych źródeł – jest 
sprzeczna z kryteriami dostępu. Każda organizacja działająca na bazie uzyskiwanych dotacji będzie notowała 
niestabilność przychodów, które generowane są przez dotacje.  

Innym aspektem wyżej omawianych kryteriów (pkt 8) jest fakt, iż na wnioskowany projekt istniała możliwość 
ubiegania się o zaliczkę na jego realizację choć co do zasady projekty powinny być realizowane ze środków 
własnych, o refundację których beneficjent ubiegał się następnie na podstawie wniosków o płatność. By móc 
ubiegać się o zaliczkę należało uzasadnić I transzę zaliczki. Jej rozliczenie warunkowało wypłatę kolejnej. 
Decyzja każdorazowo należała do Zarządu NFOŚiGW a w jej podejmowaniu istotne były przesłanki dotyczące 
doświadczenia, sytuacji finansowej i rzeczywistego zapotrzebowania danego wnioskodawcy. Należało także 
spełnić dodatkowe wymogi:  

a) założyć osobne konto – numer znany na etapie wniosku  
b) dodatkowo beneficjent powinien właściwe lokować środki (np. lokaty typu overnight) a pożytki 

rozliczać do 7 dnia pierwszego miesiąca kolejnego kwartału 
c) pokrywanie ze środków własnych kosztów prowadzenia konta/przelewów  
d) pełna zgodność przelewów z fakturami/rachunkami przedstawianymi na etapie jej rozliczania 
e) złożenie wniosku o zaliczkę – na 14 dni przed terminem jej wypłaty.  

Należy tu zatem zwrócić uwagę, iż pozytywna ocena w ramach kryteriów wymienionych w pkt. 8 zmniejszała 
szansę na uzyskanie zaliczki, gdyż wykluczała możliwość uargumentowania niezdolności do zakładania dużych 
środków własnych. Z kolei negatywna ocena stawiała beneficjenta w bardzo złym świetle i decyzja o 
zaliczkowaniu projektu stanowiła pewne ryzyko dla NFOŚiGW, którego zapewne nie podejmował.  

W ramach planowanego budżetu limit kosztów zarządzania wynosił 20% kosztów kwalifikowanych i mógł być 
przeznaczony na  wynagrodzenia zespołu koordynacyjnego, księgowość, czynsz, materiały biurowe, opłaty 
pocztowe, koszty telekomunikacyjne, ew. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 
niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia, delegacje/podróże służbowe zespołu koordynacyjnego. Przy 
budżecie minimalnym wynoszącym 500 000,00 zł była to wartość max. 100 000,00 zł.  

 
 



 

WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE 

Ani działania edukacyjne ani działania na rzecz ochrony przyrody realizowane w ramach Programu LIFE nie są 
bezpośrednio związane z wypełnieniem Konwencji z Aarhus. Działania edukacyjne są natomiast integralną 
częścią wszystkich projektów LIFE, przy czym kwoty podane w opracowaniu dotyczą całości III komponentu – 
„Environmental governance and information”.  
 
W ramach tego komponentu dwoma ze wskazanych tematyk jakie powinien podejmować projekt są kwestie:  
1) podnoszenia świadomości i przeprowadzania szkoleń w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w 

zakresie ochrony środowiska (w tym, w jaki sposób zapewnić i zmierzyć efektywność i skuteczność 
procedur wymiaru sprawiedliwości na potrzeby sądownictwa, innych organów odpowiedzialnych za 
wymiar sprawiedliwości, administracji publicznej i prawników  służących interesowi publicznemu). 

2) zwiększania efektywności i skuteczności działań mających na celu zwalczanie przestępczości przeciw 
środowisku poprzez: 
− wspieranie wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy organami publicznymi 

odpowiedzialnymi za dochodzenie, ściganie i orzekanie w sprawach przeciwko środowisku; 
− optymalizację wymiany informacji wywiadowczych i innych informacji pomiędzy organami 

publicznymi odpowiedzialnych za ściganie przestępczości przeciwko środowisku, w szczególności 
przemieszczaniu transgranicznym odpadów, handlu gatunkami chronionymi i/lub substancjami 
chemicznymi (w tym szkolenia dla służb śledczych i dochodzeniowych, celników, policjantów, 
prokuratorów i sędziów). 

 
Dane w załączonych zestawieniach za okres 2014-2015 dotyczą całkowitej wartości wsparcia pochodzącego 
ze środków krajowych, jakie NFOŚiGW przyznał w formie dotacji Beneficjentom realizującym szeroko 
rozumianą edukację ekologiczną. Dofinansowanie LIFE widnieje jedynie w postaci wartości całkowitej 
projektu, z czego 50% stanowi dofinansowanie KE i jest ono przekazywane beneficjentom bezpośrednio przez 
KE – bez udziału NFOŚiGW. Dlatego w poniższych danych uwzględniono jedynie wartość wsparcia 
udzielonego beneficjentom LIFE z krajowych środków.  
Dane otrzymane od NFOŚiGW nie obejmują: wartości wsparcia pochodzącego z innych środków, wsparcia 
celowego udzielonego instytucjom państwowym ani środków przeznaczonych na wsparcie strukturalne, gdyż 
nie wchodzi ono w zakres Programu LIFE. 
 
 

 
całościowa, 

w tym edukacja 
ekologiczna 

Liczba aktywnych umów w okresie  
od 01.01.2014 r. do 31.08.2015 r. 61 8 

Kwota aktywnych umów 172 654 477,72 zł 23 635 813,00 zł 
Kwota wypłacona w okresie 

od 01.01.2014r. do 31.08.2015r.  50 407 350,53 zł 11 224 040,00 zł 
Kwota planowana do wypłaty w okresie  

od 01.09.2015 do 31.12.2015r.  29 872 277,34 zł 671 046,00 zł 
 
Wśród realizowanych w latach 2014 – 2015 projektów LIFE na terenie Polski nie było żadnego projektu 
związanego bezpośrednio z tematyką Konwencji. Tematy realizowane przez te projekty w sposób 
pośredni jednak przyczyniały się do realizacji zapisów Konwencji poprzez edukację szerokiego 
społeczeństwa o ochronie środowiska i przyrody podejmując tematy takie jak: 



 

− podniesienie świadomości na temat zmian klimatu wśród liderów na szczeblu lokalnym oraz 
stymulowanie inicjatyw na rzecz praktycznych lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu i 
dostosowania się do zmian, 

− przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla metropolii w oparciu o podejście 
ekosystemowe, na zasadzie synergii infrastruktury technicznej i zielonej, 

− opracowanie skutecznych procedur konsultacji społecznych i udziału społeczeństwa w 
decydowaniu w procesie  przygotowania planów ochrony i planów zadań ochronnych. 

 
Przedstawione powyżej dane liczbowe nie mogą jednak służyć jako dowód na wypełnienie przez Polskę 
zobowiązań Konwencji  uwagi na fakt, iż to środki KE mają tu wiodącą rolę i to Unia poprzez 
utworzenie w ramach LIFE+ możliwości wnioskowania o środki na działania służące wspieraniu 
Konwencji. Dodatkowo jak wykazała analiza w latach 2008-2014 Polska nie złożyła żadnego wniosku, 
który konsumowałby środki z przeznaczeniem na cele związane z Konwencją.  
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Współfinansowanie projektów LIFE+ dla beneficjentów z Polski realizujących projekty na terenie kraju i 
pozwalające na uzyskanie łącznego dofinansowania na poziomie do 95% wydatków kwalifikowalnych jest 
wyjątkowym montażem finansowym, który otworzył szeroko dostęp do środków w ramach LIFE dla 
organizacji pozarządowych. Biorąc pod uwagę, iż projekty LIFE powinny mieć budżety przekraczające 
1 000 000,00 € zapewnienie udziału środków własnych na poziomie 50% tej wartości było praktycznie 
warunkiem nie do spełnienia przez polskie ekologiczne organizacje pozarządowe (zwłaszcza, że 
uzupełniające 50% musiało być udokumentowane i dodatkowo potwierdzone gwarancją bankową).  
Procedura przyznania przez NFOŚiGW środków w ramach mechanizmu współfinansowania jest bardzo 
uproszczona (wniosek składa się z kilku stron podsumowujących treść wniosku LIFE oraz Harmonogram 
wydatkowania środków z współfinansowania) a decyzja o jej uruchomieniu jest sprzężona z decyzją 
Komisji Europejskiej – jeśli decyzja KE jest pozytywna i zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, 
decyzja NFOŚiGW jest także pozytywna i zostaje podpisana osobna umowa na współfinansowanie 
sięgające 45% wydatków kwalifikowalnych projektu. Pozwala to zatem organizacji pozarządowej 
zabezpieczyć środki własne w wysokości „jedynie” 5%, co w przypadku budżetów w wysokości kilku 
milionów euro i tak stanowi niebagatelną sumę.  
Mechanizm współfinansowania krajowego projektów LIFE jest unikalny na skalę UE i jak autor zaznaczył 
wcześniej pozwala na skorzystanie z tych środków, które w przeciwnym wypadku byłyby praktycznie 
niedostępne.  
W ramach LIFE+ nie ma w zasadzie ograniczenia (limitu) na koszty takie jak płace czy zarządzanie. Koszty 
ogólne (do których zalicza się m.in. koszty utrzymania biura, materiałów eksploatacyjnych etc.) nie 
powinny jednakże przekroczyć 7% kosztów kwalifikowalnych (z wyłączeniem kosztów zakupu ziemi i 
samych kosztów ogólnych) a w ogólnym budżecie projektu należy zachować proporcję (nie ustaloną 
odgórnie) wskazującą na zasadność kosztów w nim ujętych kładąc nacisk by ich większość zaplanowana 
została na potrzeby bezpośredniego wdrażania działań w projekcie. W ramach III komponentu LIFE+ 
zakup ziemi i budowa dużej infrastruktury są kosztami niekwalifikowalnymi jednakże koszty budowy 
mniejszej infrastruktury oraz zakupu sprzętu w projektach realizowanych przez pozarządowe organizacje 
ekologiczne są kwalifikowalne w całości (a nie jedynie wartość odpisów amortyzacyjnych – jak to jest w 
przypadku projektów realizowanych przez inne podmioty).   
 
 



 

INNE ŚRODKI  

Środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014  
 
Nabór główny w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i 
ekosystemów” został ogłoszony w 2013 r. a umowy podpisano w 2014 r. Alokacja na konkurs wynosiła 
54 553 270,00 zł. Celem Programu jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej a do 
dofinansowania kwalifikowały się projekty, które miały na celu przyczynić się do osiągnięcia jednego 
celów ogólnych: 
1. Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000; 
2. Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych; 
3. Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w 

powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów  
4. Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności 

biologicznej – przeznaczony dla organizacji pozarządowych realizujących projekty merytorycznie 
odpowiadające zakresom rezultatów 1-3. 

 
Oznacza to, iż w ramach tego naboru o dofinansowanie mogły się ubiegać zarówno projekty z zakresu 
edukacji ekologicznej jak i ochrony przyrody. W tej części opracowania omówione zostaną projekty 
dotyczące edukacji ekologicznej.  
 
O dofinansowanie ze środków MF EOG mogły ubiegać się wszystkie podmioty, prywatne lub publiczne, 
między innymi jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne, w tym 
Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe”, z tym że podmioty prywatne oraz organizacje 
pozarządowe (NGOs) musiały działać przynajmniej 12 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru wniosków. 
 
Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć 85% dla wnioskodawców 
Programu przy czym minimalna kwota dofinansowania nie mogła być mniejsza niż. 703 103,00 zł, zaś 
maksymalna kwota nie mogła przekroczyć 3 308 720,00 zł. Wymagany wkład własny w postaci 15% 
wartości wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów wdrażanych przez organizacje pozarządowe 
mógł zostać wniesiony w postaci rzeczowej (nieodpłatna dobrowolna praca – wolontariatu), który mógł 
stanowić do 50% wymaganego współfinansowania (czyli 7,5% wartości wydatków kwalifikowalnych). 
Wkład własny w pozostałym zakresie, podobnie jak w przypadku wnioskodawców innych niż organizacje 
pozarządowe, mógł być wniesiony jedynie w postaci pieniężnej. 
 
Dodatkowo w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i 
ekosystemów” w 2013 r. ogłoszono nabór wniosków dla Funduszu Małych Grantów w trybie 
konkursowym. Alokacja na ten konkurs wyniosła 17 516 752,00 zł. Na tę kwotę złożyły się środki 
pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w wysokości 
16 543 600,00 zł oraz wkład krajowy Operatora Programu (Ministerstwo Środowiska) w wysokości 
973 152,00 zł.  
Nabór przeznaczony był wyłącznie dla organizacji pozarządowych, które mogły złożyć wnioski mające na 
celu zwiększenie potencjału ekologicznego organizacji pozarządowych do promowania różnorodności 
biologicznej. Cel ten ma zostać osiągnięty w ramach realizacji jednego z celów tematycznych: 
1. Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000; 
2. Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych; 



 

3. Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w 
powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. 

 
W otwartym konkursie głównym minimalny poziom dofinansowania nie mógł przekroczyć 85% wydatków 
kwalifikowalnych przy czym minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. EUR tj. 703 103 PLN, zaś 
maksymalna kwota dofinansowania to 800 tys. EUR tj. 3 308 720 PLN  W przypadku konkursu w ramach 
Funduszu Małych Grantów maksymalny poziom dofinansowania we wniosku nie mógł przekroczyć 90% 
wartości wydatków kwalifikowalnych przy czym minimalna kwota dofinansowania to 206 795,00 zł, zaś 
maksymalna to 1 033 975,00 zł. Jednocześnie należało zapewnić w budżecie projektu wkład własny w 
wysokości minimum 15% kwoty kosztów kwalifikowalnych w przypadku otwartego konkursu głównego 
lub minimum 10% kwoty kosztów kwalifikowalnych w przypadku otwartego konkursu Funduszu Małych 
Grantów. Wkładem własnym mogły być wyłącznie środki pieniężne, np. środki własne, pożyczka 
zaciągnięta przez wnioskodawcę (preferencyjna, umarzalna) lub wkład finansowy partnera. Wyjątkiem 
od powyższej zasady były projekty wdrażane przez organizacje pozarządowe, gdzie wkład rzeczowy w 
postaci wolontariatu mógł stanowić do 50% współfinansowania wymaganego dla projektu, w formie 
nieodpłatnej dobrowolnej pracy wolontariatu.  
 
W naborze głównym wniosków każdy wnioskodawca mógł złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Przy 
czym dopuszczono możliwość jednoczesnego składania różniących się treścią wniosków tego samego 
wnioskodawcę należącego do sektora organizacji pozarządowych non – profit w ramach dwóch 
otwartych konkursów dla Programu Operacyjnego „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” 
tj.: do naboru głównego wniosków i do Funduszu Małych Grantów. By projekt mógł zostać 
zakwalifikowany do dofinansowania musiał uzyskać min. 60 pkt/100 pkt możliwych. O ostatecznej decyzji 
o dofinansowaniu decydowała dostępność środków alokowanych na dany konkurs.  
 
Dofinansowanie mogło zostać zrealizowane w formie refundacji części kosztów poniesionych lub w 
formie zaliczki, której forma była zależna od rodzaju beneficjenta. Pozarządowe organizacje zostały 
uprzywilejowane możliwością finansowania w postaci systemu płatności zaliczkowych, w którym 
pierwsza transza zaliczki stanowiła 10% przyznanego dofinansowania (a kolejne transze zaliczek są 
przekazywane zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie po całkowitym 
rozliczeniu poprzedniej transzy. Kolejne transze zaliczki nie mogą być większe niż 30% przyznanego 
dofinansowania).  
Inne podmioty mogły ubiegać się tylko o jednorazową transzę zaliczki wynoszącą od 10 – 40% 
przyznanego dofinansowania. Pozostała część środków dla tych beneficjentów wypłacana była w formie 
refundacji części poniesionych kosztów (na podstawie zaakceptowanego wniosku o płatność). 
 
Dodatkowo w ramach realizacji każdego projektu przewidziano płatność końcową (w postaci kwoty 
zatrzymanej wynoszącej 10% przyznanego dofinansowania bez względu na rodzaj beneficjenta), która 
wypłacana jest po akceptacji sprawozdania końcowego. Wszystkie projekty w ramach tych konkursów 
muszą się zakończyć rzeczowo i finansowo przed 30 kwietnia 2016 r.  
 
Żaden z projektów finansowanych w ramach MF EOG nie obejmował swoim zakresem tematyki 
związanej z Konwencją ani nie promował jej treści. Projekty edukacyjne dofinansowane w ramach tego 
konkursu podejmowały przede wszystkim tematykę związaną z społeczną i ekonomiczną wartością 
zasobów przyrodniczych a wśród ogólnej puli projektów realizowanych przez POE znalazły się także 
projekty dotyczące działań czynnej ochrony przyrody (szczegóły omówiono w rozdziale: 3. Środki na 
ochronę przyrody) 



 

 
Przyznane pozarządowym organizacjom ekologicznym środki na edukację ekologiczną w porównaniu do innych 
grup beneficjentów i tematyki projektów.  
 

  
Rezultat1 Fundusz 

Małych 
Grantów2   3 3 – pp3 4 

alokacja 36 166 905,00  2 866 988,23 34 789 847,00 4 18 985 819,85 5 
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całościowa 22 867 819,65 2 866 988,23 16 874 062,63  17 946 476,80  
dla POE 0,00  0,00 10 244 347,63  8 093 547,00  
edukacja 
ekologiczna 

22 867 819,65 2 866 988,23 15 313 987,93  12 146 896,80 
 

edukacja 
ekologiczna 
prowadzona 
przez POE6 

0,00 0,00 6 793 213,33  5 049 945,00 

 

 
Wyjaśnienia do tabeli.  
1. Rezultat w ramach środków NFM i MF EOG jest odpowiednikiem priorytetów programu PL02. 

Projekt może być złożony tylko w ramach jednego rezultatu programu, który staje się celem 
ogólnym projektu. Rezultat 1 to „Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów 
Natura 2000”, Rezultat  2 to „Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych 
gatunków obcych”, Rezultat 3 to „Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej 
oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością 
ekosystemów”, Rezultat 4 to „Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do 
promowania różnorodności biologicznej” (jest on przeznaczony dla organizacji pozarządowych 
realizujących projekty merytorycznie odpowiadające zakresom rezultatów 1-3). 

2. Fundusz Małych Grantów realizowany jest w 3 priorytetach (rezultatach): 1. Wzrost efektywności 
zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000; 2. Wzrost odporności rodzimych 
ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych; 3. Wzrost świadomości społecznej nt. 
różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i 
ekonomiczną wartością ekosystemów. 

3. pp – Projekt Predefiniowany. Oprócz jednego projektu predefiniowanego, wszystkie pozostałe 
projekty zostały wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym. Projekt predefiniowany – 
Beneficjentem projektu predefiniowanego jest Ministerstwo Środowiska i projekt „Różnorodność 
biologiczna i działania na rzecz ekosystemów - ogólnopolska kampania informacyjna podnosząca 
świadomość nt. różnorodności biologicznej”. 

4. Łączna alokacja obejmująca  Rezultat 4 i  Fundusz Małych Grantów. 
5. UWAGA! Kwota alokacji podana na ogłoszeniu o naborze i w materiałach otrzymanych z NFOŚiGW 

różni się. Kwota w ogłoszeniu to 17 516 752,00 zł (z czego 16 543 600,00 zł to środki EOG oraz 
973 152,00 zł jako wkład krajowy Operatora Programu). W materiałach otrzymanych bezpośrednio 
od NFOŚiGW na oficjalny wniosek podano kwotę: 18 985 819,85 (z czego 17 986 574,00 zł ze 
środków EOG i 999 245,85 zł ze środków z budżetu państwa). 

6. W analizowanym zakresie znajdują się także działania kampanijne służące edukacji ekologicznej. 
 



 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Fundusze “norweskie” jako jedyne dostępne na „rynku” funduszy dla organizacji pozarządowych 
posiadają pulę środków przeznaczonych tylko i wyłącznie dla organizacji pozarządowych. Pozbawia to 
POE konieczności rywalizowania w konkursach z instytucjami tj. samorządy czy jednostki organizacyjne 
Lasów Państwowych posiadających własne środki. Organizacje pozarządowe (NGOs) są zdefiniowane jako 
organizacje działające na zasadach non-profit tj., których działalność nie jest skierowana na osiągnięcie 
zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe niezależna od władz lokalnych, regionalnych i 
centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych.  
 
Dodatkowym wymogiem było by była ona zarejestrowana na terenie Polski i działająca przynajmniej 12 
miesięcy przed datą ogłoszenia naboru wniosków. Jednakże w ramach oceny doświadczenia organizacji 
pozarządowej w zakresie tematyki projektu organizacje, które w okresie ostatnich 3 lat od złożenia 
wniosku nie zrealizowały żadnego projektu/działania o tematyce składanego projektu i jednocześnie nie 
posiadają zaplecza technicznego do jego realizacji nie były odrzucane lecz nie uzyskiwały punktów w tym 
kryterium (z 10 możliwych). Faworyzowane zatem były projekty organizacji, które posiadają bogate 
doświadczenie (co najmniej 5 projektów o tematyce składanego projektu) oraz posiadają wystarczające 
zaplecze techniczne. W opinii  autora nie było to jednak bardzo znaczące kryterium, gdyż maksymalna 
punktacja w tym kryterium stanowiła 10% maksymalnej liczby punktów jakie można było uzyskać w 
czasie oceny.  
 
W budżet projektu można było wliczyć koszty pośrednie definiowane jako wszystkie kwalifikowalne 
koszty, które nie mogą być jasno wskazane przez beneficjenta i/lub partnera projektu, jako bezpośrednio 
związane z projektem, ale które można wskazać i uzasadnić w ramach systemu rachunkowości, jako 
poniesione bezpośrednio w związku z bezpośrednimi kosztami kwalifikowalnymi projektu. Koszty 
pośrednie ponoszone w ramach projektów opierają się na ryczałcie wynoszącym do 20% całkowitych 
bezpośrednich kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych 
przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których 
nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta. Do kosztów zarządzania projektem mogą także należeć 
m.in. koszty podróży oraz diet, zakup sprzętu niezbędnego dla zarządzania projektem oraz koszty jego 
amortyzacji oraz koszty wynagrodzeń i ich składowe. Taki katalog wydatków, pozwalał na włączenie do 
projektu części kosztów funkcjonowania tak strukturalnego jak instytucjonalnego organizacji.  
 
Innym istotnym aspektem realizacji projektów przez organizacje pozarządowe była, omawiana wcześniej, 
możliwość realizacji projektu na bazie transz zaliczek. Dla organizacji nie posiadających wystarczających 
środków własnych na założenie ich w celu ich późniejszej refundacji ma niebagatelne znaczenie dla 
zachowania płynności finansowej a tym samym wiarygodności finansowej całej organizacji. Pomimo tego 
udogodnienia w czasie oceny finansowej Wnioskodawcy oceniano możliwość/zdolność zapewnienia 
środków finansowych na współfinansowanie i utrzymanie trwałości efektów projektu. Na etapie 
składania wniosku zatem należało wykazać swoją wiarygodność do zapewnienia właściwych środków na 
działania służące utrzymania efektów zrealizowanego projektu. O ile wiele elementów procesu wyboru 
projektów jak i ich realizacji ułatwiało dostęp do środków funduszy „norweskich” organizacjom o tyle 
ocena finansowa Wnioskodawcy faworyzowała jednostki sektora finansów publicznych, dla których 
dokumentowanie wkładu własnego oraz środków na zapewnienie trwałości efektów projektu nie było w 
ogóle wymagane.  

 



 

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 
 
ŚRODKI KRAJOWE 

KONKURS 2013  

 
W ramach konkursu ogłoszonego jeszcze w 2013 r. dotacji udzielono w 2014 r. Ogłoszono dwie listy 
rankingowe, gdzie wśród 34 projektów znalazły się zaledwie 4 projekty pozarządowych organizacji 
ekologicznych. Koszt całkowity przedsięwzięć na liście rankingowej to 30 825 354,45 zł, dla których 
udzielono dofinansowania w kwocie 23 771 449,00 zł (czyli na średnim poziomie 77%),  z czego 1 904 
944,00 przyznano na projekty realizowane przez POE.  
 
Dodatkowo w ramach naboru ciągłego dla Państwowych Jednostek Budżetowych (PJB) złożono 11 
wniosków, dla których całkowity koszt przedsięwzięć wynosił 6 191 024,59 zł a przyznane 
dofinansowanie wyniosło 6 141 932,00 zł (czyli 99%). 
 

 

 

PROGRAM PRIORYTETOWY „OCHRONA OBSZARÓW I GATUNKÓW CENNYCH 
PRZYRODNICZO”  

Program priorytetowy został opracowany na lata 2014 – 2020 (per analogiam do perspektywy 
finansowej funduszy europejskich). Program przewiduje finansowanie takich przedsięwzięć jak m.in.: 
1) ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

na obszarach parków narodowych 
2) ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

na obszarach międzynarodowych rezerwatów biosfery MAB i obszarach chronionych na podstawie 
Konwencji Ramsarskiej  
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3) ochrona siedlisk i gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej oraz Dyrektywie Ptasiej, w 
ramach sieci obszarów Natura 2000 

4) powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i 
grzybów 

5) przygotowanie projektów przyrodniczych, planowanych do realizacji przy wykorzystaniu funduszy 
unijnych nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020; 

6) odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie 
tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.  

 
Program także przewiduje współfinansowanie w zakresie niezbędnego wkładu własnego projektów w 
ramach Instrumentu Finansowego Life+, V osi priorytetowej POIiS, RPO oraz EWT, Mechanizmu 
Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności 
biologicznej i ekosystemów” oraz Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. 
 
Budżet Programu stanowią planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania  (dotacja, 
przekazanie środków dla państwowych jednostek budżetowych – pjb) oraz wypłaty środków z już 
podjętych zobowiązań. Planowane zobowiązania określono na kwotę 69 716 900,00 zł a wypłaty z już 
podjętych zobowiązań określono na kwotę 46 722 700,00 zł. Biorąc także pod uwagę zwrotne formy 
dofinansowania (pożyczki) łączny budżet Programu na lata 2014 – 2020 wynosi 122 504 900,00 zł. Z tego 
na konkursy w latach 2014 – 2015 przeznaczono: 
W roku 2014 – 45 651 900,00 zł z czego 1 022 400,00 zł na przekazanie środków dla pjb; 
W roku 2015 – 24 065 000,00 zł z czego 5 800 000,00 zł na przekazanie środków dla pjb. 
 
W odróżnieniu od Programów Priorytetowych z lat poprzednich nowym mechanizmem finansowym 
wprowadzonym do Programu na lata 2014 – 2020 jest pożyczka. Ma ona służyć uzupełnieniu 
wymaganego wkładu własnego lub zapewnieniu płynności finansowej. Z kilkoma wyjątkami 
dofinansowanie w formie dotacji może sięgać do 95 % kosztów kwalifikowanych oraz w formie pożyczki 
uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych.  
Wyjątkami są m.in. przedsięwzięcia dotyczące wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu 
realizowanych przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa (do 100%), przedsięwzięcia dotyczące 
ochrony i rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów (do 80%).  
 
W przypadku pożyczki udzielanej w celu zachowania płynności finansowej1 przedsięwzięć 
współfinansowanych z Instrumentu Finansowego LIFE+, ze środków UE wartość pożyczki nie może 
przekraczać wartości niewypłaconych środków (różnie określana dla różnych funduszy).  
 
Jako minimalną wartość projektu określono kwotę 300 000,00 zł  a jako maksymalną wartość projektu 
określono kwotę 2 000 000,00 zł. Wyjątki stanowią m.in. projekty wykupu nieruchomości w trybie 
pierwokupu realizowanych przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa, odtworzenia zasobów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, 
zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych oraz projekty przygotowania 
projektów przyrodniczych, planowanych do realizacji przy wykorzystaniu funduszy unijnych nowej 
perspektywy finansowej na lata 2014-20202.  

                                                      
1 O procedurze udzielania pożyczki i rozwiązaniach jakie przyjął Fundusz więcej w rozdziale „Omówienie wybranych kryteriów 
mogących mieć znaczenie z perspektywy organizacji pozarządowej”.  
2 O kryteriach wyboru tych przedsięwzięć więcej napisano w rozdziale „Omówienie wybranych kryteriów…”  



 

 
Program także określił szczegółowo katalog kosztów kwalifikowalnych. Do celów niniejszego opracowania 
wyszczególniono te, które mogą mieć znaczenie w projektach ochrony przyrody realizowanych przez 
organizacje pozarządowe: 
1) wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo technicznej, w tym opracowanie koncepcji 

projektowej. 
2) koszty bezpośrednie, związane z zarzadzaniem przedsięwzięciem - do 5% wartości projektu, 
3) Nabycie nieruchomości / nabycie praw do nieruchomości – jedynie realizowane przez Parki 

Narodowe na rzecz Skarbu Państwa.  
4) Koszty kwalifikowalne robót budowlanych to m.in: 

a) wydatki na przygotowanie placu budowy;  
b) budowa lub modernizacja szlaków turystycznych, punktów i wież widokowych, wiat, zadaszeń i 

innych obiektów małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem szlaków w toalety dla 
turystów; 

c) budowa lub modernizacja obiektów ochrony zasobów genowych, (banki genów, hodowle 
zachowawcze, ogrody botaniczne); 

d) budowa lub modernizacja obiektów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego kształtowania 
stosunków wodnych; 

e) roboty dodatkowe, niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego. 
5) Koszty sprzętu i wyposażenia: 

a) dostawy lub zakup i montaż materiałów, urządzeń, sprzętu, oprogramowania koniecznych do 
ochrony, restytucji i reintrodukcji gatunków, a także służących zachowaniu i odtwarzaniu siedlisk 
przyrodniczych; 

b) dostawy lub zakup i montaż wyposażenia obiektów ochrony zasobów genowych (banki genów, 
hodowle zachowawcze, ogrody botaniczne, arboreta), w tym materiału genetycznego; 

c) dostawy lub zakup i montaż sprzętu i wyposażenia do prowadzenia monitoringu; 
d) dostawy lub zakup podstawowego sprzętu informatycznego i oprogramowania (w tym zakup 

wsparcia technicznego/ aktualizacji do posiadanych licencji oprogramowania GIS) pod katem 
wdrażania planów ochrony oraz zarzadzania obszarami chronionymi; 

e) dostawy lub zakup i montaż urządzeń i materiałów z zakresu ograniczenia niskiej emisji i 
zwiększenia efektywności energetycznej, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

6) Koszty wydawnictw, publikacji, opracowań, materiałów informacyjno promocyjnych oraz działań 
popularyzujących wiedze na temat wdrażanych projektów z zakresu ochrony siedlisk i gatunków 
wśród społeczności lokalnych – do 5% wartości projektu, jednak nie więcej niż 50 000,00 zł. 

7) zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, 
jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo odliczenia  

8) opłaty notarialne związane z zakupem nieruchomości; 
9) zakup lub pozyskanie i wsiedlenie osobników niezbędnych do ochrony, restytucji i reintrodukcji 

gatunków; 
10) zabiegi pielęgnacyjne, opieka weterynaryjna, zakup środków farmakologicznych, produkcja lub zakup 

i wyłożenie karmy, niezbędne dla ochrony gatunków zwierząt a także inne prace konieczne dla 
ochrony, restytucji i reintrodukcji gatunków zwierząt; 

11) prace związane z zachowaniem i odtwarzaniem siedlisk; 
12) hodowla lub zakup materiału odnowieniowego oraz prace i inne zakupy związane z regeneracja 

zbiorowisk roślinnych a także inne prace konieczne dla ochrony, restytucji i reintrodukcji gatunków 
roślin; 



 

13) opracowanie krajowych programów ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, opracowanie 
projektów planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz opracowań 
niezbędnych do ich powstania, opracowanie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody 
pokrywających się w całości lub części z obszarami Natura 2000, uwzgledniających zakres planu 
zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000, oraz opracowań niezbędnych do ich 
powstania; 

14) prace związane z prowadzeniem monitoringu w zakresie stanu zasobów przyrodniczych, 
występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych zadań; 

15) przywrócenie do pierwotnego stanu zbiorników i cieków wodnych. 
 
Program także określił katalog kosztów uznawanych przez NFOŚiGW za niekwalifikowalne. Do celów 
niniejszego opracowania wskazano jedynie te, które mogą mieć znaczenie w projektach realizowanych 
przez organizacje pozarządowe.  
Za nie kwalifikowane uznano:  
1) koszty zakupów i prac generujących przychody, związane z pozyskaniem drewna i innej biomasy 

przeznaczonej do sprzedaży, w tym odłowy regulacyjne ryb; 
2) koszty zakupu samochodów, quadów i pojazdów jednośladowych,  
 
Jednocześnie warunkiem kwalifikowalności kosztów bezpośrednich, związanych z zarzadzaniem 
przedsięwzięciem (w ramach usług zewnętrznych) jest brak odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników w strukturze instytucjonalnej beneficjenta. Warunkiem kwalifikowalności kosztów 
wykonania dokumentacji projektowej i technicznej (kwalifikowane wyłącznie jako wkład własny 
beneficjenta) jest realizacja wynikającego z niej zakresu projektu w ramach tego samego przedsięwzięcia, 
z wyjątkiem projektów przyrodniczych, planowanych do realizacji przy wykorzystaniu funduszy unijnych 
nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, dla których warunkiem kwalifikowalności kosztów 
dokumentacji będzie zgodność zakresu projektu z właściwym, zatwierdzonym programem w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. Za nie kwalifikowane do dofinansowania w formie dotacji uznano 
koszty podwójnie finansowane w tym koszty prac związanych z wykaszaniem ekosystemów nieleśnych, w 
przypadku powierzchni do których wypłacane są dopłaty rolno-środowiskowe.  
Koszty prac związanych z prowadzeniem monitoringu w zakresie stanu zasobów przyrodniczych, 
występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych zadań, będą kwalifikowane wyłącznie w ramach 
przedsięwzięć z zakresu czynnej ochrony gatunków i siedlisk, jako ich integralny element, odnoszący się 
swym zakresem wyłącznie do działań realizowanych w ramach tych przedsięwzięć (ograniczenie nie 
dotyczy jednak prac z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej wykonywanej na potrzeby opracowania 
projektów planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000).  
 

KONKURS 2014  

Mimo, iż program ustanawia regułę co najmniej dwóch konkursów rocznie w 2014 roku odbył się tylko 
jeden konkurs z uwagi na przygotowania NFOŚiGW do wdrażania POIiŚ 2014-2020 oraz konieczność 
zapewnienia środków na współfinansowanie projektów POIiŚ w zakresie ochrony przyrody i edukacji 
ekologicznej Zarząd NFOŚiGW zdecydował o odwołaniu planowanych na 2014 rok konkursów w 
dziedzinie ochrony przyrody. 
 
W 2014 r. odbyły się jedynie trzy nabory ciągłe trwające cały rok 2014:  



 

1) dla parków narodowych obejmujący wnioski o pożyczkę na zachowanie płynności finansowej 
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE, wnioski o pożyczkę na wkład własny do 
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE oraz wnioski o dotację na pierwokupy;  

2) dla parków narodowych obejmujący wnioski o dotację oraz o pożyczkę na uzupełnienie wkładu 
własnego do dotacji NFOŚiGW  

3) obejmujący odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów 
służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, w zakresie podanym w 
Programie priorytetowym (dotacja, pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego do dotacji NFOŚiGW).  

 
Wnioski o dotację dotyczyły przedsięwzięć tj.  
1) ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

na obszarach parków narodowych 
2) ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

na obszarach międzynarodowych rezerwatów biosfery MAB i obszarach chronionych na podstawie 
Konwencji Ramsarskiej 

3) ochrona siedlisk i gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej oraz Dyrektywie Ptasiej, w 
ramach sieci obszarów Natura 2000 

4) powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i 
grzybów 

5) przygotowanie projektów przyrodniczych, planowanych do realizacji przy wykorzystaniu funduszy 
unijnych nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 

6) odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie 
tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych, w zakresie 
przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu 
Finansowego Life+, V osi priorytetowej POIiŚ, RPO oraz EWT 

7) przedsięwzięcia współfinansowane z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach 
Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” 

8) przedsięwzięcia współfinansowane ze Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. 
 
 

KONKURS I 2015   

W ramach konkursu można było złożyć wniosek dotyczący czynnej ochrony gatunków i siedlisk na 
obszarach chronionych. Działania te powinny być realizowane w ramach obowiązujących planów 
ochrony, planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz planów ochrony i zadań ochronnych 
dla parków narodowych lub rezerwatów przyrody a także późniejszego monitoringu efektów 
realizowanych zadań.   
 
Alokacja przyznana na wszystkie konkursy w roku 2015 wynosiła 14 000 000,00 zł (i dodatkowe 
1 500 000,00 zł na dofinansowanie w formie pożyczki). NFOŚiGW w ramach niniejszego konkursu 
przeznaczył środki na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w łącznej wysokości 14 500 000,00 
zł. Nabór wniosków odbywał się w trybie:  
a) konkursowym – dofinansowanie w formie dotacji: do 90% kosztów kwalifikowanych; 
b) ciągłym – dla wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla państwowych jednostek 

budżetowych (do 100% kosztów kwalifikowalnych); 



 

c) ciągłym – dla wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% 
w skali roku a odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. 
Pierwsza spłata na koniec kwartału (kalendarzowego), następującego po kwartale, w którym 
wypłacono pierwszą transzę pożyczki. 

W przypadku dofinansowania w formie dotacji, minimalny koszt musiał wynieść co najmniej 300 tys. zł a 
maksymalny nie mógł przekroczyć 2 000 000,00 zł. Wkład własny do projektów musi wynosić min. 10% 
wartości wydatków kwalifikowanych, przy czym mógł on pochodzić ze środków pożyczki – na której 
udzielenie wniosek składa się jednocześnie z wnioskiem o udzielenia dotacji.   

W ramach zakończonego naboru w trybie konkursowym zakwalifikowały się do dofinansowania 4 wnioski 
na łączną sumę 3 541 897,00 zł z czego dofinansowania udzielono na łączną sumę 2 951 749,00 zł (czyli 
na średnim poziomie 83,34%). Wśród beneficjentów nie znalazły się pozarządowe organizacje 
ekologiczne.  

W ramach zakończonego naboru w trybie pozakonkursowym (ciągły) dla Państwowych Jednostek 
Budżetowych (PJB) złożono 9 wniosków  na łączną sumę 5 493 922,59 zł, na które udzielono 
dofinansowania na łączną sumę 5 385 069,00 zł (czyli na średnim poziomie 98%).  

 
OMÓWIENIE WYBRANYCH KRYTERIÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

W pierwszym konkursie 2015 r. ostro określono kryteria dostępu wskazując listę dokumentów jakie 
należy załączyć do wniosku by spełniał on wymogi formalne. W przypadku gdy wnioskodawca nie 
był właścicielem/zarządcą terenu, na którym będzie realizowany projekt do wniosku o 
dofinansowanie należało załączyć m.in. zgodę właściciela na realizację zadań wchodzących w zakres 
projektu, opinię wydaną przez właściwy organ nadzorujący, dokument potwierdzający akceptację przez 
właściwy kompetencyjnie organ ochrony przyrody zakresu działań w ramach projektu, wszelkie decyzje, 
postanowienia i zaświadczenia z zakresu ustawy o ochronie przyrody, pozwolenia administracyjne (tj. 
pozwolenia wodno – prawne, pozwolenia/zgłoszenia robót budowlanych etc.). Brak tych dokumentów 
powodował odrzucenie wniosku. Beneficjentami w konkursie mogły być parki narodowe, organizacje 
pozarządowe, jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, uczelnie wyższe posiadające w swojej 
strukturze Leśne Zakłady Doświadczalne jednakże bardzo krótki okres trwania konkursu wynoszący 
miesiąc (1 – 30.04.2015 r.) w połączeniu z wymogami jakie zostały określone w ogłoszeniu 
spowodował, iż w zasadzie uniemożliwiał startowanie w nim organizacjom pozarządowym i innym 
podmiotom nie będącym właścicielem terenów, na których miałyby być projekt realizowany. 
NFOŚiGW nie uwzględnił składanych próśb o przedłużenie terminu składania wniosków w tym 
konkursie uznając je za bezzasadne. W opinii autora opracowania takie określenie kryteriów 
faworyzowało jednostki sektora finansów publicznych i samorządy. Miało to odzwierciedlenie w 
przyznanym dofinansowaniu – dla jednostek Lasów Państwowych i Parków Narodowych oraz w 
postaci przekazania środków dla pjb.  

W ramach Programu Priorytetowego na lata 2014 – 2015 nowym mechanizmem finansowym jaki 
NFOŚiGW dał do dyspozycji beneficjentom jest preferencyjna pożyczka na uzupełnienie wymaganego 
wkładu własnego lub zachowanie płynności finansowej. Może to być istotny element montażów 
finansowych z jakich korzystać będą organizacje pozarządowe. Z uwagi jednak na fakt, iż w 2014 roku nie 
zostały ogłoszone żadne konkursy, w ramach których POE mogły skorzystać z tej możliwości a w 2015 



 

roku nie było POE na liście dotowanych beneficjentów – autor nie ma możliwości oceny sprawdzalności 
tego mechanizmu w praktyce w ramach konkursów ze środków krajowych. O praktycznych aspektach 
udzielania pożyczki na zachowanie płynności w ramach przedsięwzięć współfinansowanych z instrumentu 
finansowego LIFE+ mowa jest w dalszej części tego rozdziału.  

PODSUMOWANIE 

Ze środków krajowych w latach 2014 i 2015 w ramach ogłoszonych konkursów NFOŚiGW udzielił 
dofinansowania w formie dotacji w kwocie 38 250 199,00 zł.  

W ramach naboru ciągłego udzielono dofinasowania w formie dotacji i pożyczki inwestycyjnej w kwocie 
30 676 538,44 zł, zaś w ramach naboru dla Państwowych Jednostek Budżetowych (PJB) udzielono 
dofinansowania na kwotę 11 527 001,00 zł jednak w trybie pozakonkursowym łącznie udzielono wsparcia 
na kwotę 42 203 539,44 zł.  

Wg informacji uzyskanej z NFOŚiGW na wniosek o udostępnienie informacji całkowita wartość wsparcia 
pochodzącego środków krajowych jakiej udzielił NFOŚiGW w okresie 1.01.2014 – 31.08.2015 r. wyniosła 
80 453 738,44 zł. 

Jednocześnie w ramach tych środków nie zanotowano występowania pomocy publicznej. 

WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE 

Działania na rzecz ochrony przyrody realizowane w ramach Programu LIFE nie są bezpośrednio związane 
z wypełnieniem Konwencji z Aarhus. Działania edukacyjne są natomiast integralną częścią wszystkich 
projektów LIFE, przy czym kwoty podane w opracowaniu dotyczą całości II komponentu – „Nature and 
biodiversity”.  
 
W ramach tego komponentu projekty mogą być realizowane w dwóch działach: Przyroda i 
Bioróżnorodność różniących się tematyką jaką powinien podejmować projekt.  
Projekt LIFE + Przyroda powinien służyć m.in.:  
1. bezpośredniej ochronie siedlisk i gatunków objętych Dyrektywą Siedliskową i Ptasią oraz, w 

szczególności, wspieranie zarządzania obszarami Natura 2000, 
2. poprawie ekologicznej spójności i łączności obszarów w sieci Natura 2000, 
3. identyfikacji, wyznaczeniu i przygotowania planów zarządzania dla nowych morskich obszarów 

Natura 2000, 
4. kontroli i zwalczania obcych gatunków inwazyjnych, mających wpływ zarówno na sieć Natura 2000 

jak i same gatunki objęte Dyrektywami Siedliskową i Ptasią. 
 
Projekt LIFE+ Bioróżnorodność powinien służyć m.in.: 
1. ochronie gatunków zagrożonych nie wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej, ale 

posiadają status "EN" lub gorszy na Europejskiej Czerwonej Liście lub na Czerwonej Liście IUCN, 
2. realizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczu lub dotyczą regionów morskich i służą 

wdrożeniu środków w celu zagwarantowania dobrego stanu środowiska, przy czym głównym celem 
tych projektów musi być różnorodność biologiczna. 

3. testowaniu środków zarządzania rybołówstwem w celu zmniejszenia przyłowów gatunków, które nie 
są wykorzystywane w celach handlowych, przy czym główny nacisk musi być położony na ochronę 
bioróżnorodności, 



 

4. utrzymaniu i poprawie usług ekosystemowych. 
 
Dane w zestawieniach za okres 2014-2015 otrzymanych od NFOŚiGW na wniosek dotyczą całkowitej 
wartości wsparcia pochodzącego ze środków krajowych, jakie NFOŚiGW przyznał w formie dotacji 
Beneficjentom realizującym projekty ochrony przyrody. Dofinansowanie LIFE widnieje jedynie w postaci 
wartości całkowitej projektu, z czego 50% stanowi dofinansowanie KE i jest ono przekazywane 
beneficjentom bezpośrednio przez KE – bez udziału NFOŚiGW. Dlatego w poniższych danych 
uwzględniono jedynie wartość wsparcia udzielonego beneficjentom LIFE z krajowych środków.  
Dane otrzymane od NFOŚiGW nie obejmują: wartości wsparcia pochodzącego z innych środków, 
wsparcia celowego udzielonego instytucjom państwowym ani środków przeznaczonych na wsparcie 
strukturalne, gdyż nie wchodzi ono w zakres Programu LIFE. 
 

 
całościowa, 

w tym ochrona 
przyrody 

Liczba aktywnych umów w okresie  
od 01.01.2014 r. do 31.08.2015 r. 61 41 

Kwota aktywnych umów 172 654 477,72 zł 120 021 269,72 zł 
Kwota wypłacona w okresie 

od 01.01.2014r. do 31.08.2015r.  50 407 350,53 zł 30 181 741,50 zł 
Kwota planowana do wypłaty w okresie  

od 01.09.2015 do 31.12.2015r.  29 872 277,34 zł 22 683 892,88 zł 
 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH KRYTERIÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Jak widać w powyższej tabeli komponent związany z ochroną przyrody i szerzej pojętej bioróżnorodności 
konsumuje w Polsce więcej środków niż komponent edukacyjny.  
Współfinansowanie projektów LIFE+ dla beneficjentów z Polski realizujących projekty na terenie kraju i 
pozwalające na uzyskanie łącznego dofinansowania na poziomie do 95% wydatków kwalifikowalnych jest 
wyjątkowym montażem finansowym, który otworzył szeroko dostęp do środków w ramach LIFE dla 
organizacji pozarządowych. Biorąc pod uwagę, iż projekty LIFE powinny mieć budżety przekraczające 
1 000 000,00 € zapewnienie udziału środków własnych na poziomie 50% tej wartości było praktycznie 
warunkiem nie do spełnienia przez polskie ekologiczne organizacje pozarządowe (zwłaszcza, że 
uzupełniające 50% musiało być udokumentowane i dodatkowo potwierdzone gwarancją bankową).  
Procedura przyznania przez NFOŚiGW środków w ramach mechanizmu współfinansowania jest bardzo 
uproszczona (wniosek składa się z kilku stron podsumowujących treść wniosku LIFE oraz Harmonogram 
wydatkowania środków z współfinansowania) a decyzja o jej uruchomieniu jest sprzężona z decyzją 
Komisji Europejskiej – jeśli decyzja KE jest pozytywna i zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, 
decyzja NFOŚiGW jest także pozytywna i zostaje podpisana osobna umowa na współfinansowanie 
sięgające 45% wydatków kwalifikowalnych projektu. Pozwala to zatem organizacji pozarządowej 
zabezpieczyć środki własne w wysokości „jedynie” 5%, co w przypadku budżetów w wysokości kilku 
milionów euro i tak stanowi niebagatelną sumę.  
 
Mechanizm współfinansowania krajowego projektów LIFE jest unikalny na skalę UE i jak autor zaznaczył 
wcześniej pozwala na skorzystanie z tych środków, które w przeciwnym wypadku byłyby praktycznie 
niedostępne.  



 

W ramach LIFE+ nie ma w zasadzie ograniczenia (limitu) na koszty takie jak płace czy zarządzanie. Koszty 
ogólne (do których zalicza się m.in. koszty utrzymania biura, materiałów eksploatacyjnych etc.) nie 
powinny jednakże przekroczyć 7% kosztów kwalifikowalnych (z wyłączeniem kosztów zakupu ziemi i 
samych kosztów ogólnych) a w ogólnym budżecie projektu należy zachować proporcję (nie ustaloną 
odgórnie) wskazującą na zasadność kosztów w nim ujętych kładąc nacisk by ich większość zaplanowana 
została na potrzeby bezpośredniego wdrażania działań w projekcie. W ramach III komponentu LIFE+ 
zakup ziemi i budowa dużej infrastruktury są kosztami niekwalifikowalnymi jednakże koszty budowy 
mniejszej infrastruktury oraz zakupu sprzętu w projektach realizowanych przez pozarządowe organizacje 
ekologiczne są kwalifikowalne w całości (a nie jedynie wartość odpisów amortyzacyjnych – jak to jest w 
przypadku projektów realizowanych przez inne podmioty). 
 
Otworzona w roku 2014 przez NFOŚiGW możliwość ubiegania się o pożyczkę na zapewnienie płynności 
finansowej o preferencyjnych w stosunku do kredytów konsumenckich warunkach dla większości 
ekologicznych organizacji pozarządowych stanowiła dobrą alternatywę dla kredytów lub zakładania 
środków własnych.  
W przypadku projektów LIFE+ mamy do czynienia z budżetami powyżej 4 000 000 zł. Przed rozpoczęciem 
realizacji projektu uruchamiana jest pierwsza transza zaliczki w wysokości 40% dofinansowania KE (czyli 
40% z 50% wartości kwalifikowalnych projektu). By móc ubiegać się o kolejną transzę (w wysokości 
kolejnych 40%) beneficjent musi wykazać, iż wydatkował co najmniej 150% wartości pierwsze transzy. Te 
dodatkowe 50% częstokroć stanowi sumy sięgające setek tysięcy złotych. Montaż finansowy projektów 
pozwala częstokroć na pokrycie tych 50% ze środków pochodzących z refundacji współfinansowania 
NFOŚiGW. Należy jednak wskazać, iż wraz z Programem Priorytetowym NFOŚiGW opublikował także listę 
wydatków, jakie w przypadku współfinansowania projektów LIFE+ niechętnie finansuje (w praktyce 
oznacza to, iż nie finansuje ich w ogóle). Wśród takich wydatków znalazły się m.in. koszty osobowe, 
koszty podróży, koszty ogólne utrzymania biura. Oznacza to, iż możliwość zaciągnięcia preferencyjnej 
pożyczki na opłacenie bieżących niezbędnych wydatków (tj. koszty osobowe czy koszty utrzymania) 
pozwala na zachowanie płynności finansowej czyli nie zamrażania sporych środków przez długi okres 
czasu (do momentu przekazania kolejnej transzy zaliczki z KE).  
 
Jednakże praktyczny aspekt przyznawania pożyczki na zachowanie płynności finansowej dyskredytuje to 
źródło jako wiarygodne. Okres przyznawania środków (czyli od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do 
jej uruchomienia) sięga 12 miesięcy, w czasie których to konieczne jest zakładanie środków własnych 
(sięgających kwot dużo większych niż zadeklarowany wkład własny beneficjenta) – co w naturalny sposób 
doprowadza do chwilowego zachwiania płynności finansowej organizacji. Dwie organizacje pozarządowe, 
które w 2014 roku chciały skorzystać z pożyczki na zachowanie płynności finansowej przed 
uruchomieniem II transzy zaliczki z KE – wcześniej uzyskały zaliczkę z KE niż pożyczkę z NFOŚiGW… 
Produkt ten wymaga więc sporego dopracowania.  
Dodatkowo wymagającym podkreślenia jest fakt, iż problem zachowania płynności finansowej pomiędzy 
kolejnymi transzami zaliczki oraz w czasie oczekiwania na płatność końcową (kwota zatrzymana) dotyczy 
jedynie podmiotów sektora prywatnego, czyli m.in. organizacji pozarządowych.  
 
INNE ŚRODKI  

Środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014  
 
Nabór główny w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i 
ekosystemów” został ogłoszony w 2013 r. a umowy podpisano w 2014 r. Alokacja na konkurs wynosiła 



 

54 553 270,00 zł. Celem Programu jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej a do 
dofinansowania kwalifikowały się projekty, które miały na celu przyczynić się do osiągnięcia jednego 
celów ogólnych: 
1. Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000; 
2. Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych; 
3. Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w 

powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów  
4. Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności 

biologicznej – przeznaczony dla organizacji pozarządowych realizujących projekty merytorycznie 
odpowiadające zakresom rezultatów 1-3. 

 
Oznacza to, iż w ramach tego naboru o dofinansowanie mogły się ubiegać zarówno projekty z zakresu 
edukacji ekologicznej jak i ochrony przyrody. W tej części opracowania omówione zostaną projekty 
dotyczące ochrony przyrody.  
 
O dofinansowanie ze środków MF EOG mogły ubiegać się wszystkie podmioty, prywatne lub publiczne, 
między innymi jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne, w tym 
Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe”, z tym że podmioty prywatne oraz organizacje 
pozarządowe (NGOs) musiały działać przynajmniej 12 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru wniosków. 
 
Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć 85% dla wnioskodawców 
Programu przy czym minimalna kwota dofinansowania nie mogła być mniejsza niż. 703 103,00 zł, zaś 
maksymalna kwota nie mogła przekroczyć 3 308 720,00 zł. Wymagany wkład własny w postaci 15% 
wartości wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów wdrażanych przez organizacje pozarządowe 
mógł zostać wniesiony w postaci rzeczowej (nieodpłatna dobrowolna praca – wolontariatu), który mógł 
stanowić do 50% wymaganego współfinansowania (czyli 7,5% wartości wydatków kwalifikowalnych). 
Wkład własny w pozostałym zakresie, podobnie jak w przypadku wnioskodawców innych niż organizacje 
pozarządowe, mógł być wniesiony jedynie w postaci pieniężnej. 
 
Dodatkowo w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i 
ekosystemów” w 2013 r. ogłoszono nabór wniosków dla Funduszu Małych Grantów w trybie 
konkursowym. Alokacja na ten konkurs wyniosła 17 516 752,00 zł. Na tę kwotę złożyły się środki 
pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w wysokości 
16 543 600,00 zł oraz wkład krajowy Operatora Programu (Ministerstwo Środowiska) w wysokości 
973 152,00 zł.  
Nabór przeznaczony był wyłącznie dla organizacji pozarządowych, które mogły złożyć wnioski mające na 
celu zwiększenie potencjału ekologicznego organizacji pozarządowych do promowania różnorodności 
biologicznej. Cel ten ma zostać osiągnięty w ramach realizacji jednego z celów tematycznych: 
1. Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000; 
2. Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych; 
3. Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w 

powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. 
 
W otwartym konkursie głównym minimalny poziom dofinansowania nie mógł przekroczyć 85% wydatków 
kwalifikowalnych przy czym minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. EUR tj. 703 103 PLN, zaś 
maksymalna kwota dofinansowania to 800 tys. EUR tj. 3 308 720 PLN  W przypadku konkursu w ramach 
Funduszu Małych Grantów maksymalny poziom dofinansowania we wniosku nie mógł przekroczyć 90% 



 

wartości wydatków kwalifikowalnych przy czym minimalna kwota dofinansowania to 206 795,00 zł, zaś 
maksymalna to 1 033 975,00 zł. Jednocześnie należało zapewnić w budżecie projektu wkład własny w 
wysokości minimum 15% kwoty kosztów kwalifikowalnych w przypadku otwartego konkursu głównego 
lub minimum 10% kwoty kosztów kwalifikowalnych w przypadku otwartego konkursu Funduszu Małych 
Grantów. Wkładem własnym mogły być wyłącznie środki pieniężne, np. środki własne, pożyczka 
zaciągnięta przez wnioskodawcę (preferencyjna, umarzalna) lub wkład finansowy partnera. Wyjątkiem 
od powyższej zasady były projekty wdrażane przez organizacje pozarządowe, gdzie wkład rzeczowy w 
postaci wolontariatu mógł stanowić do 50% współfinansowania wymaganego dla projektu, w formie 
nieodpłatnej dobrowolnej pracy wolontariatu.  
 
W naborze głównym wniosków każdy wnioskodawca mógł złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Przy 
czym dopuszczono możliwość jednoczesnego składania różniących się treścią wniosków tego samego 
wnioskodawcę należącego do sektora organizacji pozarządowych non – profit w ramach dwóch 
otwartych konkursów dla Programu Operacyjnego „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” 
tj.: do naboru głównego wniosków i do Funduszu Małych Grantów. By projekt mógł zostać 
zakwalifikowany do dofinansowania musiał uzyskać min. 60 pkt/100 pkt możliwych. O ostatecznej decyzji 
o dofinansowaniu decydowała dostępność środków alokowanych na dany konkurs.  
 
Dofinansowanie mogło zostać zrealizowane w formie refundacji części kosztów poniesionych lub w 
formie zaliczki, której forma była zależna od rodzaju beneficjenta. Pozarządowe organizacje zostały 
uprzywilejowane możliwością finansowania w postaci systemu płatności zaliczkowych, w którym 
pierwsza transza zaliczki stanowiła 10% przyznanego dofinansowania (a kolejne transze zaliczek są 
przekazywane zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie po całkowitym 
rozliczeniu poprzedniej transzy. Kolejne transze zaliczki nie mogą być większe niż 30% przyznanego 
dofinansowania).  
 
Inne podmioty mogły ubiegać się tylko o jednorazową transzę zaliczki wynoszącą od 10 – 40% 
przyznanego dofinansowania. Pozostała część środków dla tych beneficjentów wypłacana była w formie 
refundacji części poniesionych kosztów (na podstawie zaakceptowanego wniosku o płatność). 
Dodatkowo w ramach realizacji każdego projektu przewidziano płatność końcową (w postaci kwoty 
zatrzymanej wynoszącej 10% przyznanego dofinansowania bez względu na rodzaj beneficjenta), która 
wypłacana jest po akceptacji sprawozdania końcowego. Wszystkie projekty w ramach tych konkursów 
muszą się zakończyć rzeczowo i finansowo przed 30 kwietnia 2016 r.  
 
Przyznane pozarządowym organizacjom ekologicznym środki na ochronę przyrody w porównaniu do innych grup 
beneficjentów i tematyki projektów.  
 

  
Rezultat1 Fundusz Małych 

Grantów2 

  1 2 4 
Alokacja 15 688 118 zł 5 625 093 zł 34 789 847 zł 3 18 985 812 zł 4 
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 całościowa 15 678 363 zł 5 625 094 zł 16 874 063 zł  17 946 477 zł  

dla POE 0,00  0,00 10 244 348 zł  8 093 547 zł 
 

ochrona przyrody 
prowadzona przez 
POE 

0,00 0,00 1 560 075 zł  5 125 015 zł 
 

 



 

Wyjaśnienia do tabeli.  
1. Rezultat w ramach środków NFM i MF EOG jest odpowiednikiem priorytetów programu PL02. 

Projekt może być złożony tylko w ramach jednego rezultatu programu, który staje się celem 
ogólnym projektu. Rezultat 1 to „Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów 
Natura 2000”, Rezultat  2 to „Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych 
gatunków obcych”, Rezultat 3 to „Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej 
oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością 
ekosystemów”, Rezultat 4 to „Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do 
promowania różnorodności biologicznej” (jest on przeznaczony dla organizacji pozarządowych 
realizujących projekty merytorycznie odpowiadające zakresom rezultatów 1-3). 

2. Fundusz Małych Grantów realizowany jest w 3 priorytetach (rezultatach): 1. Wzrost efektywności 
zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000; 2. Wzrost odporności rodzimych 
ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych; 3. Wzrost świadomości społecznej nt. 
różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i 
ekonomiczną wartością ekosystemów. 

3. Łączna alokacja obejmująca  Rezultat 4 i  Fundusz Małych Grantów. 
4. UWAGA! Kwota alokacji podana na ogłoszeniu o naborze i w materiałach otrzymanych z NFOŚiGW 

różni się. Kwota w ogłoszeniu to 17 516 752,00 zł (z czego 16 543 600,00 zł to środki EOG oraz 
973 152,00 zł jako wkład krajowy Operatora Programu). W materiałach otrzymanych bezpośrednio 
od NFOŚiGW na oficjalny wniosek podano kwotę: 18 985 819,85 (z czego 17 986 574,00 zł ze 
środków EOG i 999 245,85 zł ze środków z budżetu państwa). 

 
OMÓWIENIE WYBRANYCH KRYTERIÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

Fundusze “norweskie” jako jedyne dostępne na „rynku” funduszy dla organizacji pozarządowych 
posiadają pulę środków przeznaczonych tylko i wyłącznie dla organizacji pozarządowych. Pozbawia to 
POE konieczności rywalizowania w konkursach z instytucjami tj. samorządy czy jednostki organizacyjne 
Lasów Państwowych posiadających własne środki. Organizacje pozarządowe (NGOs) są zdefiniowane jako 
organizacje działające na zasadach non-profit tj., których działalność nie jest skierowana na osiągnięcie 
zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe niezależna od władz lokalnych, regionalnych i 
centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych.  
Dodatkowym wymogiem było by była ona zarejestrowana na terenie Polski i działająca przynajmniej 12 
miesięcy przed datą ogłoszenia naboru wniosków. Jednakże w ramach oceny doświadczenia organizacji 
pozarządowej w zakresie tematyki projektu organizacje, które w okresie ostatnich 3 lat od złożenia 
wniosku nie zrealizowały żadnego projektu/działania o tematyce składanego projektu i jednocześnie nie 
posiadają zaplecza technicznego do jego realizacji nie były odrzucane lecz nie uzyskiwały punktów w tym 
kryterium (z 10 możliwych). Faworyzowane zatem były projekty organizacji, które posiadają bogate 
doświadczenie (co najmniej 5 projektów o tematyce składanego projektu) oraz posiadają wystarczające 
zaplecze techniczne. W opinii  autora nie było to jednak bardzo znaczące kryterium, gdyż maksymalna 
punktacja w tym kryterium stanowiła 10% maksymalnej liczby punktów jakie można było uzyskać w 
czasie oceny.  
 
W budżet projektu można było wliczyć koszty pośrednie definiowane jako wszystkie kwalifikowalne 
koszty, które nie mogą być jasno wskazane przez beneficjenta i/lub partnera projektu, jako bezpośrednio 
związane z projektem, ale które można wskazać i uzasadnić w ramach systemu rachunkowości, jako 
poniesione bezpośrednio w związku z bezpośrednimi kosztami kwalifikowalnymi projektu. Koszty 



 

pośrednie ponoszone w ramach projektów opierają się na ryczałcie wynoszącym do 20% całkowitych 
bezpośrednich kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych 
przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których 
nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta. Do kosztów zarządzania projektem mogą także należeć 
m.in. koszty podróży oraz diet, zakup sprzętu niezbędnego dla zarządzania projektem oraz koszty jego 
amortyzacji oraz koszty wynagrodzeń i ich składowe. Taki katalog wydatków, pozwalał na włączenie do 
projektu części kosztów funkcjonowania tak strukturalnego jak instytucjonalnego organizacji.  
Innym istotnym aspektem realizacji projektów przez organizacje pozarządowe była, omawiana wcześniej, 
możliwość realizacji projektu na bazie transz zaliczek. Dla organizacji nie posiadających wystarczających 
środków własnych na założenie ich w celu ich późniejszej refundacji ma niebagatelne znaczenie dla 
zachowania płynności finansowej a tym samym wiarygodności finansowej całej organizacji. Pomimo tego 
udogodnienia w czasie oceny finansowej Wnioskodawcy oceniano możliwość/zdolność zapewnienia 
środków finansowych na współfinansowanie i utrzymanie trwałości efektów projektu. Na etapie 
składania wniosku zatem należało wykazać swoją wiarygodność do zapewnienia właściwych środków na 
działania służące utrzymania efektów zrealizowanego projektu. O ile wiele elementów procesu wyboru 
projektów jak i ich realizacji ułatwiało dostęp do środków funduszy „norweskich” organizacjom o tyle 
ocena finansowa Wnioskodawcy faworyzowała jednostki sektora finansów publicznych, dla których 
dokumentowanie wkładu własnego oraz środków na zapewnienie trwałości efektów projektu nie było w 
ogóle wymagane.  

 

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
W latach wcześniejszych NFOŚiGW przeznaczał środki na doposażenie i wsparcie funkcjonowania 
organizacji pozarządowych. W ramach tych środków można było ubiegać się o środki na zakup środków 
trwałych i pokrycie części kosztów bieżących funkcjonowania organizacji. Obecnie jednak NFOŚiGW nie 
przydziela bezpośrednio środków organizacjom przeznaczonych na wsparcie instytucjonalne.  
Tym niemniej w ramach prowadzonych przez POE projektów pochodzących ze środków NFOŚiGW (tak 
krajowych jak i innych) możliwe było włączenie także kosztów, które częściowo służyły także wsparciu 
funkcjonowania samej organizacji np. zakup środków trwałych, koszty osobowe, koszty bieżące i 
materiałów biurowych/eksploatacyjnych.  
 
Omówienie warunków i kryteriów mogących mieć znaczenie dla pozarządowych organizacji (w tym 
ekologicznych) znajduje się w rozdziałach poświęconych środkom przeznaczonym na edukację 
ekologiczną i ochronę przyrody pod poszczególnymi konkursami w sekcjach „Omówienie wybranych 
kryteriów mogących mieć znaczenie dla pozarządowych organizacji ekologicznych”. Tu zatem znajduje 
się jedynie podsumowanie tych elementów.  
Niezależnie od pochodzenia środków nadrzędnymi zasadami kwalifikowalności kosztów jest ich:  
1. Celowość – wszystkie wydatki powinny służyć osiągnięciu celów i efektów założonych w projekcie, 
2. Niezbędność – wszystkie wydatki, które pomimo powiązania z celami projektu nie są do ich 

osiągnięcia niezbędne nie są uznawane za kwalifikowalne, 
3. Efektywność – wydatki powinny spełniać zasadę „value for money” a zatem dostarczać najlepszą 

możliwą jakość za dostępne w projekcie środki.  
Oznacza to zatem, iż w ramach projektów praktycznie niemożliwe było wydatkowanie środków na cele 
nie związane z projektem – np. zakup środków trwałych nie związanych z projektem, szkolenia personelu 
nie mające związku z tematyką i odbyte przez osoby nie realizujące projektu, koszty osobowe 
pracowników realizujących cele statutowe organizacji nie powiązane z projektem etc.  



 

 
KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH 

We wszystkich analizowanych naborach w ramach kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków 
NFOŚiGW zostały wymienione m.in. koszty podróży i transportu, zakwaterowania i wyżywienia, zakup 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, koszty wynagrodzeń związanych z realizacją przedsięwzięcia, 
koszty zarządzania przedsięwzięciem ( w tym koszty obsługi księgowej przedsięwzięcia, koszty stałe biura 
w tym czynsz, koszty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, materiały biurowe), zapłacony podatek od 
towarów i usług (VAT), jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.  
Często jednak z wydatków jakie można było przedstawić jako kwalifikowane wyłączano część wydatków 
procesu inwestycyjnego np. opracowanie dokumentacji projektowo technicznej, nadzór lub uznawano je 
za kwalifikowalne jedynie jako niezbędny wkład własny (przy jednoczesnym zastrzeżeniu, iż nie może to 
być wkład rzeczowy – czyli nie można było takiej dokumentacji projektowo – technicznej wykonanej 
wcześniej wnieść jako wkład własny rzeczowy do projektu).  
 
Koszty przygotowania wniosku, opłat bankowych też w większości nie mogły być uznane za 
kwalifikowalne lub ich kwalifikowalność została ograniczona do niewielkiego % kosztów kwalifikowalnych 
z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż mogą one stanowić jedynie wkład własny. Sprawą nagminną było/jest 
żądanie od beneficjentów dokumentów finansowych, do których sporządzania organizacje nie są 
podmiotowo zobowiązane – np. badanie sprawozdania przez biegłego rewidenta czy sporządzanie 
przepływów finansowych. Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta to koszt ok. kilku 
tysięcy złotych ponoszony jedynie na cele związane ze złożeniem kompletnego formalnie wniosku jednak 
ten wydatek nie jest uznawany za kwalifikowalny.  
 
FORMY WYPŁAT ŚRODKÓW I INNE KWESTIE FINANSOWE 

W części naborów wymogiem mogącym stanowić istotne ograniczenia w dostępie niektórych organizacji 
do ubiegania się o środki była możliwość dokonywania wypłat dotacji jedynie na zasadzie refundacji a 
wypłata i rozliczenie środków następowało po przedstawieniu dokumentów potwierdzających 
poniesione koszty. Brak możliwości zaliczkowania prowadzonych działań był jednoznaczny z 
koniecznością zakładania własnych środków. Dodatkowo rozliczenia z NFOŚiGW często trwają wiele 
tygodni, nie rzadko kilka miesięcy, w czasie których trzeba kolejne środki wyłożyć by terminowo 
realizować projekt. Niezwykle drobiazgowe, zawiłe i czasami niezrozumiałe procedury weryfikacji 
składanych rozliczeń – nie jednokrotnie będące przykładem nadmiernej biurokracji i nie zdrowego 
urzędniczego formalizmu – były/są ryzykiem jakie należy brać pod uwagę ubiegając się o środki w 
NFOŚiGW. W dokumentach NFOŚiGW brak informacji, która pozwalałaby wyciągać taki wniosek – jest on 
bowiem wynikiem doświadczenia autora. Należy w tym miejscu jednak podkreślić, iż rozliczenia 
współfinansowania NFOŚiGW w ramach projektów LIFE+ w roku 2014 uległy wyjątkowemu uproszczeniu 
co wydatnie skróciło czas uruchamiania środków wnioskowanych w rozliczeniach do kilkunastu dni. Tak 
szybkie rozliczanie kolejnych wydatków w połączeniu z brakiem wymogu przedstawiania jedynie już 
opłaconych wydatków jest formą zaliczkowania realizacji projektu (można mówić tu nie o rozliczeniach 
poniesionych wydatków a o wnioskach zapotrzebowania na środki – co jest domeną jednostek sektora 
finansów publicznych). Ustalenie 30-dniowego terminu płatności faktur/rachunków pozwala 
domniemywać, iż środki NFOŚiGW zostaną przelane na konto beneficjenta przed upływem terminu 
płatności tych faktur a zatem pozwoli na nie angażowanie i czasowe zamrażanie środków własnych 
organizacji.  
 



 

Poziom dofinansowania wahał się od 85 – 100% wydatków kwalifikowalnych (wyjątkiem jest LIFE+, gdzie 
mowa jest o 45% uzupełniającego dofinansowania). Niezbędny wkład własny mógł zostać wniesiony w 
postaci pieniężnej, nieodpłatnej pracy wolontariuszy lub rzeczowej. W przypadku gdy łączne 
dofinansowanie było mniejsze niż 100% wymagane było udowodnienie zabezpieczenia środków 
finansowych na pokrycie różnicy.  
Omawianą dość szczegółowo w rozdziale dotyczącym środków przeznaczanych na edukację ekologiczną 
(konkurs „Inicjatywy obywatelskie”) kwestią była ocena finansowa wnioskodawcy przed decyzją o 
przyznaniu dofinansowania. Realizacja projektów na zasadzie refundacji przez NFOŚiGW już poniesionych 
wydatków zmusza do zakładania własnych środków na realizację – co w przypadku organizacji, które 
(zgodnie z wymaganiami) nie działają dla zysku może destabilizować płynność finansową.  Dodatkowo 
analiza stabilności przychodów i możliwości zadeklarowania innych niż NFOŚiGW źródeł finansowania – w 
przypadku organizacji nie nastawionych na generowanie zysku i funkcjonujące przede wszystkim na bazie 
uzyskiwanych dotacji z różnych źródeł praktycznie będzie jednoznaczna z negatywną oceną sytuacji 
finansowej wnioskodawcy. Każda organizacja działająca na bazie uzyskiwanych dotacji będzie notowała 
niestabilność przychodów, które generowane są przez dotacje. Należy tu także zwrócić uwagę, iż 
pozytywna ocena sytuacji finansowej wnioskodawcy zmniejszała szansę na uzyskanie zaliczki, gdyż 
wykluczała możliwość uargumentowania niezdolności do zakładania dużych środków własnych. Z kolei 
negatywna ocena stawiała beneficjenta w bardzo złym świetle i decyzja o zaliczkowaniu projektu 
stanowiła ryzyko dla NFOŚiGW, iż wnioskodawca może nie mieć finansowej zdolności do realizacji 
projektu.  

Kolejną kwestią podkreślaną w tej części opracowania jest fakt współfinansowanie projektów LIFE+ dla 
beneficjentów z Polski realizujących projekty na terenie kraju i pozwalające na uzyskanie łącznego 
dofinansowania na poziomie do 95% wydatków kwalifikowalnych. Tu zatem jedynie ponownie autor 
zwraca uwagę, iż jest to wyjątkowym montażem finansowym, który otworzył szeroko dostęp do środków 
w ramach LIFE dla organizacji pozarządowych. Innym mechanizmem, który stał się dostępny od 2014 r. 
jest pożyczka udzielana na zapewnienie niezbędnego wkładu własnego lub zachowanie płynności 
finansowej – co w przypadku projektów LIFE ma niebagatelne znaczenie dla organizacji pozarządowych. 
Szerzej temat ten został zanalizowany w części „Omówienie wybranych kryteriów…” rozdziału 
dotyczącego środków przeznaczonych na ochronę przyrody. Tu zatem autor pozwoli sobie przypomnieć, 
iż praktyczny aspekt uzyskiwania tej dyskredytuje w zasadzie to źródło jako wiarygodne.  

Dodatkowo z uwagi jednak na fakt, iż w 2014 roku nie zostały ogłoszone żadne konkursy, w ramach 
których POE mogły skorzystać z pożyczki a w 2015 roku nie było POE na liście dotowanych beneficjentów 
– autor nie ma możliwości oceny sprawdzalności tego mechanizmu w praktyce w ramach konkursów ze 
środków krajowych.  

 
KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW I INNE OGRANICZENIA 

Oprócz wspomnianych już wcześniej wymogach formalnych i finansowych jakie wnioskodawca powinien 
spełnić by pozytywnie przejść ocenę w niektórych przypadkach istniały dodatkowe wymogi tj. okres 
działalności (np. nie krótszy niż 3 lata) czy też posiadanie doświadczenia w zakresie tematyki projektu i 
dysponowanie zapleczem osobowym i technicznym umożliwiającym realizację projektu.  
W wielu konkursach należało przedstawić także opinię instytucji o zasadności realizacji projektu. 
Kryterium to cedujące odpowiedzialność za ocenę celowości realizacji projektu na zewnętrzną instytucję, 
która nie jest częścią eksperckiej i merytorycznej oceny wniosku o dofinansowanie zakłada obiektywizm i 
specjalistyczną wiedzę danej instytucji z zakresu podejmowanego przez projekt. Realia polskiej 



 

administracji publicznej wskazują, iż częstokroć negatywna opinia danego organu na temat projektu nie 
wynika bynajmniej z jego bezcelowości a jest wynikiem albo braku wiedzy albo obiektywizmu. 
Pozarządowe organizacje ekologiczne wciąż w Polsce postrzegane są często jako zakłócające spokój i 
porządek publiczny rozumiany jako konsumpcjonistyczna wizja nieograniczonych możliwości rozwoju 
kosztem przyrody. Projekt dotyczący ochrony przyrody mogący zagrozić inwestycji infrastrukturalnej z 
zasady jest negatywnie postrzegany. Nie jest to oczywiście regułą w każdym urzędzie czy instytucji – tym 
nie mniej perspektywa POE zmusza do wzięcia tych uwarunkowań pod uwagę.  

Istotnym, dlatego wartym powtórzenia, jest fakt, iż środki dla pozarządowych organizacji ekologicznych 
na ochronę przyrody realizowane w postaci konkursów w latach 2014 - 2015 zostały bardzo mocno 
ograniczone. Albo poprzez odwołanie planowanych konkursów lub postawienie zaporowych warunków 
dostępu w zasadzie niemożliwych do spełnienia przez organizacje ekologiczne. W praktyce oznacza to, iż 
w ciągu okresu 1.01.2014 r. – 31.08.2015 r. na ochronę przyrody realizowaną przez POE nie przyznano 
żadnych środków. 

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z 
KONWENCJĄ Z AARHUS  
 
Zgodnie z informacją przedstawioną w rozdziale 2 wśród projektów z zakresu edukacji ekologicznej nie 
było żadnych projektów dotyczących swoim zakresem tematyki Konwencji. Nie było w nich zatem także 
projektów – kampanii.  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jednak wspiera Ministerstwo Środowiska 
w zakresie wypełniania zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. Wsparcie to wynosi w analizowanym okresie 12 248 000,00 zł i dotyczy prowadzenia 
portalu informacyjno – edukacyjnego związanego z udostępnianiem informacji o środowisku pn. 
EKOPORTAL (http://www.ekoportal.gov.pl/Ekoportal.html ).  
 

6. PODSUMOWANIE 
 
Całkowita wartość jaką NFOŚiGW przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą edukację 
ekologiczną w formie dotacji:  
- w trybie konkursowym wynosi 43 694 259,80 zł z czego 25 718 207,80 na edukację ekologiczną 
realizowaną przez pozarządowe organizacje ekologiczne.  
- w trybie pozakonkursowym wynosi 12 248 000,00 zł.  

Co oznacza, iż całkowita wartość wsparcia przeznaczonego na edukację ekologiczną pochodzącego ze 
środków krajowych wyniosła 55 942 259,80 zł. 

W ramach programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Narodowy Fundusz nie 
finansował projektów edukacyjnych, które miały na celu wypełnienie zapisów Konwencji z Aarhus. 

Jednocześnie w ramach wsparcia udzielonego dla projektów prowadzonych przez POE wystąpiła pomoc 
publiczna- w łącznej wysokości (wartość nominalna pomocy publicznej) 1 665 105,75 zł co oznacza, iż 
realna kwota dofinansowania projektów edukacji ekologicznej realizowanych przez POE wyniosła 
24 053 102 zł a zatem blisko połowę przyznanych środków.  

http://www.ekoportal.gov.pl/Ekoportal.html


 

Całkowita wartość jaką NFOŚiGW przyznał beneficjentom realizującym projekty ochrony przyrody w 
formie dotacji:  
- w trybie konkursowym wynosi 26 723 198,00 zł z czego 1 904 944,00 zł na ochronę przyrody 
realizowaną przez pozarządowe organizacje ekologiczne.  
- w trybie pozakonkursowym (ciągłym) wynosi 11 527 001 zł.  

Co oznacza, iż całkowita wartość wsparcia przeznaczonego na ochronę przyrody pochodzącego ze 
środków krajowych wyniosła 38 250 199 zł. 

 
* w tym zakresie ujęto także przekazanie środków dla Ministerstwa Środowiska na cele związane z 
prowadzeniem Ekoportalu oraz na realizację projektu predefiniowanego ze środków MF EOG.  
 
 
W podsumowaniu celowo pominięto współfinansowanie projektów LIFE, gdyż stanowi to odrębny od 
analizowanych mechanizm finansowy z którego dane nie byłyby miarodajne w powyższym porównaniu. 
Warto jednak unaocznić skalę środków zaangażowanych w projekty LIFE. Należy przy tym pamiętać, iż w 
poniższym wykresie środki oznaczone jako „LIFE” to jedynie środki pochodzące ze współfinansowania 
NFOŚiGW (a zatem 45% wartości projektów).  
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WOJEWÓDZKIE FUNDUSZE OCHRONY  ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ 
 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są samorządowymi osobami 
prawnymi. Ich celem jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie ze strategią 
przyjętą wspólnie z NFOŚiGW biorącą pod uwagę indywidualne uwarunkowania regionalne. W 
przeciwieństwie do NFOŚiGW, WFOŚiGW podlegają zarządom poszczególnych województw. NFOŚiGW i 
WFOŚiGW stanowią dla siebie ważnych partnerów i na podstawie zawartych umów realizują wiele 
wspólnych programów. 
Wojewódzkie Fundusze wspierają lokalnie (regionalnie) działania związane z ochroną środowiska i co do 
zasady projekty finansowane z tych funduszy powinny być realizowane na terenie danego województwa 
będącego siedzibą danego WFOŚiGW.  
 
Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych WFOŚiGW uwzględniającą specyfikę każdego z 
nich. W części „Krótka charakterystyka” autor opierał się na Sprawozdaniach z działalności Funduszy za 
rok 2014. Mimo, iż zakres tych sprawozdań został określony i jest jednolity we wszystkich 
Sprawozdaniach – jakość, precyzja i szczegółowość danych są bardzo różne. Nie było zatem możliwe 
opracowanie tej części opisu Funduszy w powtarzalny i jednolity dla każdego z Funduszy sposób.  

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 

BIAŁYMSTOKU 
 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w latach 2014 – 2015 
dysponował środkami krajowymi oraz UE pochodzącymi z I, II i XV osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Informacje do niniejszej analizy pochodzą ze 
strony internetowej Funduszu (wraz z biuletynem informacji publicznej) oraz danych udostępnionych na 
wniosek Fundacji w postaci zestawień i dokumentów. Przekazana przez Fundusz informacja wraz z 
danymi pochodzącymi ze strony internetowej w pełni wyczerpuje niezbędną wiedzę na cele wykonania 
niniejszej analizy.  
 
1.2. ŚRODKI UE 

 
W zakresie ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UE WFOŚiGW w Białymstoku działa na podstawie 
porozumienia z dnia 26 czerwca 2007 r. zawartego z Ministerstwem Środowiska w sprawie realizacji 
POIiŚ dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno – ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi i pełni dla tych osi rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia 
(IW/IP II) dla projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności dla tych osi priorytetowych 
w województwie podlaskim w zakresie:  
→ działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 



 

→ działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ze 
szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 

→ działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów 
morskich.  

Rolą IW/IP II jest przeprowadzenie cyklu projektu – od przyjęcia wniosków, poprzez ich ocenę formalną i 
merytoryczną, przygotowanie i podpisanie umowy o dofinansowanie, przyjmowanie i rozliczanie 
wniosków o płatność aż po kontrolę realizacji projektów i przeprowadzanie działań informacyjno 
promocyjnych związanych z działalnością.  
 
W ramach tych osi w roku 2014 (w roku 2015 nie ogłoszono już konkursów) WFOŚiGW zorganizował: 
Dla I osi priorytetowej – 4 konkursy, w ramach których sfinansował 9 projektów. 
Dla II osi priorytetowej – 4 konkursy, w ramach których sfinansował 2 projekty. 
Beneficjentom I osi przekazano 11 312 664 zł a II osi 8 255 385 zł. Łącznie wypłacono 19 568 049 zł.  
Dodatkowo sam WFOŚiGW jako IW/IP II korzystał ze wsparcia Funduszu Spójności w ramach XV osi 
priorytetowej POIiŚ – Pomoc techniczna i łącznie na lata 2014 – 2015 uzyskał wsparcie na wydatki 
kwalifikowane w wysokości 2 948 877 zł.  
 
1.3. ŚRODKI KRAJOWE 

 
W zakresie ŚRODKÓW KRAJOWYCH pomoc finansowa WFOŚiGW przyznawana jest na zadania określone 
w ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z późniejszymi 
zmianami) w oparciu o „Politykę ekologiczną państwa”, „Strategię rozwoju Województwa Podlaskiego” 
oraz programy związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną, uwzględnia strategię działalności 
Funduszu, listę przedsięwzięć priorytetowych, plan działalności i kryteria wyboru przedsięwzięć. Jako 
priorytetowe uznano przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań 
Polski wynikających z członkostwa Polski w UE.  
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W roku 2014 zakończono także wydatkowanie środków w ramach wieloletniego programu 
„Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda”. Program wdrażany jest od 22.06.2010 r. na podstawie 
umowy o udostępnianiu środków podpisanej między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej i WFOŚiGW w Białymstoku. Podstawowym zadaniem programu jest uregulowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w sąsiedztwie rzeki Rospudy jak i obszarze bezpośrednio z nim 
sąsiadującym poprzez budowę lub modernizację systemu sieci kanalizacyjnej i sanitarnej, budowę lub 
modernizację oczyszczalni ścieków, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę lub 
modernizację sieci wodociągowej oraz modernizację ujęć i stacji uzdatniania wody wraz z obiektami 
towarzyszącymi. Na ten cel przeznaczono 100 mln zł dotacji. Łącznie od początku funkcjonowania 
programu udostępniono w formie dotacji kwotę 99 978 351,49 zł co stanowi 99,98% całej kwoty 
przyznanych środków na realizacji zadań z listy przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania w ramach 
programu.  

Dodatkowo w latach 2014 – 2015 prowadzono wdrażanie innego programu priorytetowego pn. 
„Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej” trwającego od 2010 r. Głównym założeniem 
Programu jest ochrona oraz poprawa stanu środowiska w rejonie Puszczy Białowieskiej. Aby osiągnąć ten 
cel, w porozumieniu z zainteresowanymi samorządami, opracowano listę działań mogących liczyć na 
dofinansowanie obejmujących swym zakresem stworzenie systemu racjonalnej gospodarki odpadami, 
uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, ograniczenie niskiej emisji i zużycia energii oraz 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii, ograniczenie presji na najcenniejsze obszary przyrodnicze 
poprzez właściwą organizację ruchu turystycznego, edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
ochronę krajobrazu kulturowego i przyrodniczego, zapobieganie i zwalczanie nadzwyczajnych zagrożeń 
środowiska. Budżet programu na lata 2010–2014 wynosi 75 000 000 zł. Beneficjenci mogą liczyć na 
dofinansowanie w formie dotacji do 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania 
oraz możliwość zaciągnięcie niskooprocentowanej pożyczki uzupełniającej do 100% wartości zadania. 
Lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania została wynegocjowana między 
poszczególnymi samorządami a Ministerstwem Środowiska a środki na ich realizację stanowią 
rekompensatę za zgodę samorządów na powiększenie obszaru Białowieskiego Parku Narodowego. Aby 
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fundusze z programu mogły być uruchomione rady zainteresowanych jednostek samorządu 
terytorialnego muszą podjąć odpowiednie uchwały w tym zakresie. Pieniądze z programu zostaną 
przeznaczone na potrzeby własne gmin, a nie na cele związane z funkcjonowaniem BPN. Wsparciem 
objęto:  
1. Gmina Białowieża, Gmina Wiejska Hajnówka, Gmina Narewka (dotacje – do 18,33 mln zł, pożyczki – 

1,65 mln, razem – do 19,98 mln zł na gminę); 
2. Gmina Czeremcha (dotacja – do 1,695 mln zł); 
3. Gmina Czyże (dotacja – 1,155 mln zł); 
4. Gmina Dubicze Cerkiewne (dotacja – do 1,89 mln zł); 
5. Powiat Hajnowski (dotacja – do 2,605 mln zł); 
6. Gmina Kleszczele (dotacja – do 1,77 mln zł); 
7. Gmina Narew (dotacja – do 1,77 mln zł). 

 
1.4. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM 
OPRACOWANIU DZIEDZIN 

 
Wnioskodawcy podstawowe „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku” znajdą w dokumencie o takim 
właśnie tytule i są one jednakowe dla projektów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.  
 
Jako priorytetowe ustalono przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia 
zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej a podstawową formą pomocy finansowej Funduszu 
oprocentowane pożyczki. Na realizację wybranych zadań i programów Fundusz ogłasza konkursy (w 
okresie analizy ogłoszono 1 konkurs z zakresu edukacji ekologicznej, pozostałe nabory odbywały się w 
trybach ciągłym lub przekazania środków pjb.  
Fundusz udziela pomocy finansowej w postaci pożyczek, dotacji oraz przekazuje środki państwowym 
jednostkom budżetowym a wnioski o dofinansowanie podlegają rozpatrzeniu w roku kalendarzowym, na 
który zostały złożone. Wypłata środków finansowych następuje każdorazowo na podstawie dokumentów 
finansowych wystawionych na beneficjenta – możliwe jest zatem finansowanie nieopłaconych jeszcze 
faktur ze środków pochodzących z „refundacji”.  
Koszt podatku VAT jest kwalifikowalny jeśli beneficjent nie ma możliwości jego odzyskania.  
 
Udzielana pożyczka nie może przekroczyć 80% kosztów rzeczywistych zadania a Fundusz uzależnia jej 
przyznanie od zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz uzyskania odpowiednich zabezpieczeń spłaty 
pożyczki w postaci np. gwarancji bankowych, poręczenia (także poręczenie bankowe), zastawu na 
rzeczach lub prawach, weksla in blanco, cesji wierzytelności itp. Jej oprocentowanie na zadania związane 
z tematyka niniejszej analizy wynosi 4% w stosunku rocznym i może być umorzona jednakże pożyczki na 
zadania dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej są nieumarzalne, ich oprocentowanie wynosi nie 
mniej niż 3% w stosunku rocznym i może sięgać 90% różnicy wartości nakładów ogółem danego zadania i 
wartości pomocy ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowo udzielona może zostać pożyczka na 
zachowanie ciągłości finansowej (nazywana w „Zasadach…” płatniczą lub pomostową) w celu 
okresowego sfinansowania kosztów do czasu refundacji środków. Pożyczka ta podlega zwrotowi w 
całości (jednorazowo lub w ratach) każdorazowo w terminie do 7 dni po otrzymaniu refundacji środków.  
 
Dotacje mogą być udzielane na dofinansowanie zadań w zakresie m.in.: 
a) edukacji ekologicznej, 



 

b) wspomagania realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i 
pomiarowych oraz badań stanu środowiska, 

c) działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem 
ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

d) opracowania planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 j.t. z późn. zm.) oraz 
prowadzenia monitoringu przyrodniczego, 

e) przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt, 
f) wydatków na nabywanie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu 

działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
g) przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzania i utrzymania terenów zieleni, 

zadrzewień, zakrzewień oraz parków, programów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w 
ochronie przyrody i środowiska, 

h) usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie 
odpowiedzialnego, 

i) przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz poważnym awariom oraz likwidacji ich skutków dla 
środowiska, 

 
Dotacje co do zasady nie mogą przekroczyć 60% kosztów rzeczywistych zadania, za wyjątkiem edukacji 
ekologicznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego, parki narodowe, parki 
krajobrazowe, jednostki organizacyjne systemu oświaty: przedszkola i szkoły, szkoły wyższe, organizacje 
pozarządowe gdzie udzielone dofinansowanie może sięgnąć do 100% kosztów rzeczywistych zadania.  
 
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym nie może przekroczyć 60% kosztów 
rzeczywistych zadania, z wyłączeniem edukacji ekologicznej, likwidacji skutków dla środowiska 
spowodowanych klęskami żywiołowymi lub poważnymi awariami, wykonywania czynnej ochrony 
przyrody, opracowania projektów planów ochrony i projektów planów zadań ochronnych dla których 
wysokość przekazanych środków może wynieść do 100% kosztów rzeczywistych zadania.  
 
Nie podlegają dotowaniu (są więc kwalifikowalne jedynie jako koszt beneficjenta3) wydatki na: 
a) płace pracowników etatowych, 
b) zakup środków trwałych, z wyjątkiem przeznaczonych bezpośrednio do realizacji zadania,  
c) najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych lub lokalu,  
d) wynagrodzenia na obsługę biurowo – księgową projektów, 
e) koszty rozmów telefonicznych, faksów, poczty, itp., 
f) wyżywienie, noclegi, delegacje, ubezpieczenia, koszty podróży, koszty transportu lub dostawy 

towaru, parkingi, 
g) wydatki na utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, 

służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
 
 
 
 

                                                      
3 Omówienie szczegółowe tych ograniczeń w odniesieniu do POE omówiono w rozdziale 4. Środki przeznaczone na wsparcie pozarządowych 
organizacji ekologicznych.  



 

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 
 
W analizowanym okresie WFOŚiGW w Białymstoku na działania z zakresu edukacji ekologicznej 
wydatkował jedynie środki krajowe.  
 
W ramach zadań WFOŚiGW w Białymstoku edukacja ekologiczna realizowana jest na zasadzie konkursu, 
naboru ciągłego oraz przekazania środków. Zakres ten realizowany jest poprzez dofinansowanie między 
innymi: 
− organizacji olimpiad, konkursów, imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą, 
− programów i kampanii edukacyjnych i informacyjnych z zakresu ochrony środowiska skierowanych 

do mieszkańców woj. podlaskiego, 
− konferencji, seminariów, warsztatów ekologicznych, 
− wydawnictw propagujących ochronę środowiska, 
− tworzenia ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, 
− ekspertyzy i prace naukowo badawcze. 

 
Beneficjentami mogły być: organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe, placówki 
oświatowe, ośrodki edukacji ekologicznej, organy administracji publicznej, przedsiębiorcy oraz inne 
osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których siedziba lub 
oddział znajduje się na terenie województwa podlaskiego.  
 
Wnioski można było składać:  
− w trybie naboru ciągłego na zadania nieinwestycyjne w dowolnym terminie, na zadania inwestycyjne 

do końca października danego roku, 
− w trybie naboru konkursowego w ramach 1 konkursu w 2014 r. pn. „Opracowanie i realizacja zadania 

edukacyjnego nieinwestycyjnego związanego tematycznie z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi”  

− w trybie przekazania środków dla pjb.  
 

Jeśli dofinansowane przedsięwzięcie zawierało element inwestycyjny przed podpisaniem umowy 
należało dostarczyć decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji, projekt wykonawczy z 
aktualnymi uzgodnieniami, umowę z wykonawcą/dostawcą oraz potwierdzenie finansowania pozostałej 
części zakresu rzeczowego z innych źródeł. 
 

KONKURS 2014  

„Opracowanie i realizacja zadania edukacyjnego nieinwestycyjnego związanego tematycznie z 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi”  
Alokacja na konkurs wyniosła 200 000,00 zł a maksymalna kwota dofinansowania mogła wynieść do 
35 000,00 zł ale mogła ona pokryć do 100% kosztów rzeczywistych zadania. Dofinansowanie powinno 
zostać zrealizowane i finansowo rozliczone do końca roku 2014. Konkurs ogłoszono w końcu kwietnia 
2014 r.  
Celem konkursu było „wyłonienie najciekawszych zadań o największym potencjalne edukacyjnym, których 
realizacja przyniesie największe efekty ekologiczne związane z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi, jak np.: wzrost wiedzy na temat systemu gospodarowania odpadami w Polsce, 



 

obowiązkach samorządów i mieszkańców w tym zakresie, minimalizacji wytwarzania odpadów, rodzaju 
odpadów i ich prawidłowej segregacji, itd., wśród mieszkańców województwa podlaskiego”.  
Dofinansowanie otrzymało 8 projektów na łączną sumę 169 509 zł a średni poziom dofinansowania 
wyniósł 97% (wahania od 86% - 100%) jednak ostateczna wartość wydatkowanych środków wyniosła 
164 788 zł. Wśród beneficjentów nie było żadnej pozarządowej organizacji ekologicznej. Żaden projekt 
– w oczywisty sposób – nie podejmował tematyki związanej z Konwencją.  

NABÓR CIĄGŁY W LATACH 2014 – 2015  

W ramach naborów ciągłych obowiązują te same zasady jak opisano w powyższym konkursie a wnioski 
powinny być tematycznie zgodne z „Zasadami …”. W analizowanym okresie udzielono wsparcia w 
wysokości 1 481 531 zł z czego 295 898 zł dla pozarządowych organizacji ekologicznych. Średnia 
wysokość dofinansowania to 82,3% (wahania od 15% - 100%).  
A w trybie naboru ciągłego w formie przekazania środków dla państwowych jednostek budżetowych 
udzielono wsparcia w wysokości 161 555 zł.  
Żaden z projektów z zakresu edukacji ekologicznej finansowanych ze środków WFOŚiGW nie dotyczył 
tematyki związanej z Konwencją.  
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OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

 
Analiza list beneficjentów środków WFOŚiGW w Białymstoku wykazała, że wśród podmiotów przeważały 
szkoły lub ich zespoły, parki narodowe/krajobrazowe oraz jednostki samorządowe a ich tematyka była 
niezwykle zróżnicowana a kwota dofinansowania wahała się od 1900 zł do 128 000 zł zwykle oscylując 
między kilkanaście a kilkadziesiąt tysięcy złotych.   
Wskazuje to zatem na pewną tendencję wśród beneficjentów do aplikowania na projekty, których budżety 
zamykają się w kwotach o wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zróżnicowana tematyka wskazuje na 
różnorodne potrzeby wnioskodawców nie zamykające się w zamkniętym i ograniczonym katalogu 
tematycznym. Tematyka jednak nie dotyczyła elementów związanych z Konwencją co może sugerować albo o 
braku zainteresowania wnioskodawców taką tematyką lub brakiem wiedzy umożliwiającej prowadzenia 
takich projektów.  

 
Wśród katalogu projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie z zakresu edukacji ekologicznej w 
WFOŚiGW w Białymstoku były projekty: 
→ edukacji ekologicznej skierowanej zarówno do dzieci i młodzieży jak i ogółu społeczeństwa czy wybranych 

grup zawodowych a także takie, które angażują specjalistyczne środowisko naukowe czy instytucje 
ochrony środowiska    

→ edukacji ekologicznej społeczności lokalnych w zakresie możliwości i korzyści gospodarowania 
na terenach podlegających ochronie prawnej (np. parków narodowych, krajobrazowych czy obszarów 
Natura 2000), 

→ mające na celu budowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie punktów prowadzących edukację 
ekologiczną oraz tworzenie terenowej infrastruktury edukacyjnej i ścieżek edukacyjnych.  
 

Zakres ten wynika z tzw. „wkładki” do wniosku, w której wnioskodawca powinien zakwalifikować swój 
projekt do jednego z wymienionych powyżej typu projektu oraz przyporządkować swój projekt do kilku 
kluczowych obszarów tematycznych wśród których znajduje się m.in.: 
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→ gospodarczy i społeczny rozwój na obszarach podlegających ochronie prawnej, w oparciu o zasoby 
przyrodnicze, 

→ praktyczna realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w oparciu o zasoby przyrodnicze wraz z 
katalogiem dobrych praktyk w tym zakresie.  
 

Akceptowalne formy realizacji projektów są różnorodne i obejmują m.in. warsztaty, wykłady, prelekcje, 
pokazy, kampanie edukacyjno-informacyjne, platformy internetowe, wydawnictwa, publikacje (np. foldery, 
mapy, itp.) czy ekspertyzy.  
 
Analizując zatem zakres tematyczny jak i formy ich realizacji WFOŚiGW w Białymstoku umożliwia realizację 
szerokiego katalogu projektów edukacji ekologicznej w tym także projektów z zakresu tematyki związanej 
z Konwencją.  
 
Dodatkowym aspektem, który dla możliwości aplikowania o środki przez organizacje pozarządowe ma 
niebagatelne znaczenie jest możliwość zaangażowania bezgotówkowego w realizację zadania samego 
wnioskodawcy lub innych podmiotów (np. w postaci wkładu rzeczowego, osobowego, zaplecza technicznego 
czy tez udostępniania środków transportu i itp.). Pozwala to uzupełnić ewentualny niezbędny wkład własny 
(w przypadku gdy poziom wsparcia jest mniejszy niż 100%) w postaci wkładu rzeczowego wnoszonego przez 
inny podmiot udostępniający zasoby rzeczowe czy osobowe na potrzeby realizacji projektu.  
 
WFOŚiGW w Białymstoku ustalił w swojej Strategii Listę Przedsięwzięć Priorytetowych, w której wskazuje się 
hierarchię udzielania dofinansowania:  
1. projekty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej,  
2. projekty pozwalające na osiągnięcie standardów ochrony środowiska oraz wypełnienie zobowiązań 

akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim i 
gminnym,  

3. dla których zatwierdzone zostały przez WFOŚiGW w Białymstoku programy priorytetowe oraz ogłoszone 
zostały konkursy.  
 

Wskazuje to jednoznacznie, iż w planowaniu budżetu i określaniu zadań pierwszeństwo mają projekty osi I i II 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego WFOŚiGW w Białymstoku był Instytucją 
Wdrażającą dla projektów realizowanych na terenie województwa podlaskiego. A osie te nie obejmują swoim 
zakresem edukacji ekologicznej.   
 
Analiza kryteriów wyboru projektów wykazała, iż część kryteriów oceny projektów mogła wpłynąć na 
dostępność środków dla organizacji pozarządowych. Jedynym kryterium mogącym budzić uzasadnione 
wątpliwości jest kryterium oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, gdzie ocenie podlega m.in. 
stopień zaawansowania zadania/przedsięwzięcia w przypadku zadań inwestycyjnych czy zbilansowanie źródeł 
finansowania inwestycji (udział środków własnych, innych funduszy, w tym pomocy zagranicznej i innych, a w 
przypadku przedsiębiorców z uwzględnieniem dotychczas uzyskanej pomocy ze środków publicznych).  
 
W przypadku organizacji pozarządowych planujących przeprowadzenie np. modernizacji ośrodka 
edukacyjnego konieczność dostarczenia  przed podpisaniem umowy o dofinansowanie dokumentacji 
projektowo – technicznej z ważnym pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem może znacząco ograniczać 
dostępność środków, gdyż na rynku dostępność funduszy pozwalających jedynie na opracowanie 
dokumentacji projektowo technicznej bez obowiązku wykonania zaprojektowanych prac jest znikoma. Takie 



 

warunki zmuszają zatem potencjalnie zainteresowane takim tematem organizacje (które co do zasady 
pozbawione są środków własnych z uwagi na funkcjonowanie nie nastawione na dochodową działalność 
gospodarczą lub w przypadku posiadania źródeł dochodu własnego wypracowany zysk przeznaczają na cele 
statutowe) do opracowywania dokumentacji ze środków własnych. Na korzyść jednak przemawia to, iż 
możliwe jest następnie wykazanie kosztów opracowania dokumentacji jako wnoszony wkład własny 
rzeczowy. 
 

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 
 

„Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku” obowiązują także dla wniosków składanych w zakresie ochrony 
przyrody. Strona internetowa WFOŚiGW w Białymstoku nie pozwala w łatwy i przejrzysty sposób odnaleźć 
informacje o możliwości aplikowania o środki w tym zakresie – w odróżnieniu od edukacji ekologicznej, dla 
której przeznaczona jest osobna zakładka widoczna ze strony głównej.  
 
Na projekty ochrony przyrody przeznaczono jedynie środki krajowe w ramach programu dziedzinowego 
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. Projekty powinny swoją tematyką obejmować 
działania mające na celu powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, 
odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami. Formą 
dofinansowania była dotacja a maksymalnym poziom dofinansowania wynosił do 60 % kosztów 
rzeczywistych zadania a w przypadku urządzania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, jako 
przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, jednak nie więcej niż 15.000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy 
złotych) - do 100 %. W analizowanym okresie nie ogłoszono żadnego konkursu.  

 
Wnioski można było składać:  
− w trybie naboru ciągłego – do wyczerpania środków finansowych, 
− w trybie przekazania środków dla pjb  

na projekty mające na celu: 
→ zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych, 
→ ochronę obszarów cennych przyrodniczo poprzez opracowanie planów ochrony i planów zadań 

ochronnych obszarów Natura 2000 oraz wykonywanie zadań ochronnych i monitoringowych na tych 
obszarach, opracowanie planów ochrony rezerwatów przyrody, 

→ czynną ochronę rodzimych zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunków 
realizowane poprzez: 
→ ochronę ex situ zagrożonych gatunków, 
→ ochronę, restytucję i reintrodukcję gatunków, 
→ opracowanie programów ochrony gatunków, 
→ monitoring w zakresie stanu populacji, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych zadań 
→ prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków  
→ renaturyzację siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka 
→ ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo 
→ ochronę ekosystemów przed zagrożeniami ze strony czynników biotycznych (np. gradacje 

szkodników, gatunki inwazyjne) i abiotycznych (np. pożary)  
→ ochronę i rewaloryzację zabytkowych parków i ogrodów 
→ urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków 



 

→ przedsięwzięcia związane z funkcjonowaniem ustawowych form ochrony przyrody: parki narodowe, 
krajobrazowe, rezerwaty przyrody, itp.  

Dopuszczalne było także wskazanie innych rodzajów przedsięwzięć realizujących wskazane wyżej cele.  
 
Organizacje pozarządowe były wśród beneficjentów mogących się ubiegać o dofinansowanie projektów 
realizowanych w ramach tego programu dziedzinowego (inne podmioty: parki narodowe i krajobrazowe, 
placówki oświatowe, ośrodki edukacji ekologicznej, organy administracji publicznej, przedsiębiorcy oraz inne 
osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). 
 
Wśród 16 projektów (6 w roku 2014 i 10 w roku 2015), które w latach 2014 – 2015 uzyskały dofinansowanie 
na projekty z zakresu ochrony przyrody znalazła się 1 organizacja pozarządowa (PTOP Salamandra z 
projektem dotyczącym ochrony nocka łydkowłosego), której udzielono wsparcia w wysokości 100% 
wydatków kwalifikowanych projektu. Pozostałe projekty prowadzone były przede wszystkim przez jednostki 
kościelne (parafie) (7 podmiotów z 16), jednostki samorządowe (4 podmioty) oraz szkoły (3 podmioty). 
Tematyka poruszana przez realizowane przez te podmioty projekty dotyczyła tylko i wyłącznie utrzymania 
miejskich terenów zielonych. Jedynie 3 spośród 16 dofinansowanych projektów (w tym 1 POE) dotyczyło 
działań czynnej ochrony przyrody związanej z gatunkami chronionymi lub formami prawnej ochrony. Były to 
jednakże projekty o najwyższej wartości spośród tych dofinansowanych wykorzystujące środki w wysokości 
blisko połowy udzielonego dofinansowania – 109 530,00 zł.  
 
Udzielono dofinansowania w kwocie 231 919,78 zł z czego na dzień sporządzania analizy wykorzystano środki 
w wysokości 140 306,08 zł. Nie wykorzystanie w pełni przyznanych środków wynika z faktu, iż 7 z 16 
projektów nadal jest realizowanych.  
 

 
 

 
 

W ramach przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym beneficjentem środków była jedynie 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku opracowująca projekty planów ochrony lub zadań 
ochronnych dla rezerwatów oraz projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w 
województwie podlaskim. Łącznie udzielono dofinansowania o wartości 582 385 zł z czego do wykorzystania 
pozostało 41 205 zł (projekt wciąż realizowany w czasie dokonywania analizy).  
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OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

 
Kryteria wyboru projektów są jednakowe dla projektów z zakresu ochrony przyrody i z zakresu edukacji 
ekologicznej. Ograniczenia dla organizacji pozarządowych są zatem takie same a jako wiodące należy 
przytoczyć rodzaje kategorii nie dotowanych przez WFOŚiGW a zatem mogące stanowić jedynie wkład 
własny beneficjenta. W zakres tych kategorii wchodzą m.in. płace etatowych pracowników (w tym na obsługę 
księgową projektów) czy koszty ogólne utrzymania biura. Stanowi to zatem istotne ograniczenie w ubieganiu 
się o te środki dla POE nie posiadających innych źródeł finansowania. 
Analizując zakres tematyczny i dopuszczalne formy jego realizacji ze środków WFOŚiGW w Białymstoku 
należy stwierdzić, iż umożliwia on realizację szerokiego katalogu projektów ochrony przyrody jednakże w 
praktyce ilościowo dominują projekty z zakresu utrzymania miejskich terenów zielonych.   

 

 
 
 

Sugeruje to zatem, iż wskazanie w kryteriach naboru wartości 100% dofinansowania na zadania dotyczące 
zagospodarowania terenów zieleni, których budżety zamykają się w kwotach o wysokości kilku do kilkunastu 
tysięcy złotych zdecydowanie silniej mobilizuje wnioskodawców do aplikowania o środki na realizację takich 
zadań pomimo różnorodnego katalogu innych możliwych do realizacji przedsięwzięć, które jednak nie 
uzyskują 100% dofinansowania.  
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Należy tu przypomnieć, iż także w tym przypadku obowiązują te same „Zasady…”, kryteria wyboru projektów 
oraz Lista Przedsięwzięć Priorytetowych. Omówienie tych elementów w rozdziale 2. Środki przeznaczone na 
edukację ekologiczną ma zastosowanie także w zakresie omawianym w tym rozdziale.  

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZADOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
WFOŚiGW nie przeznaczał żadnych środków przeznaczonych stricte na wsparcie dla pozarządowych 
organizacji ekologicznych (wsparcie instytucjonalne). Dotacje co do zasady nie mogą przekroczyć 60% 
kosztów rzeczywistych zadania, za wyjątkiem edukacji ekologicznej realizowanej przez jednostki samorządu 
terytorialnego, parki narodowe, parki krajobrazowe, jednostki organizacyjne systemu oświaty: przedszkola i 
szkoły, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe gdzie udzielone dofinansowanie może sięgnąć do 100% 
kosztów rzeczywistych zadania. POE jako szczególny rodzaj organizacji pozarządowych jest zatem w 
przypadku projektów edukacji ekologicznej faworyzowany w stosunku do innych wnioskodawców mogących 
się ubiegać o te środki.  
Jednakże zgodnie z  „Zasadami…” obowiązującymi jak wspomniano zarówno w stosunku do projektów 
realizowanych z dziedziny edukacja ekologiczna jak i ochrona przyrody nie podlegają dotowaniu (są więc 
kwalifikowalne jedynie jako koszt beneficjenta) wydatki na: 
a) płace pracowników etatowych, 
b) zakup środków trwałych, z wyjątkiem przeznaczonych bezpośrednio do realizacji zadania,  
c) najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych lub lokalu,  
d) wynagrodzenia na obsługę biurowo – księgową projektów, 
e) koszty rozmów telefonicznych, faksów, poczty, itp. 

 
Biorąc pod uwagę maksymalny poziom dofinansowania działań z zakresu ochrony przyrody (60%) pozostała 
część wydatków (40%) mogła albo pochodzić z pożyczki lub ze środków własnych POE. Zakres kategorii 
wydatków nie dotowanych przez WFOŚiGW dotyczy właśnie bieżącego funkcjonowania organizacji – opłat za 
najem powierzchni biurowych, koszty ogólne biura (materiały biurowe, koszty podróży służbowych, rozmów 
telefonicznych), rozwój bazy sprzętowej nie związanej bezpośrednio z realizacją projektu oraz wynagrodzeń 
etatowych pracowników (włącznie z tymi, którzy odpowiadają za obsługę księgowo – rachunkową projektu).  
Oczywiście środki WFOŚiGW mogły stanowić także wkład własny do projektów finansowanych z innych 
źródeł (np. V oś POIiŚ) choć nie zmienia to zakresu nie dotowanych przez WFOŚiGW kategorii kosztów.  

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  

 
Brak jakichkolwiek projektów/zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Białymstoku działań promocyjno – 
edukacyjnych związanych z Konwencją z Aarhus zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko) w badanym okresie.  

6. PODSUMOWANIE 
 
Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą edukację 
ekologiczną w formie dotacji wynosi 1 481 531 z czego 295 898 zł na edukację ekologiczną realizowana przez 
pozarządowe organizacje ekologiczne:  



 

W ramach programu Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Białymstoku nie finansował projektów edukacyjnych, które miały na celu wypełnienie zapisów 
Konwencji z Aarhus. 

Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał beneficjentom realizującym projekty z zakresu ochrony przyrody 
w formie dotacji wynosi 764 305 zł z czego 55 030 zł na ochronę przyrody realizowaną przez pozarządowe 
organizacje ekologiczne. 
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU 
 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Informacje do niniejszej analizy pochodzą ze strony internetowej Funduszu (wraz z biuletynem informacji 
publicznej) oraz danych udostępnionych na wniosek Fundacji w postaci zestawień i dokumentów. Przekazana 
przez Fundusz informacja wraz z danymi pochodzącymi ze strony internetowej w pełni wyczerpuje niezbędną 
wiedzę na cele wykonania niniejszej analizy. 
Celem generalnym Funduszu, jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego 
zasobami przez stabilne i efektywne wspieranie przedsięwzięć oraz inicjatyw służących środowisku w 
województwie pomorskim. Działalność WFOŚiGW w Gdańsku, umożliwiająca osiągnięcie długoterminowych 
celów wynikających z zapisów Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego oraz Strategii 
działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony. Misją Funduszu jest zatem działanie na rzecz trwałego, 
zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego strefy przybrzeżnej Bałtyku. W latach 2014 - 2015 
Fundusz realizował cele wyznaczone przez Strategię działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku, udzielając wsparcia 
przedsięwzięciom zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych na rok 2014 i na rok 2015, stanowiącą 
uszczegółowienie głównych kierunków działań wynikających ze Strategii. 
Wpływy Funduszu obok przychodów obejmują wpływy ze zwrotu rat pożyczek oraz środki udostępnione 
przez NFOŚiGW w ramach realizacji wspólnych programów. Łączne wpływy finansowe Funduszu w 2014r. 
osiągnęły kwotę 106.488 tys. zł. Pochodzą głownie z opłaty za korzystania ze środowiska i administracyjne 
kary pieniężne i zwroty rat pożyczek a plan finansowy na rok 2015 wynosił 185,8 mln zł. 
 
Priorytetowo traktowane były projekty współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Zadania 
związane z rolą Funduszu jako Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-
2013 (PO IiŚ) służyły efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych oraz zapewnieniu finansowania wkładu 
własnego beneficjentów dla projektów realizowanych m.in. w ramach PO IiŚ, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 
Analiza poniesionych wydatków wskazuje na najwyższe kwotowo zaangażowanie Funduszu w finansowanie 
zadań z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej. Wynika to przede wszystkim z realizacji Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który dla województwa pomorskiego przewiduje konieczność 
objęcia zbiorczymi systemami kanalizacji sanitarnej docelowo (do końca 2015r.) około 1.871,0 tys. 
mieszkańców oraz rozbudowę i modernizację istniejących oczyszczalni w 29 z 89 aglomeracji funkcjonujących 
na terenie województwa pomorskiego. 
 
1.2. ŚRODKI UE 

 
W zakresie ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UE na mocy porozumienia z dnia 25 czerwca 2007 roku 
zawartego z Ministrem Środowiska w sprawie realizacji „Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko” dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 ml euro) Fundusz pełni rolę Instytucji Wdrażającej. 
Do zadań WFOŚiGW w Gdańsku należy przede wszystkim: 



 

1. przygotowanie i ocena projektów (w tym zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie 
projektów w ramach POIiŚ), 

2. prowadzenie działań kontrolnych (m.in. w zakresie zamówień publicznych oraz zawieranych umów dla 
zadań objętych danym projektem), 

3. monitoring i sprawozdawczość, 
4. zarządzanie finansowe i rozliczanie projektów, 
5. informacja i promocja. 
 
WFOŚiGW w Gdańsku zawarł w 2014 r. 11 umów o dofinansowanie realizacji projektów inwestycyjnych z 
zakresu gospodarki wodno-ściekowej (działanie 1.1) na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 
141 875 857,55 zł. Ponadto, w 2014r. Fundusz zawarł 12 umów o dofinansowanie realizacji projektów 
dotyczących opracowania dokumentacji projektowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (działanie 1.1) 
na 
łączną kwotę dofinansowania w wysokości 7.031.515,96 zł. W okresie sprawozdawczym Fundusz nadzorował 
realizację 35 umów o dofinansowanie 536.979.862,60. W roku 2015 r. nie ogłoszono żadnego konkursu w tej 
tematyce. W zakresie II osi priorytetowej ogłoszono 5 konkursów na które nie wpłynęły żadne wnioski.  
 
1.3. ŚRODKI KRAJOWE 

 
W ZAKRESIE ŚRODKÓW KRAJOWYCH Fundusz przeprowadza corocznie szereg konkursów tematycznych 
adresowanych do jednostek z terenu województwa pomorskiego. W 2014r. zostało rozstrzygniętych 14 
konkursów, w tym dwie edycje „Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa 
pomorskiego” oraz dwie edycje konkursu „Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów” przeznaczone dla 
pracodawców, którzy zatrudnią Absolwenta i zapewnią jego praktyczne przygotowanie do pracy przy 
zadaniach z zakresu w ochrony środowiska i gospodarce wodnej. 
 
W 2014r. rozpatrzone zostały 694 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 170.278,4 tys. zł, w tym 478 
wniosków w ramach konkursów tematycznych na kwotę 99.991,3 tys. zł. Zgodnie z obowiązującymi 
„Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku” złożone wnioski były rozpatrywane 
w miarę posiadanych środków finansowych, nie rzadziej niż raz na kwartał. Wnioski konkursowe rozpatrzono 
w terminach wskazanych w ramach poszczególnych konkursów. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego do 
dofinansowania zostało przyjęte 436 wniosków, w tym: 345 do realizacji w 2014r. oraz 91 do realizacji w 
2015r. 
 



 

 
 

 
 
1.4. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

Dla wszystkich konkursów i beneficjentów obowiązują jednolite „Zasady udzielania dofinansowania ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” wg których 
Fundusz udziela dofinansowania do kosztów kwalifikowanych po przedstawieniu przez wnioskodawcę 
zbilansowanych źródeł finansowania zadania w formie pożyczki, dotacji lub dopłaty do kredytu. Do kosztów 
kwalifikowanych projektu zalicza się koszty niezbędne do poniesienia w celu jego realizacji, za wyjątkiem:  
a) kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego zadanie, chyba że koszty dotyczą zarządzania zadaniem 

(np. nadzór techniczny i merytoryczny), 
b) zakupu gruntów,  
c) kosztów finansowych obsługi zadania, w tym odsetek od zadłużenia. 
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Udzielone przez Fundusz dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych projektu przy 
czym dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku zadań z zakresu 
edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, a także w szczególnych przypadkach zadań realizowanych przez 
podmioty sektora finansów publicznych i organizacje pozarządowe. 
Wysokość oprocentowania pożyczki wynosi nie mniej niż 3% w stosunku rocznym i jest niezmienna w danym 
roku kalendarzowym. Na zadania i programy realizowane w ramach konkursów, Fundusz może udzielać 
pożyczek o innym oprocentowaniu lub pożyczek nieoprocentowanych. Fundusz może udzielać pożyczek na 
zachowanie płynności finansowej zadań realizowanych z udziałem środków z funduszy zagranicznych, w tym 
z funduszy Unii Europejskiej (tzw. pożyczki płatnicze), do wysokości udziału środków zagranicznych lecz nie 
więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Wysokość oprocentowania pożyczki płatniczej wynosi nie 
mniej niż 4% w stosunku rocznym i jest stała przez cały okres trwania umowy.  
Pożyczka udzielona ze środków Funduszu może być częściowo umorzona, na pisemny wniosek 
pożyczkobiorcy, po spełnieniu łącznie następujących warunków:  
a) zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone,  
b) spłacono odpowiednią część pożyczki,  
c) na dzień złożenia wniosku o umorzenie pożyczki utrzymywany jest osiągnięty efekt ekologiczny,  
d) pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i 

administracyjnych kar pieniężnych oraz ze zobowiązań w stosunku do Funduszu wynikających z wcześniej 
zawartych umów.  

 
Jednocześnie nie podlegają umorzeniu:  
a) pożyczki płatnicze,  
b) kwoty pożyczek, o umorzenie których pożyczkobiorca wystąpił po ich spłacie,  
c) nieoprocentowane pożyczki,  
 
Kwota umorzenia nie może być wyższa niż 25% pożyczki udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego i 
ich związkom oraz innym podmiotom nie będącym przedsiębiorcami.  
 
Fundusz może udzielać dotacji na:  
a) ochronę przyrody i krajobrazu,  
b) edukację ekologiczną,  
c) monitoring środowiska,  
d) przedsięwzięcia innowacyjne,  
e) przedsięwzięcia pilotażowe w ochronie środowiska dotyczące nowych technologii,  
f) ochronę przed powodzią,  
g) badania w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz upowszechnianie ich wyników,  
h) systemy kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności 

na tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do ponoszenia opłat,  
i) zapobieganie lub likwidację poważnych awarii i ich skutków.  
 
Dotacje mogą być udzielane także na inne cele niż wymienione wyżej, jeżeli zadanie jest dofinansowane w 
ramach konkursów albo jest realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych lub organizacje 
pozarządowe. 
 
 
 



 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Ogólne i z zakresu wsparcia funkcjonowania organizacji pozarządowych 
Przypomnijmy, iż do kosztów kwalifikowanych projektu zalicza się koszty niezbędne do poniesienia w celu 
jego realizacji, za wyjątkiem kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego zadanie, chyba że koszty 
dotyczą zarządzania zadaniem (np. nadzór techniczny i merytoryczny), zakupu gruntów oraz kosztów 
finansowych obsługi zadania, w tym odsetek od zadłużenia. Oznacza to, iż wydatki osobowe związane z 
wynagrodzeniem osób realizujących projekt w tym koordynatora projektu i obsługi finansowo – księgowej 
mogą być uznane za kwalifikowane w części odpowiadającej zakresowi projektu.  
Co do zasady udzielone przez Fundusz dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych 
projektu przy czym dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku zadań z 
zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, a także w szczególnych przypadkach zadań realizowanych 
przez podmioty sektora finansów publicznych i organizacje pozarządowe. Jak widać pozarządowe organizacje 
ekologiczne zostały w zakresie swoich działań statutowych potraktowane priorytetowo uzyskując możliwość 
finansowania 100% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.  
Dodatkowo bardzo nietypowa dziedzina jaką jest „praktyczna edukacja ekologiczna absolwentów” pozwala 
na wsparcie funkcjonowania organizacji pozarządowych przez pokrycie kosztów zatrudnienia i wyszkolenia 
pracownika. Pozwala to na budowanie wykwalifikowanej kadry ochrony przyrody a jednocześnie wspiera 
działania mające na celu zmniejszenie lokalnego bezrobocia wśród absolwentów. Kryteria oceniają 
poprawność i spójność zakresu obowiązków dla absolwenta czy też doświadczenie i zakres działalności 
wnioskodawcy. Oczekuje się, iż po odbyciu stażu osoba zatrudniona uzyska praktyczne przygotowanie do 
pracy w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, zostanie w dużym stopniu zaangażowania w techniczne 
aspekty ochrony. Wśród kryteriów widnieje jedno, które w tym konkursie może mieć wpływ na 
konkurencyjność POE w stosunku do innych wnioskodawców. Jest to kryterium ekonomiczne , które ocenia 
planowany udział środków wnioskodawcy w finansowaniu wynagrodzenia absolwenta. Wypłacone 
wynagrodzenie w części dotowanej przez WFOŚiGW nie może przekraczać minimalnego wynagrodzenia 
brutto. Oznacza to, iż koszty pracodawcy z tytułu zatrudnienia absolwenta muszą być pokrywane ze środków 
własnych – jednak państwowe jednostki budżetowe mają prawo ubiegać się także o zwrot ZUS pracodawcy. 
Jest to więc kryterium, które ułatwia dostęp do środków PJB zmuszając pozostałe podmioty (w tym POE) do 
finansowania tej części wynagrodzenia ze środków własnych. Należy jednak podkreślić, iż sama możliwość 
aplikowania o takie środki jest nietypowa dla działalności WFOŚiGW w Polsce i jak widać po wynikach 
konkursu POE korzystały z takiej możliwości. 
 
Z zakresu edukacji ekologicznej 
Analiza kryteriów wyboru projektów wykazała, iż jedynie kryterium finansowe odnoszące się do montażu 
finansowego może mieć wpływ na dostępność środków dla organizacji pozarządowych. Wymaga ono 
bowiem by wnioskodawca posiadał zapewniony finansowy lub niepieniężny wkład własny. Jednakże 
pamiętając, iż wkład własny dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu edukacji 
ekologicznej i ochrony przyrody może w ogóle nie wystąpić z uwagi na dofinansowanie przedsięwzięć w 100% 
można uznać, iż wpływ ten jest znikomy.  
 
Z zakresu ochrony przyrody 
Jednym z kryteriów oceny projektów jest gotowość zadania do realizacji tzn. czy wnioskodawca posiada 
wymagane zezwolenia lub uzgodnienia albo jest na etapie ich uzyskiwania oraz na ile jest ustalony budżet 
projektu. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć do 
WFOŚiGW (do wglądu) m.in.: 



 

1. dokumentację techniczną, 
2. ostateczne pozwolenia, uzgodnienia i decyzje wymagane przez prawo, 
3. umowy zawarte z  wykonawcami, 
4. uaktualniony (zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami) montaż finansowy, 
5. uaktualniony (zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 
Wskazuje to, iż w przypadku działań inwestycyjnych dokumentacja projektowo – techniczna dla zadania 
powinna zostać wykonana z innych środków a decyzje administracyjne powinny nie stracić ważności przed 
dniem podpisania umowy. Może to stanowić pewną przeszkodę dla organizacji pozarządowych planujących 
wykonać działania ochronne zawierające element inwestycyjny (np. zastawki na rowach melioracyjnych 
odwadniających torfowiska), gdyż dokumentacja projektowo techniczna ich wykonania musi zostać 
wykonana ze środków własnych. Biorąc pod uwagę niepewność co do dostępności środków na realizację 
projektowanego zamierzenia budowlanego wątpliwym jest inwestowanie przez POE w opracowanie takiej 
dokumentacji.  

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 

KONKURS 2014  

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego  

Konkursem objęte są zadania z zakresu edukacji ekologicznej skierowane do mieszkańców lub turystów 
przebywających na terenie województwa pomorskiego (konkurs nie obejmuje zadań ponadregionalnych). 
Przez zadania z zakresu edukacji ekologicznej rozumie się w szczególności: 
− kampanie, programy i warsztaty dotyczące ochrony środowiska, 
− wydawnictwa oraz audycje, poruszające tematykę związaną z ochroną środowiska na terenie 

województwa pomorskiego, 
− szkolenia, seminaria i konferencje poświęcone ochronie środowiska. 
Tematyka zadań objętych konkursem to ochrona bioróżnorodności, zrównoważone wykorzystywanie 
zasobów naturalnych, ochrona klimatu a w konkursie mogą uczestniczyć samorządowe jednostki 
organizacyjne, uczelnie wyższe, nadleśnictwa, organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia i fundacje, 
których celem statutowym jest edukacja lub ochrona środowiska, wydawcy i dostawcy usług medialnych. 
 
Najlepsze zadania wyłonione w drodze konkursu otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu w formie 
dotacji w wysokości maksymalnie do 100.000 zł lub w formie pożyczki w wysokości maksymalnie do 200.000 
zł (zasady udzielania pożyczki, jej oprocentowanie oraz możliwości umorzenia określają obowiązujące 
„Zasady 
udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku”). 
 
W ramach konkursu dofinansowanie uzyskało 30 projektów na łączną kwotę 941 000 zł z czego 559 000 zł w 
formie dotacji i 382 000 zł w formie pożyczki. Wśród 30 dofinansowanych projektów znalazło się 5 projektów 
POE na łączną sumę 106 000 zł dofinansowania w formie dotacji. Żaden projekt nie podejmował tematyki 
związanej z Konwencją. 
 
 
 
 
 



 

Wyniki konkursu z zakresu edukacji ekologicznej – pierwsza edycja 2014  

 

KONKURS 2015  

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego 

Konkursem objęte są zadania z zakresu edukacji ekologicznej skierowane do mieszkańców lub turystów 
przebywających na terenie województwa pomorskiego (konkurs nie obejmuje zadań ponadregionalnych). 
Przez zadania z zakresu edukacji ekologicznej rozumie się w szczególności: 
− kampanie, programy i warsztaty dotyczące ochrony środowiska, 
− wydawnictwa oraz audycje, poruszające tematykę związaną z ochroną środowiska na terenie 

województwa pomorskiego, 
− szkolenia, seminaria i konferencje poświęcone ochronie środowiska. 
 
Tematyka zadań objętych konkursem to ochrona bioróżnorodności, zrównoważone wykorzystywanie 
zasobów naturalnych, ochrona klimatu i poszanowanie energii i OZE a w konkursie mogą uczestniczyć 
samorządowe jednostki organizacyjne prowadzące działalność edukacyjną, za wyjątkiem szkół, uczelnie 
wyższe, instytuty badawcze oraz placówki naukowe PAN, nadleśnictwa, stowarzyszenia i fundacje, których 
celem statutowym jest edukacja lub ochrona środowiska, wydawcy i dostawcy usług medialnych, państwowe 
i samorządowe instytucje kultury.  Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek w poszczególnym obszarze 
tematycznym.  
 
Najlepsze zadania wyłonione w drodze konkursu otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu w formie 
dotacji w wysokości maksymalnie do 60.000 zł lub w formie pożyczki w wysokości maksymalnie do 150.000 zł 
(zasady udzielania pożyczki, jej oprocentowanie oraz możliwości umorzenia określają obowiązujące „Zasady 
udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku”). 
 
W ramach konkursu dofinansowanie uzyskało 39 projektów na łączną kwotę 970 000 zł z czego 890 500 zł w 
formie dotacji i 79 500 zł w formie pożyczki. Wśród 39 dofinansowanych projektów znalazło się 9 projektów 
POE na łączną sumę 225 000 zł dofinansowania w formie dotacji. Żaden projekt nie podejmował tematyki 
związanej z Konwencją. 
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3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 

KONKURS 2014  

na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego  
 
Celem Konkursu było wyłonienie zadań mających na celu ochronę przyrody i zrównoważone funkcjonowanie 
ekosystemów na obszarze województwa pomorskiego, które są zgodne z Programem Ochrony Środowiska 
Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 oraz Strategią Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013 -2016.  
 
Konkurs adresowany był do podmiotów prowadzących działalność i posiadających struktury organizacyjne na 
terenie województwa pomorskiego, takich jak:  
1) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona środowiska,  
2) uczelnie wyższe prowadzące kierunki przyrodnicze,  
3) Parki Narodowe,  
4) Lasy Państwowe,  
5) właściciele ogólnodostępnych parków lub ogrodów,  
6) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne  
 
Do Konkursu mogły zostać zgłoszone zadania mające na celu ochronę przyrody i zrównoważone 
funkcjonowanie ekosystemów z następującego zakresu tematycznego:  
1) czynna ochrona siedlisk i gatunków,  
2) tworzenie i utrzymanie korytarzy ekologicznych,  
3) tworzenie nowych i rewaloryzacja istniejących ogólnodostępnych parków, ogrodów, terenów zieleni,  
4) kierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach przyrodniczo cennych,  
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Zgłaszane przedsięwzięcia powinny stanowić ekonomicznie niepodzielną serię działań służących realizacji 
jasno określonych celów, odnoszących się do zdiagnozowanych problemów i potrzeb środowiska. Działania 
inwestycyjne mogą stanowić element wniosku pod warunkiem, że konieczność ich realizacji związana jest z 
osiągnięciem głównego celu projektu  
 
Zadania wyłonione w drodze Konkursu otrzymują dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki. Zasady 
udzielania dotacji i pożyczki (oprocentowanie oraz możliwość umorzenia) określają obowiązujące „Zasady 
udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku”. 
W ramach konkursu dofinansowanie uzyskało 31 projektów na łączną kwotę 2 128 100 zł z czego 1 698 100 zł 
w formie dotacji i 430 000 zł w formie pożyczki. Wśród 31 dofinansowanych projektów znalazło się 8 
projektów POE na łączną sumę 540 000 zł dofinansowania w formie dotacji. 
 

Wyniki konkursu z zakresu ochrony przyrody – edycja na rok 2015  

 

KONKURS 2015  

na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego 
 
W czasie opracowywania niniejszej analizy trwał nabór wniosków. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone 
zadania mające na celu ochronę przyrody i zrównoważone funkcjonowanie ekosystemów z następującego 
zakresu tematycznego:  
1) czynna ochrona siedlisk i gatunków,  
2) tworzenie i utrzymanie korytarzy ekologicznych,  
3) kierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach przyrodniczo cennych.  
Pozostałe warunki konkursu są takie same jak w konkursie w roku 2014.  
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4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZADOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 

KONKURS „PRAKTYCZNA EDUKACJA EKOLOGICZNA ABSOLWENTÓW”  

W roku 2014 odbyły się dwie edycje konkursu. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych 
wniosków tych, których realizacja pozwoli na zatrudnienie Absolwentów szkół wyższych i ich praktyczne 
przygotowanie do pracy w ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Konkurs adresowany jest do 
potencjalnych pracodawców, którzy zatrudnią Absolwenta na podstawie umowy o pracę w wymiarze całego 
etatu i zapewnią jego praktyczne przygotowanie do pracy w ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 
Absolwentem w rozumieniu warunków konkursu jest osoba, która: 
a) w wyniku ukończenia studiów stacjonarnych uzyskała tytuł zawodowy inżyniera, magistra lub magistra 

inżyniera, 
b) po ukończeniu studiów nie podjęła zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku związanym 

z ochroną środowiska lub gospodarką wodną, ani nie prowadziła działalności gospodarczej w tym 
zakresie, 

c) w dniu zatrudnienia nie ukończyła 30 roku życia, 
d) przez okres zatrudnienia objęty dofinansowaniem z Funduszu nie podejmie dodatkowego zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, 
e) nie jest objęta jakąkolwiek inną pomocą ze środków przeznaczonych na likwidację bezrobocia. 

 
EDYCJA 2014  
 
Ze środków Funduszu mogło być finansowane zatrudnienie Absolwentów na terenie województwa 
pomorskiego jedynie na stanowiskach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Okres 
zatrudnienia dofinansowany ze środków Funduszu mógł wynosić od 6 do 12 miesięcy a wysokość 
dofinansowania do miesięcznego wynagrodzenia jednego Absolwenta nie przekraczała kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) i jest przeznaczona na zwrot pracodawcy wypłaconego Absolwentowi 
wynagrodzenia. W dniu ogłoszenia konkursu minimalne wynagrodzenie wynosiło 1680 zł brutto.  
 
W ramach I edycji konkursu wyłoniono 16 wniosków o zatrudnienie absolwenta z czego 1 dotyczył 
zatrudnienia w pozarządowej organizacji ekologicznej (Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego) na okres 
6 miesięcy. W ramach II edycji konkursu wyłoniono 26 wniosków ale żaden z nich nie pochodził od 
pozarządowej organizacji ekologicznej.  
 
EDYCJA 2015  
 
Ze środków Funduszu mogło być finansowane zatrudnienie Absolwentów na terenie województwa 
pomorskiego jedynie na stanowiskach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Okres 
zatrudnienia dofinansowany ze środków Funduszu mógł wynosić od 6 do 12 miesięcy a wysokość 
dofinansowania do miesięcznego wynagrodzenia jednego Absolwenta nie przekraczała kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) i jest przeznaczona na zwrot pracodawcy wypłaconego Absolwentowi 
wynagrodzenia. W dniu ogłoszenia konkursu minimalne wynagrodzenie wynosiło 1750 zł brutto. 
 
W ramach I edycji konkursu wyłoniono 24 wniosków o zatrudnienie absolwenta z czego 3 dotyczył 
zatrudnienia w pozarządowej organizacji ekologicznej na okres 12 miesięcy. W momencie opracowywania 



 

niniejszej analizy trwała ocena złożonych ramach II edycji konkursu wniosków – nie znane są więc jego 
wyniki.  
 
Innym aspektem wspierania funkcjonowania podmiotów mogących tracić chwilowo płynność finansową z 
tytułu zakładania znacznych środków własnych przy realizacji dużych projektów finansowanych ze środków 
UE (do których z pewnością zaliczają się organizacje pozarządowe) Fundusz może udzielać pożyczek na 
zachowanie płynności finansowej, do wysokości udziału środków zagranicznych lecz nie więcej niż 80% 
kosztów kwalifikowanych zadania. Pożyczka spłacana jest z kolejnych transzy płatności pochodzących ze 
środków UE. Takie rozwiązanie może mieć niebagatelne znaczenie w przypadku realizacji dużych projektów 
lub dużej ilości projektów przez organizacje pozarządowe. Działanie takie pośrednio zatem wspiera 
funkcjonowanie takich podmiotów.  

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
Brak jakichkolwiek projektów/zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku działań promocyjno – 
edukacyjnych związanych z Konwencją z Aarhus zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko) w badanym okresie.  

6. PODSUMOWANIE 
 
Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą edukację 
ekologiczną w formie dotacji wynosi 1 449 500 z czego 331 000 zł na edukację ekologiczną realizowana przez 
pozarządowe organizacje ekologiczne.  

W ramach programu Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Gdańsku nie finansował projektów edukacyjnych, które miały na celu wypełnienie zapisów Konwencji z 
Aarhus. 

Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał beneficjentom realizującym projekty z zakresu ochrony przyrody 
w formie dotacji wynosi 1 698 100 zł z czego 540 000 zł na ochronę przyrody realizowaną przez pozarządowe 
organizacje ekologiczne. 
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH 
 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 

1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Informacje do niniejszej analizy pochodzą ze strony internetowej Funduszu (wraz z biuletynem informacji 
publicznej). Wniosek Fundacji Greenmind nie został zaakceptowany a informacje nieudostępnione 
(niezgodnie z prawem) – koniecznością zatem było korzystanie jedynie z informacji umieszczonej na stronie 
internetowej.  Strona jednakże nie zawiera wszystkich niezbędnych danych do rzetelnego opracowania 
informacji – zwłaszcza w zakresie ochrony przyrody. Na stronie nie została umieszczona informacja o liście 
zakwalifikowanych zadań w zakresie większości naborów ciągłych – nie pozwala to odpowiedzieć na pytanie 
czy brak było takich zadań czy też informacja o nich nie została udostępniona na stronie. Brak tej informacji 
nie pozwala na pełną ocenę wydatkowania środków na ten cel. Umieszczone informacje także nie są pełne (w 
rozumieniu potrzeb opracowania) – tabele list zadań zakwalifikowanych do dofinansowania zawierają jedynie 
informację o przyznanym dofinansowaniu co bez podania całkowitej wartości projektu nie pozwala na ocenę 
poziomu dofinansowania (w odniesieniu do maksymalnego dopuszczalnego).  
 
Prawne i finansowe podstawy działalności Funduszu wyznacza ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o 
finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gospodarki 
finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz postanowienia Statutu Funduszu. Jako samorządowa osoba 
prawna Fundusz pełni rolę finansowego instrumentu realizacji polityki ekologicznej państwa w połączeniu ze 
spełnieniem oczekiwań regionalnej społeczności. Celem generalnym Funduszu wyznaczonym przez Strategię 
działania Funduszu na lata 2013-2016 jest zapewnienie systematycznej i trwałej poprawy stanu środowiska w 
województwie śląskim oraz zachowanie i przywracanie na jego obszarze terenów o wysokich walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych. 
W latach 2014 - 2015 Fundusz wspierał działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu zgodnie z 
polityką ekologiczną państwa i województwa, poprzez dofinansowanie przedsięwzięć zmierzających do 
osiągnięcia celów długookresowych i krótkookresowych zapisanych w wojewódzkim programie ochrony 
środowiska oraz zapewniających absorpcję środków unijnych dla osiągnięcia w województwie śląskim stanu 
środowiska wynikającego z ustaleń akcesji Polski do Unii Europejskiej.  
 
Fundusz udzielał dofinansowania zgodnie z: 
→ Listą przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Funduszu, 
→ Zasadami udzielania dofinansowania ze środków Funduszu, 
→ Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu.  

 
1.2. ŚRODKI UE 

Fundusz w latach 2014 – 2015 roku uczestniczył we wdrażaniu środków unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Fundusz kontynuował wypełnianie obowiązków wynikających z 
Porozumienia zawartego 25 czerwca 2007 roku z Ministrem Środowiska w sprawie realizacji Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla priorytetu: I. Gospodarka wodnościekowa i II. Gospodarka 
odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Na mocy tego porozumienia Fundusz pełnił funkcję Instytucji 



 

Pośredniczącej II stopnia (IP II) dla projektów o wartości całkowitej poniżej 25 mln euro, realizując zadania, 
które można podzielić na następujące grupy: 
→ przygotowanie i ocena projektów indywidualnych z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz 

zgłaszanych w trybie konkursowym.  
→ kontrola Beneficjenta w zakresie zawierania umów oraz realizacji projektów,  
→ monitorowanie realizacji projektów oraz sprawozdawczość,  
→ zarządzanie finansowe i rozliczanie projektów, w tym m.in. przyjmowanie, weryfikacja i zatwierdzanie 

złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność, dokonywanie płatności zaliczkowych, pośrednich 
oraz końcowych na rzecz beneficjentów, 

→ informacja i promocja, w tym działania informacyjne i promocyjne wynikające z Planu Komunikacji POIiŚ 
na lata 2007-2013,  

→ koordynacja i prowadzenie spraw związanych z planowaniem, kwalifikowaniem wydatków i rozliczeń 
środków z pomocy technicznej POIiŚ,  

 
Na podstawie odrębnego porozumienia zawartego 14 listopada 2007 roku (wraz z późniejszymi aneksami) z 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaakceptowanego przez Ministra 
Środowiska, Fundusz pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla projektu indywidualnego pn.: 
„Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”. 
 
W 2014 roku ogłoszono osiem konkursów (po 4 w każdej osi). Łącznie na ogłoszone konkursy wpłynęło 27 
wniosków o dofinansowanie, na podstawie, których zawarto z beneficjentami osiem umów o dofinansowanie 
projektów z działania 1.1 POIiŚ na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 20 000 tys. zł. Ponadto 
zawarto 3 pre-umowy o dofinansowanie projektów o łącznej wartości prawie 25 000 tys. zł i planowanej 
wartości dofinansowania w wysokości ponad 21 000 tys. zł. W 2014 roku beneficjentom wypłacono środki w 
kwocie ponad 78 643 tys. zł. 
 
1.3. ŚRODKI KRAJOWE 

 
Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych 
wpływów: wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz koszty 
działalności. Na stan środków Funduszu składają się należności z tytułu udzielonych pożyczek, udziały i akcje 
oraz środki pieniężne 
 
W 2014 roku wysokość udzielonej pomocy finansowej Funduszu na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska (w tym umorzenia pożyczek) wyniosła 423 749 000 zł. W ramach naboru na 2014 rok do Biura 
Funduszu wpłynęły 883 wnioski o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć ekologicznych na łączną kwotę 
752 065 000 zł. Natomiast w ramach naboru na 2015 rok wpłynęło 501 wniosków na łączną kwotę 652 050 
000 zł, z tego 47 wniosków uzyskało w 2014 roku decyzję o dofinansowaniu zadania. 
 
Zarząd i Rada Nadzorcza podjęły decyzje o dofinansowaniu 777 zadań, przeznaczając na ich realizację 
454 444 000 zł. Pozytywnie rozpatrzono: 
→ 83 wnioski z zakresu ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi , w tym: 
→ 56 wniosków z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, 
→ 270 wniosków z zakresu ochrony atmosfery, 
→ 34 wnioski z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów na łączną kwotę 

2 754 000 zł, 
→ 176 wniosków z zakresu edukacji ekologicznej na łączną kwotę 3 687 000 zł, 
→ 6 wniosków z zakresu zapobiegania poważnym awariom, 



 

→ 18 wniosków z zakresu opracowań i ekspertyz, 
→ 1 wniosek z zakresu monitoringu środowiska, 
→ 1 wniosek z zakresu wspomagania systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, 
→ 132 wnioski z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 
 
Zawarto ok. 1500 umów o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu na kwotę ogółem 486 571 000 zł. 
Struktura zawartych umów przedstawia się następująco: 
→ 410 umów dotacji na kwotę 37 090 000 zł, 
→ 33 umowy przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym na kwotę 12 247 000 zł, 
→ 336 umów pożyczek na kwotę 373 457 000 zł, 
→ 189 umów umorzenia pożyczek na kwotę 53 518 000 zł, 
→ 20 umów w ramach bankowych linii kredytowych na kwotę 863 000 zł, 
→ 34 umowy zawarte w ramach środków udostępnionych przez NFOŚiGW na kwotę 9 396 000 zł. 
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1.4. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach określają trzy podstawowe dokumenty: 
1. Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW wraz z listą przedsięwzięć priorytetowych, 
2. Ogólne warunki zawierania umów, 
3. Kryteria wyboru przedsięwzięć, 
które to są jednolite dla wszystkich typów przedsięwzięć aplikujących o dofinansowanie ze środków 
krajowych. W przypadku niektórych naborów dodatkowym dokumentem regulującym zasady jest Regulamin 
danego naboru. Regulamin uszczegóławia zakres naboru oraz kategorie wydatków kwalifikowanych i 
dotowanych ze środków WFOŚiGW a często także listę beneficjentów mogących ubiegać się o środki.  
 
Środki finansowe Funduszu są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych i do wydatkowania tych środków przez Beneficjentów mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).  
 
Łączne dofinansowanie ze środków Funduszu i z innych środków publicznych nie może przekroczyć 100% 
kosztów kwalifikowanych zadania, za wyjątkiem pożyczek pomostowych (pożyczek na zachowanie płynności 
finansowej). 
Dofinansowanie udzielane przez Fundusz może przyjmować formę:  
a) pożyczki, w tym pożyczki pomostowej, 
b) dotacji, 
c) umorzenia części wykorzystanej pożyczki, 
d) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, 
e) kredytu i dotacji ze środków Funduszu w bankowych liniach kredytowych.  

 
Fundusz nie dofinansowuje w formie dotacji i pożyczek źródeł ciepła, instalacji i termoizolacji w nowo 
budowanych obiektach, za wyjątkiem odnawialnych źródeł energii oraz budowy przez jednostki sektora 
finansów publicznych obiektów użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii.  
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3% 
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Dofinansowanie jest udzielane przez Fundusz bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat jednak Fundusz, 
po analizie wniosku, może uzależnić udzielenie dofinansowania lub jego wysokość od efektywności 
ekonomicznej zadania, albo zaproponować inną od wnioskowanej formę i warunki dofinansowania zadania.  
 
W uzasadnionych przypadkach Fundusz może ustalić szczególne zasady dofinansowania wybranych zadań w 
ramach ”Listy przedsięwzięć priorytetowych…”.  Pierwszeństwo w dofinansowaniu mają zadania wspierane 
środkami Unii Europejskiej lub innymi środkami zagranicznymi oraz zadania zapisane odpowiednio w 
krajowych i wojewódzkich programach i planach, w szczególności z zakresu:  
1. Gospodarki wodno-ściekowej w tym m.in. sieci wodociągowe i/lub kanalizacje zbiorcze zapewniające 

odpowiedni poziom jakości wody i/lub oczyszczania ścieków, obiekty i urządzenia zwiększające 
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody pitnej.  

2. Gospodarki odpadami, w tym m.in.: systemy gospodarki odpadami, inwestycje na terenach, gdzie 
istniejące składowiska odpadów stwarzają zagrożenia dla wód podziemnych.  

3. Ochrony atmosfery, w tym m.in.: na terenach, na których występują okresowe przekroczenia stężenia 
zanieczyszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłu. 

4. Zapobiegania i likwidacji poważnych awarii, skutków zanieczyszczenia środowiska i klęsk żywiołowych.  

 
Wydatkowanie środków finansowych Funduszu następuje zgodnie z hierarchią:  

1. finansowanie projektów wynikające z zawartych umów w latach ubiegłych, w tym zobowiązań z umów 
zawartych na dofinansowania projektów korzystających ze środków europejskich,  

2. wspomaganie projektów korzystających ze środków europejskich,  
3. wspieranie inwestycji pozwalających na osiągnięcie standardów ochrony środowiska oraz wypełnienie 

zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym, 
wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym,  

4. dofinansowanie pozostałych zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z krajową i 
regionalną polityką ekologiczną.  
 

W przypadku zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody cele operacyjne i priorytetowe 
kierunki dofinansowania kształtują się następująco:  
 
w zakresie EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez: realizację warsztatów, organizowanych na terenie 
województwa śląskiego, przez jednostki wyspecjalizowane w prowadzeniu edukacji ekologicznej, konkursy 
ekologiczne o zasięgu co najmniej wojewódzkim, wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji 
realizujących programy edukacji ekologicznej oraz przyszkolnych grup biorących udział w krajowych i 
międzynarodowych programach ekologicznych poprzez zakup pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu. 
2. Wspomaganie edukacji ekologicznej prowadzonej w wyższych szkołach województwa śląskiego poprzez: 
doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną 
środowiska i gospodarką wodną. 
3. Edukacja ludzi dorosłych poprzez: seminaria, sympozja i konferencje z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej, upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej i metod oraz celów produkcji rolniczej 
metodami ekologicznymi. 
4. Propagowanie działań proekologicznych, podnoszenie powszechnej świadomości ekologicznej poprzez: 
programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno – informacyjne, przedsięwzięcia związane z 
obchodami Dnia Ziemi, Międzynarodowym Dniem Ochrony Środowiska, krajowymi i międzynarodowymi 
akcjami ekologicznymi. 



 

5. Udostępnianie społeczeństwu informacji o ochronie środowiska poprzez: cykliczne upowszechnianie 
zasady zrównoważonego rozwoju poprzez media, jednorazowe publikacje propagujące ochronę środowiska i 
gospodarkę wodną, oznakowanie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i ekologicznych. 
 
w zakresie OCHRONY PRZYRODY  
1. Rozwój systemu obszarów chronionych w województwie śląskim i ochrona obszarów i obiektów 
cennych przyrodniczo poprzez: działania związane z realizacją celów ochrony oraz zachowaniem 
przedmiotów ochrony obowiązujących w rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach 
chronionego krajobrazu, użytkach ekologicznych, stanowiskach dokumentacyjnych, zespołach przyrodniczo-
krajobrazowych, w tym wdrażanie planów ochrony dla rezerwatów i parków krajobrazowych, ochronę 
parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym, ochronę pomników przyrody, 
ochrona obiektów przyrody nieożywionej, rozwój ogrodów botanicznych oraz działania na rzecz utrzymania i 
poprawy właściwego stanu ochrony populacji gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk, dla których ochrony 
wyznaczono specjalne obszary ochrony ptaków oraz obszary specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000. 
2. Ochrona i działania na rzecz zachowania bioróżnorodności, w tym działania na rzecz ochrony roślin lub 
zwierząt zagrożonych, w ich naturalnych siedliskach poprzez: ochronę i rehabilitacja zagrożonych rodzimych 
gatunków zwierząt lub roślin, rehabilitację zwierząt dziko żyjących, w ośrodkach rehabilitacyjnych, ochronę 
cennych przyrodniczo biotopów o dużej bioróżnorodności, w szczególności torfowisk, muraw 
kserotermicznych i zarośli śródpolnych, zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarach 
chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. 
3. Zapobieganie występowaniu zagrożeń w lasach poprzez: zapobieganie masowym zagrożeniom 
zdrowotności drzewostanów, ochronę przeciwpożarową w lasach. 
4. Naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym poprzez: naprawianie szkód w środowisku 
przyrodniczym spowodowanych nadzwyczajnymi zagrożeniami: tj. wichury, pożary, gradobicia, powodzie i 
okiść. 
5. Ochrona zadrzewień i zakrzewień poprzez: zakładanie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów, w 
szczególności przy szkołach i przedszkolach oraz zadrzewianie i zakrzewianie nieużytków gminnych, 
przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego na tereny zielone stanowiące zieleń publiczną. 
 
Jak zaznaczono na wstępie niniejszego rozdziału dofinansowanie udzielane przez Fundusz może przyjmować 
kilka form, z których trzy są najczęstsze a przez POE wykorzystywane jako jedyne:  
a) pożyczki, w tym pożyczki pomostowej, 
b) dotacji, 
c) umorzenia części wykorzystanej pożyczki.  

 
Pożyczki mogą być udzielane do 80% kosztów kwalifikowanych, w zależności od efektów ekologicznych 
zadania i możliwości finansowych Funduszu. W przypadku łączenia w jednym zadaniu pożyczki z dotacją, 
łączna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych. W przypadku zadań 
współfinansowanych ze środków zagranicznych wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80 % wkładu 
własnego beneficjenta a wysokość pożyczki pomostowej (na zachowanie płynności finansowej) nie może 
przekroczyć 80% dofinansowania ze środków zagranicznych. Oprocentowanie pożyczki wynosi nie mniej niż 
3% w stosunku rocznym. Pożyczki mogą ulegać częściowemu umorzeniu na wniosek pożyczkobiorcy (20% 
wykorzystanej pożyczki, bez warunku przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne lub 40% 
wykorzystanej pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania 
ekologicznego, zgodnego z celami określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska), jeśli łącznie zostaną 
spełnione poniższe warunki:  



 

a) zadanie dofinansowane pożyczką zostało zrealizowane w terminie umownym i rozliczone zgodnie z 
zawartą umową;  

b) zaplanowane efekty ekologiczne i rzeczowe zostały osiągnięte w terminach określonych w umowie;  
c) dokonano terminowej spłaty co najmniej 50% wykorzystanej pożyczki, przy czym wcześniejsza spłata 

pożyczki nie upoważnia pożyczkobiorcy do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie;  
d) pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat i kar przewidzianych w ustawie oraz ze 

zobowiązań na rzecz Funduszu.  
 

Dotacje udzielane są z uwzględnieniem efektów i możliwości finansowych Funduszu, do wysokości 80% 
kosztów kwalifikowanych na dofinansowanie zadania z zakresu m.in.:  
a) ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów;  
b) edukacji ekologicznej;  
c) zapobiegania poważnym awariom;  
d) opracowań i ekspertyz;  
e) uzupełniania w sprzęt przeciwpowodziowy 

lub do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych na dofinansowanie zadania z zakresu m.in.  
a) zakupów inwestycyjnych realizowane w ramach zadań związanych z edukacją ekologiczną, ochroną 

różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, zarządzaniem środowiskowym, zapobieganiem i 
likwidacją skutków poważnych awarii, uzupełnianiem w sprzęt przeciwpowodziowy,  

b) rolnictwa ekologicznego,  
c) monitoringu środowiska.  

 
 

Wnioski o udzielenie dofinansowania są przyjmowane w terminach wynikających z regulaminów konkursów 
lub w terminach naboru, określanych w ogłoszeniach zamieszczanych na stronie internetowej Funduszu. 
Jedynie w razie zaistnienia szczególnych, niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od wnioskodawcy 
okoliczności, dopuszcza się przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania niezależnie od wcześniej 
określonych terminów ale przyznanie dofinansowania zależne jest od posiadanych przez Fundusz środków 
finansowych. Dla pozostałych kierunków dofinansowania (pożyczki, dopłaty), nie objętych wyznaczonymi 
terminami naboru lub trybem konkursowym, Fundusz przyjmuje wnioski o udzielenie dofinansowania przez 
cały rok.  
 
Udzielone przez Fundusz dofinansowanie może być wypłacane także w formie zaliczki a wypłata kolejnych 
transzy uzależniona jest od zaakceptowania przez Fundusz rozliczenia odzwierciedlającego bieżący stan 
realizacji zadania, z uwzględnieniem faktur rozliczających kwotę uprzednio wypłaconą. Dofinansowanie może 
być wypłacane zaliczkowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, do wysokości nie większej niż 
90% jego wartości. Pozostała kwota będzie wypłacona na podstawie faktur po uprzednim rozliczeniu kwot 
wypłaconych zaliczkowo. W przypadku zadań finansowanych za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu 
państwa dofinansowanie może być wypłacone zaliczkowo do 100% jego wartości.  
Planowana wypłata rat udzielonego dofinansowania następuje nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy 
jednakże w przypadku złożenia w Funduszu dokumentów rozliczających dotację (dla jednorazowej wypłaty) 
lub jej ratę, po upływie 30 dni, licząc od terminu określonego umową, kwota planowana do wypłaty zostanie 
pomniejszona o 5%.  
 
Ogólne warunki zawierania umów warunkują także zmniejszenie dofinansowania (zobowiązanie do zwrotu 
5% kwoty dofinansowania) w przypadku nie osiągnięcia zakładanych efektów rzeczowych i ekologicznych. 
Beneficjent jednakże ma prawo wystąpić do Funduszu z wnioskiem o zmniejszenie wymiaru zaplanowanych 



 

do osiągnięcia efektów rzeczowego lub ekologicznego, przed upływem umownych terminów ich osiągnięcia. 
Także terminy osiągnięcia zaplanowanych efektów rzeczowych i ekologicznych jest obwarowane 
zmniejszeniem dofinansowania (zobowiązanie do zwrotu 5% kwoty dofinansowania). I tu Beneficjent ma 
prawo wystąpić do Funduszu z wnioskiem o zmianę umownych terminów osiągnięcia zaplanowanych 
efektów rzeczowego lub ekologicznego, przed ich upływem. Co istotne zapisy dotyczące zakresu i terminu 
uzyskania efektów stanowią niezależną od siebie podstawę żądania zwrotu części kwoty dofinansowania, co 
oznacza, że przewidziane w ich treści sankcje podlegają zsumowaniu ale nie dotyczą umów zawieranych z 
państwowymi jednostkami budżetowymi.  
 
W rozliczeniu dofinansowania udzielonego przez Fundusz, uwzględniane są wyłącznie wydatki związane z 
kosztami kwalifikowanymi zadania - zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, z 
wyłączeniem kosztów związanych z:  
a) pracami przygotowawczymi (wykup gruntu, wykonanie prac projektowych i nadzory autorskie, koszty 

badań, analiz, ekspertyz i audytów),  
b) podatkami (z wyjątkiem podatku VAT płaconego przez jednostki, dla których stanowi on koszt zadania),  
c) kosztami generalnego wykonawcy i nadzoru inwestorskiego,  
d) kosztami finansowymi i karami, które Beneficjent zobowiązany jest zapłacić.  

 
W czasie oceny wniosków jednym z kryteriów względem jakiego weryfikowany jest wniosek jest „Kryterium 
osiągnięcia standardów Unii Europejskiej” w ramach którego sprawdzany jest zakres wniosku i 
pierwszeństwo w dofinansowaniu udzielane jest na zadania (wg kolejności): 
1. pozwalające na osiągnięcie unijnych standardów ochrony środowiska oraz wypełnienie zobowiązań 
akcesyjnych, 
2. współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, z uwzględnieniem 
kryteriów obowiązujących dla tych środków, 
3. zapisane odpowiednio w krajowych i wojewódzkich programach i planach dotyczących ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. 
 
Dodatkowym kryterium jest to oceniające zintegrowaną efektywność ekologiczną, ekonomiczną i społeczną.  
Realizacja zadania musi zapewniać osiągnięcie efektu ekologicznego, rozumianego m.in. jako wielkość emisji 
do środowiska eliminowanych w wyniku realizowanego zadania, ochrona cennych przyrodniczo terenów 
województwa, wzrost świadomości ekologicznej - przy uwzględnieniu efektów: 
1. ekonomicznego, określanego jako koszt jednostkowy uzyskania efektu ekologicznego oraz jako okres 
zwrotu poniesionych nakładów, 
2. społecznego, rozumianego m.in. jako akceptacja społeczna podjętych działań, podnoszenie jakości życia 
mieszkańców, wzmocnienie konkurencyjności regionu, podnoszenie świadomości ekologicznej. 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH KRYTERIÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Biorąc pod uwagę, iż priorytetem WFOŚiGW w Katowicach jest udzielanie wsparcia w postaci pożyczek i 
przede wszystkim na przedsięwzięcia „pozwalające na osiągnięcie unijnych standardów ochrony środowiska 
oraz wypełnienie zobowiązań akcesyjnych” oraz „współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i innych 
środków zagranicznych” a także obserwując znikomą ilość środków przeznaczanych na edukację ekologiczną i 
ochronę przyrody w ramach naborów ze środków krajowych – można wysnuć wniosek, iż z powodu braku 
priorytetowości nabory te nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Gros środków WFOŚiGW przeznacza na 
projekty związane z gospodarką wodną i ochroną atmosfery – a zatem zgodnie z kryteriami na projekty 
pozwalające na osiągnięcie unijnych standardów ochrony środowiska i wypełnienie zobowiązań akcesyjnych. 



 

Lokalne projekty ochrony przyrody czy edukacji ekologicznej zakrojone co najwyżej na skalę województwa 
odstają od wielkich projektów infrastrukturalnych pod względem osiągania efektów w ramach tego 
kryterium.  
 
Innym istotnym aspektem jest fakt odpowiedzialności finansowej nałożonej na beneficjentów w sytuacji nie 
osiągnięcia poziomu efektów ekologicznych zdeklarowanych w umowie. Przyroda i społeczeństwo są „żywym 
organizmem” i przewidzenie dokładnie reakcji jest niezwykle trudne. Deklarowanie „bezpiecznych” efektów 
sprawia, że projekt staje się nieefektywny. Deklarowanie celów ambitnych nakłada na beneficjenta ryzyko ich 
nieosiągnięcia. Efekt ekologiczny w postaci kilometrów kanalizacji i liczby mieszkańców doń podłączonej czy 
też „pojemności” nowej oczyszczalni ścieków jest łatwiejszy do przewidzenia i dokładnego określenia niż 
poprawa stanu zachowania siedliska czy gatunku lub wzrost świadomości społecznej. W tych czynnikach 
zatem autor upatruje niskiego udziału organizacji pozarządowych w wydatkowaniu środków na edukacje 
ekologiczną i ochronę przyrody.  
 
Ważną dla organizacji pozarządowych regułą obowiązującą w WFOŚiGW jest fakt, iż żadne z dokumentów nie 
określają z góry katalogu kosztów kwalifikowanych co pozwala domniemywać, iż jeśli sam Regulamin 
naboru/konkursu nie określi katalogu takich wydatków w ramach projektu można sfinansować także koszty 
osobowe, ogólne, zużywalnych materiałów biurowych.  

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 
 
Nabory realizowane są turami i nie są podzielone na lata. Dlatego poniżej scharakteryzowano nabory 
względem ich tematyki a nie terminu ogłaszania.  

EE 1.1. Realizacja warsztatów, organizowanych na terenie województwa śląskiego, przez 
jednostki wyspecjalizowane w prowadzeniu edukacji ekologicznej. 

W ramach konkursu kosztami kwalifikowanymi były czynności i zakupy niezbędne do osiągnięcia efektów 
ekologicznych i rzeczowych, w tym:  
− honoraria za prowadzenie zajęć,  
− koszty pobytu uczestników warsztatów,  
− zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć,  
− nagrody dla wyróżniających się uczestników,  
− druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia warsztatów,  
− transport uczestników,  
− bilety wstępu do muzeów, parków, ogrodów botanicznych itp.,  
− zakup materiałów biurowych,  
− pozostałe koszty osobowe do 5% kosztu zadania, w tym wolontariat.  
 
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW może być przeznaczone na następujące koszty kwalifikowane:  
− honoraria za prowadzenie zajęć do 30 zł/godz.,  
− do 50% kosztu pobytu uczestników warsztatów,  
− zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć,  
− nagrody dla wyróżniających się uczestników,  
− druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia warsztatów,  
− bilety wstępu do parków, ogrodów botanicznych itp. 



 

Zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach” wysokość 
dofinansowania w formie dotacji może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem efektów 
zadania i możliwości finansowych Funduszu. 
Brak rozstrzygnięcia naboru, gdyż brak było zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.  
 

EE 1.2. Konkursy ekologiczne o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 

Celem naboru był wybór i dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę 
środowiska naturalnego. Nabór obejmował dofinansowanie konkursów ekologicznych o zasięgu co najmniej 
wojewódzkim skierowanych do dzieci i młodzieży. Nabór obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć w formie 
dotacji a wnioski są kwalifikowane do dofinansowania dwukrotnie w ciągu roku w następujących terminach:  
− I nabór od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia - dla wniosków z terminem rozpoczęcia zadania 
przypadającym na pierwsze półrocze.  
− II nabór od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca - dla wniosków z terminem rozpoczęcia zadania przypadającym na 
drugie półrocze. 
 
Kosztami kwalifikowanymi są czynności i zakupy niezbędne do osiągnięcia efektów ekologicznych i 
rzeczowych, w tym:  
− zakup nagród,  
− praca jury,  
− wynajem sali,  
− wystawa/publikacja prac konkursowych,  
− koszty związane z działaniami promocyjnymi do 10% kosztu zadania,  
− pozostałe koszty osobowe do 5% kosztu zadania, w tym wolontariat. 
 
W edycji 2014 do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 10 projektów na łączną sumę 65 975 zł, z czego 
5 prowadzonych przez POE w wysokości 24 800 zł. 
W edycji 2015 do dofinansowania zakwalifikowało się 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 23 760 zł 
z czego 2 projekty realizowane są przez POE na łączną wartość przyznanej dotacji w wysokości 11 920 zł.  

EE 1.3. Wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji realizujących programy edukacji 
ekologicznej oraz przyszkolnych grup biorących udział w krajowych i międzynarodowych 
programach ekologicznych poprzez zakup pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu. 

Nabór obejmował dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji a rozpatrywanie wniosków 
przeprowadzane jest w trybie ciągłym. 
Kosztami kwalifikowanymi są czynności i zakupy niezbędne do osiągnięcia efektów ekologicznych i 
rzeczowych, w tym:  
− zakup: pomocy dydaktycznych (tablice, plansze, gry, filmy, książki itp.), sprzętu laboratoryjnego, 
odczynników, urządzeń multimedialnych, sprzętu komputerowego,  
− zakup mebli (ławy, stoły, krzesła, tablice, sprzęt do ekspozycji itp.),  
− zakup sprzętu sportowego,  
− pozostałe koszty osobowe do 5% kosztu zadania, w tym wolontariat. 
 
Jednakże dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach może być przeznaczone jedynie na zakup: 
pomocy dydaktycznych (tablice, plansze, gry, filmy, książki itp.), sprzętu laboratoryjnego, odczynników, 
urządzeń multimedialnych, sprzętu komputerowego.  



 

Zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania…” wysokość dofinansowania w formie dotacji może wynosić 
do 80% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu z 
zastrzeżeniem, iż zakup środków trwałych może być dofinansowany w wysokość do 50% tych kosztów. 
Dofinansowanie uzyskało łącznie 9 wniosków w łącznej wartości przyznanej dotacji w wysokości 125 432,90 
zł w tym 2 wnioski POE na łączną wartość przyznanej dotacji w wysokości 6 803,00 zł.  
 

EE 2.1. Doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach 
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w tym zakup literatury fachowej, 
współfinansowanych z zagranicznych programów pomocowych. 

Nabór obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji a rozpatrywanie wniosków przeprowadzane 
jest w trybie ciągłym 
Kosztami kwalifikowanymi są czynności i zakupy niezbędne do osiągnięcia efektów ekologicznych i 
rzeczowych, w tym:  
− zakup pomocy naukowych i fachowej literatury,  
− zakup sprzętu laboratoryjnego i aparatury specjalistycznej,  
− koszty kwalifikowane właściwe dla zagranicznych źródeł finansowania.  
 
Jednakże dofinansowanie ze środków WFOŚiGW może być przeznaczone na jedynie na zakup pomocy 
naukowych i fachowej literatury oraz zakup sprzętu laboratoryjnego i aparatury specjalistycznej. Zgodnie z 
„Zasadami udzielania dofinansowania …” wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% wkładu 
własnego beneficjenta i może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem efektów zadania i 
możliwości finansowych Funduszu. 
 
Brak zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.  

EE 3.1. Seminaria, sympozja i konferencje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Celem naboru jest wybór i dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej ludzi dorosłych, 
polegających na organizacji seminariów, sympozjów i konferencji promujących ochronę środowiska 
naturalnego, upowszechniających wyniki badań naukowych, prezentujących aktualne problemy współczesnej 
ekologii itp. Nabór obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji a rozpatrywanie wniosków 
przeprowadzane jest w trybie ciągłym 
Kosztami kwalifikowanymi są czynności i zakupy niezbędne do osiągnięcia efektów ekologicznych i 
rzeczowych, w tym:  
− opracowanie i wygłoszenie referatów,  
− druk materiałów konferencyjnych lub pokonferencyjnych,  
− wynajem sali wraz ze sprzętem audiowizualnym,  
− tłumaczenia, w tym wynajem kabin i słuchawek,  
− druk materiałów informacyjnych,  
− catering,  
− sesje terenowe (transport, przewodnik itp.),  
− koszty związane z działaniami promocyjnymi do 10% kosztu zadania,  
− pozostałe koszty osobowe do 5% kosztu zadania, w tym wolontariat.  
 
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW może być przeznaczone na następujące koszty kwalifikowane:  



 

− opracowanie i wygłoszenie referatów (do 400 zł/referat), z wyłączeniem przedstawicieli organizatora, 
administracji samorządowej i jej jednostek, administracji państwowej oraz Funduszu,  
− druk materiałów konferencyjnych lub pokonferencyjnych,  
− wynajem sali wraz ze sprzętem audiowizualnym,  
− tłumaczenia, w tym wynajem kabin i słuchawek. 
 
Zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania …” wysokość dofinansowania w formie dotacji może wynosić 
do 80% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu. A 
przypadku pobierania opłaty konferencyjnej do rozliczenia zadania wymagane jest złożenie oświadczenia o 
wysokości przychodów (łącznie z przyznaną dotacją) i poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania. 
Kwota dotacji zostanie pomniejszona o nadwyżkę przychodów nad kosztami. 
 
Do dofinansowania zakwalifikowało się łącznie 10 wniosków na łączną wartość przyznanej dotacji w 
wysokości 79 436 zł. Wśród dofinansowanych zadań nie było organizacji pozarządowych.  

EE 3.2. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej i metod oraz celów produkcji rolniczej 
metodami ekologicznymi. 

Brak zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.  
 

EE 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno – informacyjne. 

Brak zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.  
 

EE 4.2. Przedsięwzięcia związane z obchodami Dnia Ziemi, Międzynarodowym Dniem Ochrony 
Środowiska, krajowymi i międzynarodowymi akcjami ekologicznymi. 

Brak zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.  
 

EE 5.2. Jednorazowe publikacje propagujące ochronę środowiska i gospodarkę wodną. 

Celem naboru był wybór i dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę 
środowiska naturalnego. Nabór obejmował dofinansowanie działalności wydawniczej wspomagającej 
edukację ekologiczną tj.: wydanie książek, plakatów, broszur, ulotek itp. bezpośrednio związanych z edukacją 
ekologiczną (bez podręczników dla dzieci i młodzieży), produkcję filmów przyrodniczych lub innych filmów o 
tematyce ekologicznej. Nabór obejmował dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji a wniosku 
kwalifikowane są do dofinansowania dwukrotnie w ciągu roku: do dnia 31 stycznia - dla wniosków z 
terminem rozpoczęcia zadania przypadającym na pierwsze półrocze i do dnia 31 lipca - dla wniosków z 
terminem rozpoczęcia zadania przypadającym na drugie półrocze. 
 
Kosztami kwalifikowanymi są czynności i zakupy niezbędne do osiągnięcia efektów ekologicznych i 
rzeczowych, w tym:  
− zewnętrzne koszty techniczne,  
− honoraria autorskie, prace redakcyjne, projekty graficzne, recenzje,  
− koszty osobowe do 5% kosztu zadania, w tym wolontariat,  
− koszty związane z działaniami promocyjnymi do 10% kosztu zadania,  



 

− koszty wysyłki. 
 
Jednakże dofinansowanie ze środków WFOŚiGW może być przeznaczone jedynie na zewnętrzne koszty 
techniczne wydania książek (również w wersji elektronicznej), plakatów, broszur, ulotek itp. (przygotowanie 
techniczne do druku, druk wraz z materiałami, usługi introligatorskie, przygotowanie techniczne do publikacji 
w wersji elektronicznej), koszty powielenia na płytach oraz zewnętrzne koszty techniczne produkcji filmów, 
koszt powielenia na płytach.  
 
Wysokość dofinansowania Zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania …” wysokość dofinansowania w 
formie dotacji może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem efektów zadania i 
możliwości finansowych Funduszu. 
 
Do dofinansowania zakwalifikowano 41 zadań na łączną wartość przyznanego dofinansowania w wysokości 
531 906,37 zł w tym 5 pozarządowych organizacji ekologicznych na łączną wartość 56 152,00 zł. 

EE 5.3. Oznakowanie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i ekologicznych. 

Celem naboru był wybór i dofinansowanie zadań z zakresu udostępniania społeczeństwu informacji o 
ochronie środowiska. Nabór obejmował dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji a rozpatrywanie 
wniosków przeprowadzane jest w trybie ciągłym. 
 
Kosztami kwalifikowanymi są czynności i zakupy niezbędne do osiągnięcia efektów ekologicznych i 
rzeczowych, w tym:  
− koszt instalacji oznakowania i urządzeń edukacyjnych na ścieżce m.in.: tablic edukacyjno-informacyjnych, 
interaktywnych tablic edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych,  
− druk folderu/informatora o ścieżce,  
− projekt trasy ścieżki,  
− koszt instalacji na ścieżce kierunkowskazów i małej architektury,  
− honoraria autorskie, projekty graficzne,  
− koszty związane z działaniami promocyjnymi do 10% kosztu zadania,  
− pozostałe koszty osobowe do 5% kosztu zadania, w tym wolontariat. 
 
Jednakże dofinansowanie ze środków WFOŚiGW może być przeznaczone jedynie na koszt instalacji 
oznakowania i urządzeń edukacyjnych na ścieżce m.in.: tablic edukacyjno-informacyjnych, interaktywnych 
tablic edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych oraz druk folderu/informatora o ścieżce. 
Zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania …” wysokość dofinansowania w formie dotacji może wynosić 
do 80% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu. 
 
Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 18 projektów na łączną wartość przyznanego dofinansowania 
w wysokości 447 829,15 zł. Wśród beneficjentów nie było żadnej POE.  

Konkurs na realizację kampanii informacyjno–edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami 
na terenie gmin. 

Konkursu dotyczył realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnych, skierowanej do gmin województwa 
śląskiego. Kampanie powinny dotyczyć gospodarki odpadami na terenie gminy. Celem Konkursu jest 
dofinansowanie w formie dotacji kampanii, których realizacja gwarantuje uzyskanie najlepszych efektów w 
zakresie wzrostu świadomości mieszkańców gmin w obszarze prawidłowego gospodarowania odpadami 



 

komunalnymi na terenie gminy. Działania prowadzone w ramach kampanii powinny mieć na celu m.in.: 
przedstawienie korzyści dla środowiska płynących z przyjęcia nowych rozwiązań w zakresie gospodarki 
odpadami, ukazanie zalet związanych z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów oraz ich segregacji, 
wzrost świadomości mieszkańców w zakresie zasad zbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie danej gminy. 
Konkurs skierowany był jedynie do gmin, ich związków i stowarzyszeń. 
 
Wybrane zadania dofinansowane zostały ze środków Funduszu w formie dotacji. Dotacja udzielona została z 
uwzględnieniem efektów zadania do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że 
maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć:  
− 15 000 zł dla gmin o liczbie mieszkańców do 60 tys.,  
− 20 000 zł dla gmin o liczbie mieszkańców do 100 tys.,  
− 25 000 zł dla gmin o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.  
 
Dofinansowanie może być wypłacane zaliczkowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, do 
wysokości nie większej niż 90% jego wartości. 
Kosztami kwalifikowanymi są czynności i zakupy niezbędne do realizacji zadania, w tym: wydanie materiałów 
informacyjno-edukacyjnych, m.in.: publikacji gazetowych, informatorów, plakatów, banerów, broszur, ulotek 
itp., utworzenie i utrzymanie strony internetowej w okresie realizacji zadania, produkcja i emisja filmów oraz 
audycji informacyjno-edukacyjnych, organizacja seminariów, wykładów, warsztatów, debat, prelekcji itp., 
organizacja eventów, happeningów, konkursów, wystaw itp. 
Dofinansowanie uzyskało łącznie 20 gmin na łączną wartość przyznanej dotacji w wysokości 285 295,32 zł. 

Konkurs "Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji 
dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska". 

Celem Konkursu było dofinansowanie w formie dotacji zadań, których realizacja gwarantuje uzyskanie 
najlepszych efektów w zakresie propagowania działań proekologicznych oraz upowszechniania zasady 
zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 
województwie śląskim.  
 
Przedmiotem zadań powinno być cykliczne upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju oraz 
informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w publikacjach, audycjach, programach oraz w 
serwisach ekologicznych ukazujących się (emitowanych) w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. na 
terenie obejmującym co najmniej jeden powiat województwa śląskiego.  
Konkurs rozstrzygany będzie w kategoriach:  
− prasa,  
− radio,  
− telewizja,  
− internet.  
 
Konkurs skierowany jest do wydawców czasopism, nadawców programów telewizyjnych lub audycji 
radiowych, producentów programów telewizyjnych lub audycji radiowych posiadających dokument 
potwierdzający współpracę z radiem lub telewizją, wydawców portali internetowych.  
 



 

Wnioskodawca powinien dysponować aktywną i funkcjonującą stroną internetową, która pozwala na 
utworzenie i utrzymanie podstrony/serwisu z dofinansowanymi treściami w okresie realizacji zadania. W 
przypadku składania więcej niż jednego wniosku przez wydawcę/nadawcę/producenta wymagane jest 
zachowanie odrębnych koncepcji merytorycznych planowanych kolumn/audycji/programów/publikacji 
ekologicznych.  
 
Na dzień opracowywania analizy brak zadań zakwalifikowanych do dofinansowania. 

Konkurs "Program edukacji ekologicznej realizowany poprzez zakup prenumeraty czasopism 
ekologicznych dla placówek oświatowych z terenu województwa śląskiego". 

Celem Konkursu było dofinansowanie w formie dotacji zadań, których realizacja gwarantuje uzyskanie 
najlepszych efektów w zakresie wzrostu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu województwa 
śląskiego. Konkurs dotyczył zakupu prenumeraty czasopism ekologicznych dla placówek oświatowych z 
terenu województwa śląskiego i jej dystrybucji w ciągu roku kalendarzowego. 
 
Wybrane zadania mogą zostać dofinansowane ze środków Funduszu w formie dotacji. Dotacja będzie 
udzielana, z uwzględnieniem efektów zadania, do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. 
 
Koszty kwalifikowane: wartość zakupu prenumeraty, dystrybucja do placówek oświatowych, koordynacja 
zadania (koszty osobowe) do 3% wartości zadania, koszty administracyjne do 2% wartości zadania z 
zastrzeżeniem, iż dofinansowanie ze środków WFOŚiGW może być jedynie przeznaczone na: zakup 
prenumeraty i koordynację zadania (koszty osobowe) do 3% wartości zadania. Do prenumeraty zostały 
zakwalifikowane następujące czasopisma: Aura (252 szt.), Eko i My (286 szt.), Ekonatura (235 szt.), 
MiniLO&Aniela (201 szt.), Przyroda Górnego Śląska (300 szt.), Przyroda Polska (382 szt.), Zielona Liga (314 
szt.).  
 
Brak zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.  
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Wśród wszystkich realizowanych projektów z zakresu edukacji ekologicznej brak projektów związanych z 
tematyką Konwencji.  
Na projekty realizowane przez pozarządowe organizacje ekologiczne przeznaczono łącznie 74 875 zł z 
łącznie 1 493 659,74 zł a zatem ok. 5% przyznanych środków.  
 
Tam gdzie określono Regulamin naboru, który wskazywał listę wydatków uznanych za kwalifikowane 
każdorazowo zawężono ogólny katalog dość znacznie wskazując jednocześnie także listę wydatków 
kwalifikowanych dotowanych ze środków WFOŚiGW. Oznacza to, iż pozostałe kategorie – choć uznane za 
kwalifikowane – mogły stanowić jedynie wkład własny beneficjenta do projektu. Mogło to istotnie ograniczyć 
możliwość ubiegania się o środki przez organizacje pozarządowe pozbawiając je możliwości refundowania ze 
środków projektu kosztów osobowych, podróży służbowych czy biurowych materiałów zużywalnych 
wydatkowanych na realizację projektu.  
 
Wśród tematyki możliwej do sfinansowania w ramach środków przeznaczonej na edukację ekologiczną jeden 
z naborów EE 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno – informacyjne mógł być 
wykorzystany do realizacji założeń art. 3 Konwencji. Brak było w tym naborze uszczegóławiającego 
Regulaminu co pozwalało przypuszczać, iż wszystkie kategorie kosztów realizacji projektu mogą zostać 
uznane za kwalifikowane. Jednakże w ramach naboru do dnia analizy nie zanotowano zadań 
zakwalifikowanych do dofinansowania.  

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 

OP 1.1. Działania związane z realizacją celów ochrony oraz zachowaniem przedmiotów ochrony 
obowiązujących w rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego 
krajobrazu, użytkach ekologicznych, stanowiskach dokumentacyjnych, zespołach przyrodniczo-
krajobrazowych, w tym wdrażanie planów ochrony dla rezerwatów i parków krajobrazowych. 

 
Nabór prowadzony był (jest) w trybie ciągłym i do końca sierpnia 2015 r. zawarto 5 umów o dofinansowanie 
na łączną kwotę 321 600 zł,  z czego 40 000 zł na jeden projekt realizowany przez POE (Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Zawierciańskiej „Kontrolowany wypas zwierząt gospodarskich na obszarze rezerwatu 
przyrody Góra Zborów”)  i 67 000 zł w formie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym 
(RDOŚ w Katowicach na zadania wykonywane w rezerwatach przyrody).  
 
Dla naboru nie został określony szczególny regulamin, który dotyczyłby warunków jedynie tego konkursu. 
Wnioskodawcy zatem opierali się na wymienionych w rozdziale 1. Krótka charakterystyka 3 podstawowych 
dokumentach.  
 
Zestawienie dotyczące tego naboru omówiono zbiorczo wraz z innymi naborami w części „Omówienie 
wybranych kryteriów mogących mieć znaczenie dla pozarządowych organizacji ekologicznych” znajdującej się 
na końcu niniejszego rozdziału.  
 

OP 1.2. Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym. 

Celem naboru był wybór i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji 
ekosystemów zmierzających do zachowania i ochrony cennej zieleni parkowej, w tym zabytkowego 



 

unikatowego drzewostanu. Nabór obejmował dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji a 
rozpatrywanie wniosków przeprowadzane jest w trybie ciągłym.  
 
Kosztami kwalifikowanymi są zakupy i czynności niezbędne do osiągnięcia efektów ekologicznych i 
rzeczowych, w tym:  
− prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew i krzewów,  
− zrąbkowanie gałęzi,  
− wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub zakłócających układ kompozycyjny parku,  
− karczowanie samosiejek i odrostów,  
− usuwanie pni po ściętych drzewach,  
− zakup sadzonek (drzew, krzewów i bylin) do uzupełniania nasadzeń,  
− zapobieganie i likwidacja skutków zagrożeń zdrowotności drzewostanów.  
− zakup: nasion traw, nawozów, środków chemicznych ochrony roślin, humusu (ziemi urodzajnej),  
− wykonanie: nasadzeń (drzew, krzewów i roślin), oprysków,  
− rozścielanie ziemi urodzajnej,  
− czyszczenie stawów, rowów melioracyjnych,  
− wykonanie trawników dywanowych,  
− pielęgnacja żywopłotów, − pielęgnacja trawników,  
− prace konserwacyjne i pielęgnacyjne przywracające walory przyrodnicze stawów w parkach. 
 
Przy czym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW może być przeznaczone na następujące koszty 
kwalifikowane: prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew i krzewów, zrąbkowanie gałęzi, wycinkę drzew 
zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub zakłócających układ kompozycyjny parku, karczowanie samosiejek i 
odrostów, usuwanie pni po ściętych drzewach, zakup sadzonek (drzew, krzewów i bylin) do uzupełniania 
nasadzeń, zapobieganie i likwidacja skutków zagrożeń zdrowotności drzewostanów oraz prace 
konserwacyjne i pielęgnacyjne przywracające walory przyrodnicze stawów w parkach regionalnych. 
Wysokość dofinansowania zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania …” w formie dotacji może wynosić 
do 80% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu. 
 
Przed podpisaniem umowy niezbędne było przedstawienie dokumentów poświadczających prawo do 
nieruchomości lub pisemną zgodę właściciela/zarządcy na wykonanie działań.  
 
Dofinansowanie uzyskało łącznie 34 projekty na łączną kwotę przyznanego dofinansowania w wysokości 
1 630 474 zł. Wśród zakwalifikowanych projektów nie było pozarządowych organizacji ekologicznych.   
Zestawienie dotyczące tego naboru omówiono zbiorczo wraz z innymi naborami w części „Omówienie 
wybranych kryteriów mogących mieć znaczenie dla pozarządowych organizacji ekologicznych” znajdującej się 
na końcu niniejszego rozdziału 

OP 1.3. Ochrona pomników przyrody, ochrona obiektów przyrody nieożywionej. 

Brak zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.  
 

OP 1.4. Rozwój ogrodów botanicznych. 

Nabór prowadzony był (jest) w trybie ciągłym i do końca sierpnia 2015 r. zawarto 1 umowę o dofinansowanie 
na łączną kwotę 25 700 zł (Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń „Rozbudowa kolekcji 



 

sadowniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (etap V) oraz założenie kolekcji lokalnie 
uprawianych odmian drzew owocowych w Radzionkowie (etap I)”).  
 
Dla naboru nie został określony szczególny regulamin, który dotyczyłby warunków jedynie tego konkursu. 
Wnioskodawcy zatem opierali się na wymienionych w rozdziale 1. Krótka charakterystyka 3 podstawowych 
dokumentach.  
Zestawienie dotyczące tego naboru omówiono zbiorczo wraz z innymi naborami w części „Omówienie 
wybranych kryteriów mogących mieć znaczenie dla pozarządowych organizacji ekologicznych” znajdującej się 
na końcu niniejszego rozdziału.  

OP 1.5. Działania na rzecz utrzymania i poprawy właściwego stanu ochrony populacji gatunków 
roślin i zwierząt oraz siedlisk, dla których ochrony wyznaczono specjalne obszary ochrony 
ptaków NATURA 2000 oraz obszary specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000. 

Nabór prowadzony był (jest) w trybie ciągłym i do końca sierpnia 2015 r. zawarto 4 umowy o dofinansowanie 
na łączną kwotę 185 575 zł. Wśród Beneficjentów nie było POE.    
Dla naboru nie został określony szczególny regulamin, który dotyczyłby warunków jedynie tego konkursu. 
Wnioskodawcy zatem opierali się na wymienionych w rozdziale 1. Krótka charakterystyka 3 podstawowych 
dokumentach.  
 
Zestawienie dotyczące tego naboru omówiono zbiorczo wraz z innymi naborami w części „Omówienie 
wybranych kryteriów mogących mieć znaczenie dla pozarządowych organizacji ekologicznych” znajdującej się 
na końcu niniejszego rozdziału.  

OP 2.1. Ochrona i rehabilitacja zagrożonych rodzimych gatunków zwierząt lub roślin. 

Nabór prowadzony był (jest) w trybie ciągłym i do końca sierpnia 2015 r. zawarto 6 umów o dofinansowanie 
na łączną kwotę 354 984 zł przy czym 2 umowy realizowane w formie przekazania środków dla pjb (RDOŚ w 
Katowicach) na łączną kwotę 199 550 zł. Wśród Beneficjentów nie było POE.    
Dla naboru nie został określony szczególny regulamin, który dotyczyłby warunków jedynie tego konkursu. 
Wnioskodawcy zatem opierali się na wymienionych w rozdziale 1. Krótka charakterystyka 3 podstawowych 
dokumentach.  
 
Zestawienie dotyczące tego naboru omówiono zbiorczo wraz z innymi naborami w części „Omówienie 
wybranych kryteriów mogących mieć znaczenie dla pozarządowych organizacji ekologicznych” znajdującej się 
na końcu niniejszego rozdziału.  

OP 2.2. Ochrona cennych przyrodniczo biotopów o dużej bioróżnorodności, w szczególności 
torfowisk, muraw kserotermicznych i zarośli śródpolnych. 

Nabór prowadzony był (jest) w trybie ciągłym i do końca sierpnia 2015 r. zawarto 2 umowy o dofinansowanie 
na łączną kwotę 378 872 zł, z czego przy czym jedna z nich na kwotę 340 047,98 zł realizowana jest przez POE 
(Fundacja Ekologiczna Silesia „Posadź swoje drzewko - edycja wiosna 2015”).    
 
Dla naboru nie został określony szczególny regulamin, który dotyczyłby warunków jedynie tego konkursu. 
Wnioskodawcy zatem opierali się na wymienionych w rozdziale 1. Krótka charakterystyka 3 podstawowych 
dokumentach.  
 



 

Zestawienie dotyczące tego naboru omówiono zbiorczo wraz z innymi naborami w części „Omówienie 
wybranych kryteriów mogących mieć znaczenie dla pozarządowych organizacji ekologicznych” znajdującej się 
na końcu niniejszego rozdziału.  
 

OP 2.3. Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych na 
mocy ustawy o ochronie przyrody. 

Nabór prowadzony był (jest) w trybie ciągłym i do końca sierpnia 2015 r. zawarto 1 umowę o dofinansowanie 
na łączną kwotę 4 680 zł (Gmina).    
 
Dla naboru nie został określony szczególny regulamin, który dotyczyłby warunków jedynie tego konkursu. 
Wnioskodawcy zatem opierali się na wymienionych w rozdziale 1. Krótka charakterystyka 3 podstawowych 
dokumentach.  
 
Zestawienie dotyczące tego naboru omówiono zbiorczo wraz z innymi naborami w części „Omówienie 
wybranych kryteriów mogących mieć znaczenie dla pozarządowych organizacji ekologicznych” znajdującej się 
na końcu niniejszego rozdziału.  

OP 2.4. Renaturalizacja cieków wodnych z uwzględnieniem ich drożności dla organizmów 
żywych. 

Brak zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.  
 

OP 3.1. Zapobieganie masowym zagrożeniom zdrowotności drzewostanów. 

Brak zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.  
 

OP 4.1. Naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym spowodowanych nadzwyczajnymi 
zagrożeniami: wichurami, pożarami i gradobiciem. 

Brak zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.  
 

OP 5.1. Zakładanie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów, w szczególności przy szkołach i 
przedszkolach. 

Celem naboru był wybór i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji 
ekosystemów zmierzających do zakładania mini ogrodów botanicznych i mini arboretów przy placówkach, w 
których prowadzona jest edukacja ekologiczna. Nabór obejmował dofinansowanie przedsięwzięć w formie 
dotacji. Dopuszczono złożenie zarówno wniosków indywidualnych, jak i zbiorowych przygotowanych przez 
jednostkę koordynującą realizację. Rozpatrywanie wniosków przeprowadzane było w trybie ciągłym. 
 
Kosztami kwalifikowanymi są zakupy i czynności niezbędne do realizacji zadania, w tym:  
− zakup: nasion, sadzonek drzew, krzewów i roślin,  
− zakup: nasion traw, nawozów, środków chemicznych ochrony roślin, humusu (ziemi urodzajnej),  
− wykonanie: nasadzeń (drzew, krzewów i roślin), oprysków,  
− rozścielanie ziemi urodzajnej,  



 

− zakup akcesoriów i narzędzi ogrodniczych,  
− zakup/wykonanie i montaż tabliczek z opisem nasadzonych roślin.  
 
Jednakże dofinansowanie ze środków WFOŚiGW może być przeznaczone jedynie na: zakup nasion (z 
wyłączeniem traw), sadzonek drzew, krzewów i roślin oraz zakup/wykonanie i montaż tabliczek z opisem 
nasadzonych roślin.  
 
Zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania …” wysokość dofinansowania w formie dotacji może wynosić 
do 80% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu. 
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty posiadające prawo własności, prawo użytkowania wieczystego 
lub inny tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, na której będą zakładane mini ogrody lub mini 
arboreta. Koordynator powinien posiadać dokumenty potwierdzające ww. prawa dotyczące poszczególnych 
podmiotów. 
Dofinansowanie uzyskały 2 projekty na łączną kwotę przyznanego dofinansowania w wysokości 27 608 zł. 
Wśród Beneficjentów nie było POE.     
 

PODSUMOWANIE 
 

 
Dla łatwiejszego oglądu poniżej zamieszczono nazwy naborów oznaczonych kodami na wykresie: 
 
1.1. Działania związane z realizacją celów ochrony oraz zachowaniem przedmiotów ochrony obowiązujących w rezerwatach 

przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, użytkach ekologicznych, stanowiskach 
dokumentacyjnych, zespołach przyrodniczo-krajobrazowych, w tym wdrażanie planów ochrony dla rezerwatów i parków 
krajobrazowych. 

1.2. Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym. 
1.3. Ochrona pomników przyrody, ochrona obiektów przyrody nieożywionej. 
1.4. Rozwój ogrodów botanicznych. 
1.5. Działania na rzecz utrzymania i poprawy właściwego stanu ochrony populacji gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk, dla 

których ochrony wyznaczono specjalne obszary ochrony ptaków NATURA 2000 oraz obszary specjalnej ochrony siedlisk 
Natura 2000. 

2.1. Ochrona i rehabilitacja zagrożonych rodzimych gatunków zwierząt lub roślin 
2.2. Ochrona cennych przyrodniczo biotopów o dużej bioróżnorodności, w szczególności torfowisk, muraw kserotermicznych i 

zarośli śródpolnych. 
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2.3. Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. 
2.4. Renaturalizacja cieków wodnych z uwzględnieniem ich drożności dla organizmów żywych. 
3.1. Zapobieganie masowym zagrożeniom zdrowotności drzewostanów. 
4.1. Naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym spowodowanych nadzwyczajnymi zagrożeniami: wichurami, pożarami i 

gradobiciem. 
5.1. Zakładanie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów, w szczególności przy szkołach i przedszkolach. 

 
Jak wynika z analizy powyższego wykresu a także poziomu wydatkowania środków na ochronę przyrody w 
roku 2014 (2 754 000 zł) – ich znaczenie w ogólnym bilansie wydatkowania środków WFOŚiGW jest znikome i 
sięga setnych części procenta względem globalnej kwoty wydatkowanych środków. Głównymi beneficjentami 
środków przeznaczonych na ochronę przyrody są gminy i inne jednostki samorządowe. A w przypadku 
naborów w roku 2015 zdecydowaną większość przyznanych dotacji skonsumowały projekty realizowane 
przez właścicieli/ zarządców zabytkowych założeń parkowych (włącznie z jednym projektem osoby fizycznej).  
 
Projekty realizowane przez POE stanowią ok. 13% wartości łącznie przyznanych środków na ochronę przyrody 
(2 929 493 zł) przy czym 11,6% stanowi jeden projekt dotyczący nasadzeń drzew a pozostałe 1,4% drugi 
projekt dotyczący wypasu zwierząt gospodarskich na murawach.   
 

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZADOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
Wśród oferty finansowej WFOŚiGW w Katowicach brak wskazania środków służących instytucjonalnemu i/lub 
strukturalnemu wsparciu funkcjonowania pozarządowych organizacji ekologicznych.  
Pośrednio środki WFOŚiGW mogą stanowić wsparcie dla POE. Szczegółowo omówiono ten zakres w części 
„Omówienie wybranych kryteriów mogących mieć znaczenie dla pozarządowych organizacji ekologicznych” 
zawartym w rozdziale 1. Krótka charakterystyka. 

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
Brak jakichkolwiek projektów/zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach działań promocyjno – 
edukacyjnych związanych z Konwencją z Aarhus zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko) w badanym okresie.  

6. PODSUMOWANIE 
 
Całkowita wartość jaką WFOŚiGW w Katowicach przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą 
edukację ekologiczną w latach 2014 – 2015 w formie dotacji wynosi 4 247 659,74 zł z czego 74 875 zł na 
edukację ekologiczną realizowana przez pozarządowe organizacje ekologiczne w 2015 roku. Z uwagi na brak 
dostępu do szczegółowych danych z roku 2014 na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach autor nie 
miał możliwości zbadania zakresu udziału POE w konsumpcji środków na edukację ekologiczną w tym okresie.   

W ramach programu Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Katowicach nie finansował projektów edukacyjnych, które miały na celu wypełnienie zapisów 
Konwencji z Aarhus. 

Nie posiadał także w swojej ofercie środków służących bezpośredniemu wsparciu strukturalnemu lub 
instytucjonalnemu pozarządowych organizacji ekologicznych.  



 

Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał w latach 2014 – 2015 beneficjentom realizującym projekty z 
zakresu ochrony przyrody w formie dotacji wynosi 5 683 493 zł z czego 380 000 zł na ochronę przyrody 
realizowaną przez pozarządowe organizacje ekologiczne w roku 2015. Z uwagi na brak dostępu do 
szczegółowych danych z roku 2014 na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach autor nie miał 
możliwości zbadania zakresu udziału POE w konsumpcji środków na ochronę przyrody w tym okresie 

 

Dla roku 2014 nie dokonano rozdzielenia na typy podmiotów. Oznacza to, iż wskazana kwota przyznanych 
środków dotyczy wszystkich realizowanych projektów z danego zakresu tematycznego. 
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Informacje do niniejszej analizy pochodzą ze strony internetowej Funduszu (wraz z biuletynem informacji 
publicznej) oraz danych udostępnionych na wniosek Fundacji w postaci zestawień i dokumentów. Przekazana 
przez Fundusz informacja wraz z danymi pochodzącymi ze strony internetowej w pełni wyczerpuje niezbędną 
wiedzę na cele wykonania niniejszej analizy. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach działa na podstawie ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i jest samorządową osobą prawną. Zgodnie z ustawowo 
określonymi kierunkami przeznacza środki na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 
celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa. 
Na szczeblu wojewódzkim problemy do rozwiązania zostały w tym zakresie zdefiniowane w uchwalonej przez 
Sejmik Województwa „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego”, „Programie ochrony środowiska 
dla województwa świętokrzyskiego”, „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” oraz 
„Programie ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego”. Udział Wojewódzkiego Funduszu został 
również założony przy dofinansowywaniu projektów środowiskowych wspieranych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 
Kierunki działania Funduszu, zarówno w kontekście najważniejszych celów i zadań z zakresu merytorycznego 
obszaru działania, jak i w kontekście rozwoju Funduszu jako instytucji współfinansującej projekty z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, definiowała „Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na lata 2013-2016”. Uwzględniając przeznaczenie środków 
Funduszu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz na współfinansowanie projektów 
inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii 
Europejskiej niepodlegających zwrotowi, w dokumencie tym określono cel strategiczny: „Poprawa stanu 
środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie 
przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku w województwie świętokrzyskim”. 
Uszczegółowieniem kierunków działalności była zatwierdzona przez Radę Nadzorczą „Lista przedsięwzięć 
priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach w 2014 r.”, w której ustalono priorytet główny: „Wspieranie przedsięwzięć zawartych w 
priorytetach dziedzinowych, które objęte zostały dofinansowanie ze środków unijnych”.  
 
Wybór przedsięwzięć do dofinansowania, dokonywany był na podstawie następujących dokumentów: 
→ Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez WFOŚiGW, 
→ Kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW, 
→ Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji, 
→ Planu działalności, 
→ Rocznego planu finansowego, 
→ Procedury dofinansowania zadania. 

 



 

Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku wynosił 46.685 tys. zł i stanowił zabezpieczenie wypłat 
zobowiązań warunkowych wynikających z już zawartych umów pożyczek i dotacji w kwocie 35.617 tys. zł, jak 
również częściowo na wypłaty z nowo zawieranych umów w 2015 r. 
Struktura zobowiązań przedstawiała się następująco: 
1) pożyczki z udziałem środków zagranicznych, w tym: 
→ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 25.350.910 zł, 
→ Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – 3.496.595 zł, 
→ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 394.849 zł, 
2) pożyczki z udziałem środków krajowych – 6.079.198 zł, 
3) dotacji z udziałem środków krajowych – 205.779 zł, 
4) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych – 90 tys. zł. 
 
1.2. ŚRODKI UE 

Jako instytucji wdrażającej, czyli oceniającej i przyznającej środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013, na mocy porozumienia z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla priorytetów: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – 
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości do 25 mln euro), przy wdrażaniu tych 
dwóch priorytetów Funduszowi przekazano do wypełnienia szereg zadań. W dniu 14 listopada 2007 r. zostało 
zawarte również porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie przekazania i 
przyjęcia do realizacji zadań w ramach ww. dwóch priorytetów PO IiŚ. 
 
W okresie sprawozdawczym beneficjenci mieli możliwość składania wniosków w ramach PO IiŚ w 8 
konkursach. Cztery konkursy dotyczyły I priorytetu, działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, pozostałe konkursy związane były z II priorytetem, działaniem 2.1 
Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem 
odpadów niebezpiecznych.. 
W ramach działania 1.1 złożonych zostało 6 wniosków o dofinansowanie projektów ale zawarto 5 umów o 
dofinansowanie na łączną kwotę 50 424 622 zł z czego 26 046 121 zł pochodzi z dofinansowania ze środków 
Funduszu Spójności.  
 
W roku 2014 do Wojewódzkiego Funduszu wpłynęło 51 wniosków beneficjenta o płatność. Łączna kwota 
wydatków kwalifikowanych wyniosła 63 678 636,08 zł, co odpowiada wkładowi UE na poziomie 
54.126.840,00 zł.  
 
W ramach działania 2.1 do Funduszu nie został złożony żaden wniosek. 
 
Spośród 243 podpisanych umów Fundusz dofinansowywał ze środków krajowych 4 projekty realizowane w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 3 zadania realizowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz 5 przedsięwzięć 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 
Ponadto Wojewódzki Fundusz prowadził działalność związaną z udzielaniem pożyczek na zachowanie 
płynności finansowej, przeznaczonych dla beneficjentów, którzy realizują projekty z dofinansowaniem ze 
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zawarto w tym zakresie 5 umów pożyczek na 



 

kwotę 20.549.786,71 zł, z czego w 2014 roku wypłacono 10.956.338,49 zł., pozostałe kwoty będą wypłacane 
sukcesywnie w 2 latach 2015-2016. 
 
1.3. ŚRODKI KRAJOWE 

 
Źródło środków własnych stanowią przede wszystkim wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska oraz odsetki z pożyczek. Osiągnięty na poziomie 13.841.395,76 zł zysk za 2014 rok w całości 
przeznaczono na zwiększenie funduszu statutowego w roku 2015. 
 
Wartość pomocy udzielonej ze środków Funduszu w roku 2014, z uwzględnieniem zawieranych w trakcie 
roku aneksów, wyniosła 44.789.353,316 zł, z czego 6.395.868,28 zł w formie zwrotnej oraz 38.393.492,88 zł 
w formie bezzwrotnej, z tego 4.981.759,28 zł w formie dotacji i 1.414.109,00 zł w formie przekazania 
środków finansowych za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.  
Struktura procentowa udzielonej pomocy wyniosła odpowiednio: 85,72 % pożyczki, 11,12 % dotacje i 3,16 % 
przekazanie środków finansowych. 
W roku 2014 Fundusz dofinansowywał 12 zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi. Udział Funduszu w finansowaniu tych przedsięwzięć wyniósł 24.108.838,26 zł, co 
stanowi 28,08 % ich kosztów realizacji. 
 
Zgodnie z założeniami przyjętymi w planie działalności na 2014 rok zdecydowaną większość środków, bo 
86,2% całkowitych wydatków, przeznaczono na dofinansowanie przedsięwzięć w formie pożyczek, z czego 
80,8% stanowiły pożyczki w pełni zwrotne, bowiem przeznaczone na realizację zadań z udziałem środków 
pochodzących z Unii Europejskiej. 
 
Natomiast przyznane dofinansowanie w formie bezzwrotnej stanowiło 13,8 % całości pomocy z tego 
przeznaczono na: 
– umorzenia – 30,9 %, 
– dotacje inwestycyjne – 18,9 %, 
– dotacje nieinwestycyjne – 28,7, 
– środki przeznaczone do budżetu państwa w ramach rezerwy celowej – 20,6 %, 
– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych – 0,9 %. 
 
Wartość umów zawartych w 2014 roku wynosiła 44 789 361 zł, z czego:  
1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi - 28 001 999 zł, 
2. Ochrona atmosfery oraz ochrona przed hałasem - 11 588 398 zł, 
3. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi - 1 933 218 zł, 
4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów - 528 587 zł, 
5. Edukacja ekologiczna - 2 031 527 zł, 
6. Przedsięwzięcia międzydziedzinowe i inne - 705 632 zł. 
 
Wartość wypłat dokonanych w 2014 roku wyniosła 70 142 532 zł, z czego:  
1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi - 39 353 662 zł, 
2. Ochrona atmosfery oraz ochrona przed hałasem - 10 302 615 zł, 
3. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi - 17 243 185 zł, 
4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów - 502 861 zł, 
5. Edukacja ekologiczna - 1 850 246 zł 



 

6. Przedsięwzięcia międzydziedzinowe i inne - 889 963 zł. 
 

 

 
 

1.4. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

Podstawowe zasady udzielania wsparcia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach 
zawierają: 
1. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji,  
2. Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania, 
3. Kryteria wyboru przedsięwzięć. 

 
Jako priorytetowe traktuje się te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia 
zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej, związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. 
Przyjęcie zadania do dofinansowania poprzedza: 
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1) zakwalifikowanie wstępne w oparciu o złożoną Kartę informacyjną zadania (KIZ), 
2) kwalifikacja zadania wynikająca z oceny wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów, zgodnie z 
obowiązującą w Funduszu „Procedurą dofinansowania zadania”. 
Warunek składania Karty Informacyjnej Zadania nie ma zastosowania dla: 
1) zadań planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności przewidzianych do wdrażania przez 

Wojewódzki Fundusz, 
2) zadań, dla których udzielana jest pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
3) zadań realizowanych w ramach nagród w konkursach związanych z ochroną środowiska, ogłaszanych 

przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, 
4) zadań realizowanych w związku z likwidacją skutków intensywnego działania zjawisk naturalnych, 

stanowiących zagrożenie dla środowiska, 
5) zadań dofinansowywanych na podstawie ogłaszanych przez Wojewódzki Fundusz konkursów 

tematycznych, realizowanych w oparciu o odrębne regulaminy. 
 
Karty informacyjne zadania przyjmowane są od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej Funduszu do 
końca października roku poprzedzającego rok, w którym zadanie jest planowane do dofinansowania ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu. KIZ dla dziedziny OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI 
EKOSYSTEMÓW wymaga podania m.in. powierzchni zalesianych gruntów czy urządzanych parków, 
powierzchni obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów, 
ilości opracowań/projektów planów, ilości gatunków z Czerwonej Księgi lub inne charakterystyczne dla 
danego projektu dane możliwe do ilościowego, wymiernego określenia. KIZ dla dziedziny EDUKACJA 
EKOLOGICZNA  wymaga podania m.in. nakładów publikacji/wydawnictw, ilości uczestników przedsięwzięcia 
edukacyjnego, czasu trwania szkolenia, ilości szkoleń/warsztatów, długości ścieżek etc.  
 
Wojewódzki Fundusz udziela dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania zgodnie z listą 
przedsięwzięć priorytetowych. Do kwalifikowanych kosztów zadań zalicza się uzasadnione, uzgodnione z 
Funduszem, wydatki związane z osiągnięciem planowanego efektu ekologicznego. Do kosztów 
kwalifikowanych zadania realizowanego zgodnie z priorytetami zalicza się koszty poniesione bezpośrednio na 
m.in: 
1. roboty budowlane w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, z wyłączeniem remontów, 
2. maszyny i urządzenia wraz z ich dostawą i montażem / zainstalowaniem, 
3. dokumentację niezbędną do realizacji zadań zgodnych z Listą przedsięwzięć priorytetowych,  
4. opracowanie projektów planów ochrony przewidzianych w Prawie ochrony środowiska, 
5. prace związane z zachowaniem i odtwarzaniem warunków siedliskowych koniecznych dla ochrony, 

restytucji i reintrodukcji chronionych gatunków flory i fauny na obszarach podlegających ochronie, 
6. działalność konserwatorską w zakresie ratowania istniejących cennych obiektów przyrody ożywionej i 

nieożywionej, 
7. zakup sadzonek, realizację wysiewu i nasadzeń, realizację odtworzenia siedlisk i zbiorowisk roślinnych, 
8. oznakowanie form ochrony przyrody, postawienie tablic informacyjnych,  
9. koszty zakupu sprzętu oraz pomocy dydaktycznych służących prowadzeniu edukacji ekologicznej  
10. koszty zakupu nagród i upominków dla indywidualnych uczestników konkursu  
11. koszty transportu uczestników krajowych wycieczek, warsztatów, seminariów, konferencji 
12. zakup lub wykonanie tablic / map edukacyjnych na ścieżkach dydaktycznych / rowerowych, a także 

stojaków na rowery przy ścieżkach rowerowych oraz innej niezbędnej infrastruktury, 
13. wydanie publikacji / wydawnictw, druk materiałów szkoleniowych i konferencyjnych, koszty produkcji i 

emisji filmów, programów telewizyjnych i radiowych z zakresu edukacji ekologicznej 



 

14. honoraria dla osób prowadzących szkolenia, z zakresu ochrony środowiska, wygłaszających referaty w 
czasie konferencji, seminariów z zakresu ochrony środowiska organizowanych przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego, 

15. koszty tłumaczenia na szkoleniach, konferencjach, seminariach, 
16. wynajem sal  (do 1000 zł) i koszty poczęstunków (do 300 zł/konkurs, warsztat) na konferencje, seminaria, 

szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej, 
17. podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez WFOŚiGW w Kielcach, jeżeli 

beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub 
prawo do ubiegania się o zwrot VAT, 

18. inne koszty specyficzne dla różnych grup zadań, uzgodnione z Funduszem. 
 

Do kosztów kwalifikowanych zadania nie zalicza się kosztów poniesionych na: 
1. materiały biurowe, 
2. wynagrodzenia dla członków komisji konkursowych, 
3. nagrody pieniężne, 
4. transport odpadów, zakup rękawic, worków w ramach zadań z zakresu edukacji ekologicznej, 
5. honoraria za teksty do publikacji, 
6. wydruk kalendarzy, ulotek, planów lekcji, składanek, zakładek, 
7. koszty koordynacji projektu, 
8. opłaty pocztowe, 
9. koszty utworzenia/modyfikacji i utrzymania stron internetowych, 
10. koszty telekomunikacyjne, 
11. zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konkursów/ olimpiad, szkoleń, konferencji itp., 
12. zakup/nabycie i wykonanie obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, alejek, ławek, koszy na 

odpady, itp. w przypadku zadań realizowanych w ramach urządzania terenów zielonych. 
13. inne koszty nie związane bezpośrednio z priorytetami Wojewódzkiego Funduszu nie generujące efektu 

ekologicznego. 
 

W uzasadnionych przypadkach Wojewódzki Fundusz może uzależnić przyznanie pomocy finansowej od 
wyników kontroli wstępnej, opinii, ekspertyz, analiz i ocen o celowości lub efektywności 
technicznoekonomicznej zadania. 
 
Pożyczki. Dofinansowanie udzielane w formie pożyczki nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych 
zadania. Karencja w spłacie rat nie może być dłuższa niż 12 miesięcy, liczoną od daty wypłaty pierwszej 
transzy pożyczki. Oprocentowanie pożyczek udzielanych gminom waha się od 2 do 3%. Oprocentowanie 
pożyczek udzielanych na zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do 
produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej oraz na budowę przyłączy kanalizacyjnych, 
wynosi 1% w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczek udzielanych wojewódzkim samorządowym 
jednostkom ochrony zdrowia, powiatom i innym powiatowym osobom prawnym, oraz związkom gmin, 
realizującym zadanie o charakterze międzygminnym, wynosi 2% w stosunku rocznym. Oprocentowanie 
pożyczek udzielanych komunalnym spółkom handlowym wynosi 3% w stosunku rocznym. Oprocentowanie w 
wysokości 4% w stosunku rocznym, stosowane jest przy udzielaniu pożyczek pozostałym podmiotom.  
 
W przypadku dofinansowania zadań realizowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 
obowiązuje definicja kosztów kwalifikowanych dla danego źródła. Oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w 
stosunku rocznym.  



 

Wojewódzki Fundusz może udzielić oprocentowanej pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności 
finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na pokrycie kosztów ujętych w 
koszcie całkowitym projektu do czasu ich refundacji. Oprocentowanie pożyczki, o której mowa w ust. 1, 
wynosi 4% w stosunku rocznym. 
 
Dotacje. Wojewódzki Fundusz może udzielać dotacji na określone zadanie w wysokości do 90% kosztów 
kwalifikowanych. Dodatkowo Wojewódzki Fundusz może udzielać dotacji na określone zadanie w wysokości: 
1) nie wyższej niż 40% kosztów kwalifikowanych: 

a. na inwestycje budowlane, których realizacja wynika z Listy przedsięwzięć priorytetowych do 
dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 
przy uwzględnieniu zakresu podmiotowego i przedmiotowego udzielania dotacji, 

b. na działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, przy uwzględnieniu kwoty nie przekraczającej 800 zł 
na jedno gospodarstwo ekologiczne, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej, 

2) nie wyższej niż 50% kosztów kwalifikowanych: 
a. na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dotyczące wyposażenia ścieżek dydaktycznych w 

infrastrukturę edukacyjną, 
b. na usuwanie (demontaż i transport) i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci 

materiałów zawierających azbest, 
c. na badanie jakości wody kąpielisk wykonywane w ramach obowiązków nałożonych na organizatorów 

kąpielisk ustawą Prawo wodne, 
3) do 100% kosztów kwalifikowanych: 

a. na likwidację skutków intensywnego działania zjawisk naturalnych, stanowiących zagrożenie dla 
środowiska na terenie województwa świętokrzyskiego, po potwierdzeniu ich wystąpienia przez 
Wojewodę Świętokrzyskiego, 

b. na kompleksowe zadania edukacyjne z zakresu przeciwdziałania powodzi, 
4) do wysokości przyznanej nagrody: 

a. na zadania realizowane w ramach nagród w ogłaszanych przez Wojewódzki Fundusz konkursach 
tematycznych, 

b. na zadania realizowane w ramach nagrody w ramach nagród w konkursach związanych z ochroną 
środowiska, ogłaszanych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 

 
LISTA Przedsięwzięć priorytetowych: 
Z zakresu Ochrona przyrody: 
1. Przedsięwzięcia w zakresie ochrony przyrody i ich realizacja, ze szczególnym uwzględnieniem planów 

ochrony obszarów cennych przyrodniczo w tym rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów 
chronionego krajobrazu, oraz obszarów NATURA 2000, a także działań, których celem jest ochrona 
różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, 

2. Powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt, poprzez 
odbudowę populacji zanikających rodzimych gatunków zwierzyny drobnej, 

3. Renaturalizacja dolin rzecznych cennych przyrodniczo, 
4. Zwiększenie powierzchni publicznych terenów zielonych poprzez urządzanie, zakładanie lub renowację 

parków oraz zadrzewień i zakrzewień, 
5. Realizacja zadań związanych ze zwiększeniem lesistości województwa oraz zapobieganiem i likwidacją 

szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, 
6. Opracowanie wojewódzkich programów leśnych wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na 

środowisko. 
 



 

Z zakresu Edukacja ekologiczna: 
1. Realizacja programów i zadań edukacyjnych dotyczących różnych działań proekologicznych, między 

innymi selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów, 
2. Przedsięwzięcia o charakterze międzygminnym lub o zasięgu ponadgminnym, realizowane w celu 

kształtowania proekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa, upowszechniające ideę 
zrównoważonego rozwoju, 

3. Szkolenia z zakresu ochrony środowiska organizowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach lub Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz warsztaty i 
wyjazdy terenowe organizowane w ramach edukacji ekologicznej na terenie województwa 
świętokrzyskiego, 

4. Realizacja programów edukacyjnych wynikających z programów ochrony środowiska przed hałasem oraz 
programów ochrony powietrza, 

5. Ekologiczne ścieżki i szlaki edukacyjne, 
6. Praktyczna edukacja ekologiczna w ramach ogłaszanych przez Fundusz konkursów. 

 
Kryteria. Wojewódzki Fundusz preferuje zadania, które:  
1. najlepiej służą urzeczywistnieniu celów polityki ekologicznej państwa i województwa,  
2. spełniają rolę dźwigni finansowej przez pobudzanie wykorzystania środków samorządów terytorialnych i 

podmiotów gospodarczych,  
3. dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej,  
4. są zgodne z kryteriami. 

 
W ramach jednego z kryteriów KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ uwzględniane są wyniki ocen 
wniosków w zakresie:  
1. efektu ekologicznego jako ilości usuniętych zanieczyszczeń i eliminacji uciążliwości źródła,  
2. stopnia powiązania projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska podejmowanymi w skali 

podmiotu gospodarczego, miasta, gminy, dorzecza, regionu itp.,  
3. możliwości etapowego osiągania docelowych norm ekologicznych,  
4. uwzględnienia priorytetu dla działań likwidujących zagrożenia u źródła ich powstawania,  
5. ochrony najcenniejszych przyrodniczo terenów województwa,  
6. oddziaływania na świadomość ekologiczną społeczeństwa,  
7. niewymierne korzyści ekologiczne. 

 
OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

Jako jedyny, Fundusz w Kielcach, dokonuje preselekcji wniosków na podstawie Karty Informacyjnej Zadania. 
Karta ta zawiera ilościowe określenie efektów zakładanych przez projekt i które go opisują. Na tej podstawie 
Fundusz dokonuje selekcji umożliwiając złożenie pełnego wniosku tym wnioskodawcom, których Karta 
wpisuje się w priorytety Funduszu.  
 
Brak jednak informacji w jaki sposób Karty te są oceniane – co jest brane pod uwagę, jaką wagę posiadają 
cechy oceniane oraz jakie są pułapy preselekcji pozwalające uznać, iż Karta spełnia wymagania. Preselekcja 
zatem jest procesem niedostępnym dla wnioskodawcy a brak informacji ogólnodostępnej o procedurze 
powoduje, iż staje się on także nieprzejrzysty.  
 
Określone przez Fundusz kryteria są ogólne i nie jest im przypisana punktacja co – podobnie jak preselekcję – 
czyni proces wyboru wniosków do dofinansowania nieprzejrzystym. Mimo, iż w ogólnych warunkach 



 

wskazano, iż Fundusz preferuje zadania, które m.in. najlepiej służą urzeczywistnieniu celów polityki 
ekologicznej państwa i województwa czy też spełniają rolę dźwigni finansowej przez pobudzanie 
wykorzystania środków samorządów terytorialnych i podmiotów gospodarczych – interpretacji tak 
postawionych priorytetów może być wiele.  
 
Także w kryterium efektywności ekologicznej uwzględnianie wyników ocen wniosków w zakresie np.  
możliwości etapowego osiągania docelowych norm ekologicznych czy efektu ekologicznego jako ilości 
usuniętych zanieczyszczeń i eliminacji uciążliwości źródła – nie jest dostosowane do zadań z zakresu czynnej 
ochrony przyrody czy edukacji ekologicznej.  
 
Całość zatem procesu wyboru wniosków jest procesem nietransparentnym, nieprecyzyjnym i 
niedostosowanym do specyfiki poszczególnych dziedzin finansowanych przez Fundusz.  
 
Istotnym elementem finansowania działań przez Fundusz jest jednak bardzo wysoki poziom dofinansowania 
sięgający do 90% wydatków kwalifikowanych. W definicji wydatków kwalifikowanych nie mieszczą się jednak 
koszty ogólne, administracyjne, eksploatacyjne czy wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację 
projektu. Może mieć to przełożenie na mniejszą absorbcję środków przez organizacje pozarządowe. 

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 
 
Całkowita wartość przyznana (w trybie konkursowym i pozakonkursowym) beneficjentom realizującym 
szeroko rozumianą edukację ekologiczną tj. także działania nie zwiazane z wypełnianiem zobowiazań 
Konwencji w latach 2014-2015 wyniosła:  
1. w roku 2014 – 1 997 327,17 zł z czego w ramach konkursu 90 720,00 a w trybie pozakonkursowym 

1 906 607,17 
2. w roku 2015 – 1 906 558,91 zł z czego w ramach konkursu 45 000,00 zł a w trybie pozakonkursowym 

1 861 558,91 zł 

KONKURS 2014 – PRAKTYCZNA EDUKACJA EKOLOGICZNA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH 
TECHNICZNYCH. 

 
Konkurs skierowany był do pracodawców (przedsiębiorców), którzy mają siedzibę na terenie województwa 
świętokrzyskiego i zatrudniających Absolwentów szkół wyższych technicznych w zakresie inżynierii 
środowiska, którzy zatrudnią na okres minimum 36 miesięcy, maksymalnie 3 Absolwentów. Warunkiem 
uczestnictwa było prowadzenie działalność co najmniej 1 rok  w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. 
 
Celem Konkursu jest praktyczne przygotowanie Absolwentów szkół wyższych technicznych o kierunku 
związanym z inżynierią środowiska do pracy w ochronie środowiska, jak również danie możliwości zdobycia 
uprawnień. Spośród złożonych Kart Zgłoszeniowych zostaną wyłonione te, których realizacja pozwoli na 
zatrudnienie Absolwentów. Pracodawcy zobowiązani byli zatrudnić Absolwentów szkół wyższych 
technicznych w zakresie inżynierii środowiska, na podstawie umowy o pracę w wymiarze całego etatu i 
zapewnienie ich praktycznego przygotowania do pracy w ww. zakresie. Warunkiem zatrudnienia przez 
pracodawcę (przedsiębiorcę) była zarejestrowana „Książka praktyki zawodowej” w Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa według miejsca zamieszkania lub pracy oraz systematyczne dokumentowanie 
przebiegu praktyki zawodowej przez Absolwenta/ów.  



 

 
Wynagrodzenie Absolwenta nie może być finansowane z innych źródeł niż z WFOŚiGW w Kielcach i środków 
własnych pracodawcy (przedsiębiorcy). Dofinansowanie następuje w formie dotacji a jego wysokość 
dofinansowania do miesięcznego wynagrodzenia jednego Absolwenta nie przekroczy kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) i jest przeznaczona na zwrot pracodawcy wypłaconego Absolwentowi 
wynagrodzenia brutto, które stanowi miesięczny koszt kwalifikowany. Na rok 2014 minimalne wynagrodzenie 
wynosiło 1680 zł brutto.  
 
Pracodawca (przedsiębiorca) może złożyć 1 Kartę Zgłoszeniową o dofinansowanie zatrudnienia maksymalnie 
3 Absolwentów. Ze środków Funduszu może być dofinansowane łącznie zatrudnienie nie więcej niż 9 
Absolwentów mających pobyt stały na terenie województwa świętokrzyskiego. Wymagane jest zatrudnienie 
Absolwentów na stanowiskach związanych z inżynierią środowiska i/ lub gospodarką wodną. Okres 
zatrudnienia dofinansowany ze środków Funduszu wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z 
Absolwentem. 
 
Dofinansowanie zatrudnienia Absolwentów podmiotowi prowadzącemu działalność stanowi pomoc de 
minimis.  
Zwycięzcą konkursu został p. Czesław Sztuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą : "WOD - GAZ"  
Zakład Robót Inżynieryjno - Transportowych WOD - GAZ Czesław Sztuk uzyskawszy dofinansowanie w 
wysokości 90 720,00 zł 

NABÓR CIĄGŁY W ROKU 2014  

W trybie pozakonkursowym w formie naboru ciągłego dofinansowano łącznie 87 projektów na łączną kwotę 
1 906 607,17 zł z czego 24 projekty były prowadzone przez 1 pozarządową organizację ekologiczną (Ligę 
Ochrony Przyrody – Okręg kielecki) na łączną kwotę dofinansowania 216 136,47 zł.  
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KONKURS 2015 – EKOLOGICZNY FESTYN RODZINNY ORAZ BIEG W TERENIE – IMPREZA 
PROMUJĄCA OCHRONĘ ŚRODOWISKA ORAZ AKTYWNY STYL ŻYCIA. 

Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez organizację 
ogólnodostępnej imprezy ekologicznej przeprowadzonej na świeżym powietrzu a jego przedmiotem było 
zorganizowanie Ekologicznego festynu rodzinnego oraz biegu w terenie.  
 
W ramach konkursu należało przygotować plan/scenariusz działań jakie zostaną przeprowadzone w ramach 
organizacji imprezy, wraz z opisem zawierającym szczegółową tematykę jaka będzie poruszana w czasie 
imprezy, informacje o wykorzystanych formach i metodach realizacji, grupach docelowych, sposobie 
promocji i informacji o imprezie, ewentualnych współorganizatorach lub jednostkach zaangażowanych w 
imprezę. 
Uczestnikami konkursu mogły brać udział jednostki z terenu województwa świętokrzyskiego:  
→ jednostki administracji samorządowej województwa oraz instytucje kultury, dla których organizatorem 

jest Województwo Świętokrzyskie,  
→ powiaty, gminy i związki gmin,  
→ podmioty posiadające osobowość prawną, które prowadzą statutową lub określoną w ich regulaminie 

organizacyjnym działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony środowiska,  
→ samorządowe instytucje kultury,  
→ nadleśnictwa,  
→ media publiczne i prywatne, które realizują zadania z zakresu edukacji ekologicznej.  

 
Złożone wnioski oceniano wg kryteriów określonych w Regulaminie. Najistotniejszymi merytorycznymi 
kryteriami były:  
→ Organizacja biegów w podziale na grupy wiekowe: dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież szkolna, 

dorośli; max dystans 10 km; opis działań związanych z organizacją biegu (trasa, zapewnienie pomiaru 
czasu, posiłki regeneracyjne, medale pamiątkowe dla każdego uczestnika, nagrody dla zwycięzców, 
drobne upominki dla dzieci uczestniczących w biegu, ubezpieczenie, zapewnienie obsługi medycznej, 
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i zaplecza osobowego (biuro zawodów, przebieralnie, 
depozyty, toalety)  do 20 punktów/105 pkt),  

→ Organizacja ekologicznego festynu - scenariusz festynu (debaty, prelekcje, pokazy, program 
konferansjerski, scena, atrakcje dla dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych, elementy 
edukacyjne, konkursy ekologiczne, zabawy sportowo-rekreacyjne, obsługa instruktorsko-animacyjna, 
obsługa medyczna, ochrona w trakcie imprezy, obsługa techniczna (nagłośnienie, oświetlenie, muzyka), 
oprawa muzyczna, zadbanie o wystrój terenu zgodnie z motywem przewodnim imprezy i inne) – do  20 
pkt/105 pkt,  

→ Ilość partnerów, którzy zgłosili udział w imprezie i działania zaproponowane przez partnerów – do 10 
pkt,  
A najistotniejszym kryterium oceny finansowej była: 

→ Adekwatność planowanych kosztów do prowadzonych działań -  do 5 pkt/12 pkt,  
→ Udział środków WFOŚiGW w Kielcach w całkowitym koszcie imprezy – do 6 pkt/12 pkt przy czym 

najwyżej były oceniane projekty, których udział środków WFOŚiGW w całkowitym koszcie imprezy 
wynosił poniżej 50%.   

 
Koszty kwalifikowane  
→ koszty promocji i informacji,  
→ koszty przygotowania ekspozycji i stoisk (ponoszonych przez zwycięzcę konkursu),  



 

→ koszty wynajmu sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia imprezy,  
→ koszty zakupu nagród/upominków (najlepiej związanych z tematyką ekologiczną / środowiskową lub 

sprzętu sportowo-turystycznego),  
→ niezbędne koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem biegu,  
→ druk materiałów, publikacji,  
→ umowy, umowy o dzieło, umowy zlecenia z osobami/firmami zatrudnionymi na potrzeby realizacji 

zadania,  
→ koszt wynajmu infrastruktury i pomieszczeń,  
→ ubezpieczenie imprezy,  
→ inne elementy niezbędne do przeprowadzenia imprezy (zaakceptowane przez komisję, konkursową).  

 
Koszty niekwalifikowane  
→ wynagrodzenia etatowe,  
→ elementy uznane przez komisję konkursową za zbędne do dofinansowania.  
 
Nagrodą w konkursie była dotacja w wysokości do 45.000,00 tys. zł, która musi być przeznaczona na 
realizację przedstawionej w ramach konkursu imprezy. 
Zwycięzcą konkursu zostało Województwo Świętokrzyskie uzyskując dofinansowanie w pełnej wysokości 
nagrody.  

NABÓR CIĄGŁY W ROKU 2015  

W trybie pozakonkursowym w formie naboru ciągłego dofinansowano łącznie 88 projektów na łączną kwotę 
1 861558,91 zł z czego 25 projekty były prowadzone przez 1 pozarządową organizację ekologiczną (Ligę 
Ochrony Przyrody – Okręg kielecki) na łączną kwotę dofinansowania 252 253,47 zł.  
 

 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Żaden z projektów, które uzyskały dofinasowanie w naborach 2014 r. i 2015 r. nie dotyczył zakresu 
związanego z tematyką Konwencji z Aarhus a jedyną ekologiczną organizacją pozarządową była Liga 
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Ochrony Przyrody – okręg kielecki na łączną kwotę 468 389,94 zł dla 49 projektów edukacyjnych 
skupionych przede wszystkim wokół edukacji dzieci i młodzieży szkolnej.  
 
Wysokość wsparcia przeznaczonego na edukację ekologiczną  wyniosło w 2014 roku 2 714 775,90 zł (w 
ramach którego wystąpiła pomoc publiczna udzielona POE w wysokości 193 720,00 zł) a w 2015 roku 2 445 
399,30 zł (w ramach którego wystąpiła pomoc publiczna udzielona POE w wysokości 156 800,00 zł).  
 
Zaskakującym jest fakt, iż jedyną organizacją pozarządową wspartą w ciągu ostatnich 2 lat była Liga Ochrony 
Przyrody – okręg kielecki, która składała blisko 30% wszystkich dotowanych wniosków. Jej poziom 
dofinansowania wynosił 90% wartości wydatków kwalifikowanych pomimo wystąpienia pomocy publicznej. 
Trudno autorowi oceniać przyczyny takiego stanu rzeczy lecz wątpliwym zdaje się fakt, iż jest to jedyna 
pozarządowa organizacja ekologiczna na terenie województwa świętokrzyskiego, która w ostatnich 2 latach 
złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW.  
 
Nabory ciągłe rządziły się zasadami omówionymi w pkt 1.4. rozdziału 1. Krótka charakterystyka.  
Ogłoszone w latach 2014 – 2015 konkursy nie wyłączały z możliwości ubiegania się o środki POE choć konkurs 
2015 praktycznie uniemożliwiał startowanie organizacjom pozarządowym z uwagi na oczekiwania WFOŚiGW 
na wysoki udział środków własnych beneficjenta przy jednoczesnym wyłączeniu z kosztów kwalifikowanych 
kosztów osobowych i innych uznaniowo wskazanych wydatków.  
 
 

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 
 
W latach 2014 – 2015 WFOŚiGW nie prowadził naborów w postaci konkursów. Dofinansowanie zostało 
udzielone jedynie w trybie nie konkursowym – naboru ciągłego. Z uwagi na jednolitość zasad dane ujęto 
łącznie.  
W roku 2014 udzielono wsparcie w wysokości 528 587,17 zł a w roku 2015 w wysokości 720 330,38 zł. Jedyną 
organizacją pozarządową jaka uzyskała dofinansowanie na działania związane z ochroną przyrody były Koła 
Łowieckie, które łącznie uzyskały dofinansowanie 31 000 zł w roku 2014 i 167 368,00 zł w roku 2015. 
Działania prowadzone przez nie sprowadzały się na zakupie i zasilaniu populacji zajęcy, bażantów i kuropatw.  
Działania Gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego (JST) to w dużej mierze działania czynnej 
ochrony przyrody lokalnie istotnych obszarowych form ochrony przyrody.  
 

Udzielone wsparcie wg. typów beneficjentów 
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OMÓWIENIE WYBRANYCH KRYTERIÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

Żaden z projektów które uzyskały dofinasowanie w naborach 2014 r. i 2015 r. na działania związane z 
ochroną przyrody nie był realizowany przez POE (przypominam, iż koła łowieckie zostały z definicji 
pozarządowych organizacji ekologicznych wyłączone) a jedynymi organizacjami pozarządowymi były 
lokalnie aktywne Koła Łowieckie.  
 
Mimo, iż koła łowieckie wyłączono z analizy nie uznając je za ekologiczne organizacje jednak struktura 
dofinansowania działań ochrony przyrody w latach 2014 -2015 w WFOSiGW w Kielcach zmusiła autora do 
zwrócenia na nią uwagi. Zaskakującym jest fakt, iż jedynymi organizacjami pozarządowymi wspartymi w ciągu 
ostatnich 2 lat w zakresie ochrony przyrody były Koła Łowieckie, które uzyskały dofinansowanie na zasilenie 
populacji zająca, bażanta i kuropatwy, które następnie będą przez te Koła strzelane. W opinii autora nie 
stanowi to ochrony przyrody i nie powinno się kwalifikować do dofinansowania ze środków publicznych. 
Poziom dofinansowania tych projektów wynosił 90% wartości wydatków kwalifikowanych pomimo 
wystąpienia pomocy publicznej. Trudno autorowi oceniać przyczyny takiego stanu rzeczy lecz wątpliwym 
zdaje się fakt, iż jest to jedyna pozarządowa organizacja ekologiczna na terenie województwa. 

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZADOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
Wśród oferty finansowej WFOŚiGW w Kielcach brak wskazania środków służących instytucjonalnemu i/lub 
strukturalnemu wsparciu funkcjonowania pozarządowych organizacji ekologicznych.  
Pośrednio środki WFOŚiGW mogą stanowić wsparcie dla POE. Szczegółowo omówiono ten zakres w części 
„Omówienie wybranych kryteriów mogących mieć znaczenie dla pozarządowych organizacji ekologicznych” 
zawartym w rozdziale 1. Krótka charakterystyka. 
 
Jednocześnie w nawiązaniu do omówionych wyników naborów w latach 2014 – 2015 w zakresie ochrony 
przyrody, gdzie wskazano wysoki poziom wsparcia dla kół łowieckich polegający na dofinansowaniu zakupu i 
wprowadzania do środowiska osobników zajęcy, bażantów oraz kuropatw można traktować jako 
instytucjonalne wsparcie działalności tych organizacji pozarządowych, których funkcjonowanie zależne jest 
od poziomu odłowów. Mimo, iż koła łowieckie wyłączono z zakresu analizy nie uznając ich za organizacje 
ekologiczne jednakże zakres finansowania tej jednej organizacji pozarządowej w ostatnich dwóch latach ze 
środków WFOŚiGW zmusił autora opracowania do wykazania tego faktu w analizie.  
 

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
Brak jakichkolwiek projektów/zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Kielcach działań promocyjno – 
edukacyjnych związanych z Konwencją z Aarhus zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko) w badanym okresie.  
 
 
 



 

6. PODSUMOWANIE 
 
Całkowita wartość jaką WFOŚiGW w Kielcach przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą 
edukację ekologiczną w latach 2014 – 2015 w formie dotacji wynosi 3 903 886,08 zł z czego 468 389,94 zł na 
edukację ekologiczną realizowana przez pozarządową organizację ekologiczną (LOP – okręg kielecki). 

W ramach programu Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Kielcach nie finansował projektów edukacyjnych, które miały na celu wypełnienie zapisów Konwencji z 
Aarhus. 

Nie posiadał także w swojej ofercie środków służących bezpośredniemu wsparciu strukturalnemu lub 
instytucjonalnemu pozarządowych organizacji ekologicznych.  

Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał w latach 2014 – 2015 beneficjentom realizującym projekty z 
zakresu ochrony przyrody w formie dotacji wynosi 1 248 917,55 zł z czego na ochronę przyrody realizowaną 
przez pozarządowe organizacje ekologiczne nie zostały przyznane żadne środki.  
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE 
 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Informacje do niniejszej analizy pochodzą ze strony internetowej Funduszu (wraz z biuletynem informacji 
publicznej) oraz danych udostępnionych na wniosek Fundacji w postaci lakonicznej informacji pisemnej o 
łącznych kwotach jakie WFOŚiGW w Krakowie przekazał w latach 2014 – 2015 beneficjentom prowadzącym 
projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. W informacji przekazanej przez Fundusz została 
zupełnie pominięta prośba o przekazanie listy beneficjentów udzielonego wsparcia wraz z wartością tego 
wsparcia. Strona internetowa Funduszu jest nieprzejrzysta, skąpa w informacje dotyczące wyników 
prowadzonych naborów i konkursów, odsyła do nieaktualnych dokumentów. Mając powyższe na uwadze 
analiza na potrzeby niniejszego opracowania była niezwykle utrudniona i pozbawiona w wielu miejscach 
kluczowych informacji pozwalających na rzeczowe wnioski.  
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach działa na podstawie ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i jest samorządową osobą prawną. Zgodnie z ustawowo 
określonymi kierunkami przeznacza środki na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 
celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa. Fundusz finansuje zadania o 
charakterze strategicznym dla ochrony środowiska, kierując się przy wyborze przedsięwzięć do 
dofinansowania hierarchią celów i zadań określonych w następujących dokumentach:  
a) Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEIŚ),  
b) Program Ochrony Środowiska dla Województwa Małopolskiego,  
c) Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na 
lata 2013-2016 z perspektywą do 2020,  
oraz w innych dokumentach określonych w przepisach prawa krajowego i unijnego właściwych w zakresie 
ochrony środowiska. 
 
1.2. ŚRODKI UE 

 
WFOŚiGW w Krakowie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrestwem Środowiska jako Instytucją 
Pośredniczącą Programu Operacujnego Infrastruktura i Środowisko, powierzono wdrażanie projektów I i II osi 
priorytetowych (I. Gospodarka wodno – ściekowa i II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi) w 
zakresie projektów o wartości do 25 000 000 euro w Małopolsce.  
Wdrażanie składa się z etapu oceny projektów zgłaszanych w ramach zamkniętych konkursów ogłaszanych 
przez Instytucję Wdrażającą, przygotowania i podpisania umów z Beneficjentami, którzy uzyskali 
potwierdzenie dofinansowania bezpośredniego wdrażania realizowanego projektu poprzez ocenę i 
zatwierdzanie wniosków o płatność, kontrolę prawidłowości realizacji projektów pod kątem wytycznych i 
zaleceń POIiŚ, zakończenie projektu oraz kontrolę jego trwałości przez okres 5 lat po zakończeniu.  
Łącznie ogłoszono po 4 konkursy w każdej z osi i zawarto umowy o dofinansowanie:  
1. dla priorytetu 1.1. na łączną kwotę 26 175 061 zł i wartości dofinansowania 16 237 058 zł.  
2. Dla priorytetu 2.1 na łączną kwotę 79 579 166 zł i wartości dofinansowania 41 818 017 zł. 



 

Dodatkowo wypłacono beneficjentom osi 1.1. 564 008 606 zł a osi 2.1. 67 165 013 zł w ramach bieżącej 
realizacji umów.  
 

1.3. ŚRODKI KRAJOWE 

W sprawozdaniu z działalności w roku 2014 bardzo wyraźnie został określony podział priorytetów jakimi 
kieruje się Fundusz wskazując 3 dziedziny (gospodarka ściekowa i ochrona wód, ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu oraz gospodarka odpadami) jako najważniejsze dziedziny. Pozostałe dziedziny tj. 
edukacja ekologiczna, ochrona przyrody czy ochrona zdrowia zostały pokazane łącznie mimo, iż wartość 
wsparcia przeznaczonego na ich wdrażanie jest porównywalna do wartości na wdrażanie łącznie tych trzech 
dziedzin uznanych za priorytetowe.  
 

Lp Forma 
finansowania 

Gospodarka 
ściekowa i 

ochrona wód 
[zł] 

Ochrona 
powietrza i 

klimatu 
 [zł] 

Gospodarka 
odpadami 

[zł] 

Pozostałe 
[zł] 

RAZEM 
[zł] 

1 Dotacje 13 628 801 6 172 229 427 506 35 773 399 56 001 935 
2 Pożyczki 75 559 998 25 175 536 4 212 056 45 560 485 150 508 073 

 OGÓŁEM: 89 188 799 31 347 763  4 639 562 81 333 884 206 510 008 

 
Podobnie jak wszystkie WFOŚiGW także działalność Funduszu w Krakowie opiera się na wpływach z opłat za 
korzystanie ze środowiska, oraz spłat pożyczek wraz z odsetkami. Zysk netto w roku 2014 wyniósł 
4 330 655,94 zł. 
 

Opłaty Kary  Spłaty 
pożyczek 

Odsetki Inne Przychody 
finansowe 

RAZEM 

37 645 834 zł 101 115 zł 74 155 442 zł 16 194 128 zł 2 673 106 zł 9 631 446 zł 140 401 071 zł 

 
W 2014 roku zawarto umowy pożyczek na łączną kwotę 186 888 078,44 zł oraz częściowo umorzono pożyczki 
zaciągnięte w latach ubiegłych na łączną kwotę 17 784 751,98 zł.  
 
Kolejną gałęzią działalności Funduszu były dotacje przeznaczone na częściowa spłatę kapitału w ramach 
umów z bankami, które zobowiązały się do udzielania ze środków własnych kredytów dla osób fizycznych na 
inwestycje w zakresie ochrony  środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa 
małopolskiego. Fundusz przekazał na dotacje za pośrednictwem tych Banków: 
1. 34 420,00 zł na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przez BOŚ S.A  
2. 3 704 454,34 zł na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielonych przez BOŚ S.A i Bank 

Spółdzielczy w Zatorze.  



 

 
 

 
 

1.4. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

Podstawowe zasady udzielania wsparcia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach 
zawierają: 
1. Zasady finansowania zadań,  
2. Procedury wyboru przedsięwzięć,  
3. Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania, 
4. Kryteria wyboru przedsięwzięć. 

 
Fundusz udziela pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 
zależności od możliwości finansowych Funduszu m.in. na:  
1. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w 

szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na 
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obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody;  

2. działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem 
ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  

3. opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego;  

4. przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt;  
5. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, 

zadrzewień, zakrzewień oraz parków;  
6. zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacją 

tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne;  
7. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;  
8. przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej;  
9. współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;  
10. przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które 

mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;  
11. współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem 

środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz 
współpracy dwustronnej;  

12. inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego 
rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska.  
 

Pomoc finansowa Funduszu odbywa się przez:  
1. udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności 

finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich;  
2. udzielanie dotacji, w tym:  

a. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,  
b. dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych,  
c. dopłaty do rat lub innych opłat ustalanych w umowach leasingu;  

3. nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem 
obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej;  

4. udzielanie poręczeń:  
a. spłaty kredytów lub pożyczek,  
b. spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek,  
c. zwrotu przyznanych środków  

– pod warunkiem przeznaczenia tych kredytów, pożyczek lub środków na cele z zakresu ochrony 
środowiska lub gospodarki wodnej oraz ustanowienia zabezpieczeń na rzecz Funduszu na wypadek 
roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczycieli;  

5. dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez 
państwowe jednostki budżetowe;  

6. oraz w innych formach przewidzianych przepisami Prawa ochrony środowiska.  
 

Zadania finansowane ze środków europejskich mają pierwszeństwo w przyznawaniu środków przez 
Fundusz przed innymi zadaniami. Przy ocenie nie stosuje się wskaźników jednostkowych kosztów osiągnięcia 
efektu ekologicznego oraz wskaźników ekonomicznych.  



 

 
O pomoc finansową mogą ubiegać się w szczególności:  
1) jednostki samorządu terytorialnego,  
2) państwowe jednostki budżetowe oraz instytucje gospodarki budżetowej,  
3) szpitale i inne podmioty lecznicze, hospicja,  
4) domy opieki społecznej,  
5) państwowe i samorządowe instytucje kultury,  
6) instytuty badawcze oraz uczelnie publiczne,  
7) kościelne osoby prawne,  
8) spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i pozostałe osoby prawne,  
9) osoby fizyczne i spółki cywilne,  
10) spółki prawa handlowego,  
11) spółki wodne,  
12) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 

wykonywania zadań publicznych.  
 
O pomoc finansową ze środków Funduszu mogą ubiegać się podmioty realizujące przedsięwzięcia i zadania w 
zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są właścicielami/współwłaścicielami lub 
użytkownikami wieczystymi nieruchomości, budynków, obiektów i urządzeń, z którymi związana jest dana 
inwestycja.  
 
W przypadkach szczególnych Fundusz może udzielić pomocy finansowej podmiotom lub inwestorom 
posiadającym inny tytuł prawny, pod warunkiem, że:  
a) udzielona pomoc finansowa nie będzie korzystniejsza niż ta, którą otrzymałby właściciel/współwłaściciel 

lub użytkownik wieczysty,  
b) i umowa zawarta pomiędzy tym podmiotem a właścicielem/współwłaścicielami lub użytkownikiem 

wieczystym dotycząca nieruchomości, budynków, obiektów lub urządzeń, jest umową zawartą na czas 
nieokreślony albo na czas określony, nie krótszy niż 10 lat (dziesięć lat). 

 
Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Funduszu wszystkie dokumenty wymagane do zawarcia:  
a) umowy pożyczki - w terminie 8 miesięcy od daty podjęcia przez Fundusz decyzji o przyznaniu pomocy 

finansowej;  
b) umowy dotacji - w terminie wyznaczonym przez Fundusz, a umożliwiającym zawarcie umowy oraz 

rozliczenie dotacji przed upływem roku kalendarzowego, w którym została przyznana;  
 
Pożyczki. Maksymalna kwota pożyczki na jedno zadanie nie może przekroczyć 20.000.000,00 zł. Maksymalna 
kwota zadłużenia w Funduszu z tytułu pożyczek dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 
40.000.000,00 zł. Ograniczenie kwotowe nie dotyczy JST oraz spółek komunalnych.  
 
W przypadku dotacji maksymalna kwota na jedno zadanie wynosi 2.000.000,00 zł. Łączna kwota dotacji dla 
jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 5.000.000,00 zł w danym roku kalendarzowym.  
Dla zadań z zakresu edukacji ekologicznej suma przyznanych dotacji dla jednego Beneficjenta nie może 
przekroczyć 200.000,00 zł w danym roku kalendarzowym.  
Udział środków własnych Beneficjenta w dotowanym zadaniu powinien wynosić minimum 10% kosztów 
kwalifikowanych zadania.  
 



 

Wymóg udziału środków własnych oraz ograniczenie kwotowe określone nie dotyczy Województwa 
Małopolskiego i jednostek finansowanych z budżetu Województwa Małopolskiego, które realizują zadania 
własne z zakresu ochrony środowiska.  
 
Udzielając pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej 
określonej w umowie, nie mniejszej niż 3,6 % rocznie. Okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 
dwóch lat, lecz nie więcej niż 12 miesięcy od daty zakończenia zadania. Okres spłaty pożyczki, której wartość 
wynosi poniżej 1 000 000,00 zł nie może przekroczyć 10 lat (łącznie z okresem karencji). Beneficjent może 
złożyć wniosek o umorzenie części pożyczki po spłacie minimum 50% pożyczonego kapitału. Na wniosek 
Beneficjenta,  
 
Fundusz może umorzyć pożyczkę do wysokości od 20 -45%. Dla jednostek samorządu terytorialnego 
maksymalne umorzenie nie może przekroczyć kwoty 1 500 000,00 zł a dla pozostałych Beneficjentów 
maksymalne umorzenie nie może przekroczyć kwoty 750 000,00 zł.  
 
Dotacje. Dla Beneficjentów realizujących zadania w zakresie:  
1) budowy oraz modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości poniżej 10 m3/dobę,  
2) termomodernizacji – docieplana powierzchnia wraz z oknami do 600 m2  
– udzielana jest dotacja do 80% spłaty odsetek od pożyczek w bankach wybranych przez Fundusz, 
 
Dla Beneficjentów realizujących zadania w zakresie:  
1) budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej,  
2) budowy przyłącza do sieci wodociągowej,  
3) zakupu i instalacji rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii,  
4) wymianie kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW,  
5) zakupu i instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych o mocy do 10 kW,  
6) usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych,  
7) zakupu i instalacji pomp ciepła o mocy do 40 kW,  
- udzielana jest dotacja do 50% spłaty kapitału kredytów bankowych w bankach wybranych przez Fundusz. 
 
Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na zadania związane z utrzymaniem form ochrony przyrody oraz na 
zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych oraz zadania nieinwestycyjne (w tym na edukację 
ekologiczną) – udzielana jest dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych,  
 
Dla organizacji społecznych (stowarzyszenia), fundacji oraz innych osób prawnych, których celem statutowym 
jest ochrona środowiska, za wyjątkiem trybu konkursowego na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz 
przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień 
oraz parków – udzielana jest dotacja do 40 % kosztów kwalifikowanych. 
 
Dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych udzielana jest na opracowanie i wydanie materiałów (drukowanych 
i w wersji elektronicznej na nośnikach cyfrowych) przeznaczonych na potrzeby edukacji przyrodniczej dzieci i 
młodzieży w wieku przedszkolnym lub szkolnym. 
 
Kryteria. W czasie oceny wniosków jednym z istotnych kryteriów jest to dotyczące efektywności 
ekonomiczno-technicznej oraz efektywności ekologicznej (kryterium merytoryczne). Podstawą ustalania 
przez Fundusz listy rankingowej jest wskaźnik efektywności przedsięwzięcia ekologicznego (EPE). 
Optymalizacja oznacza uwzględnienie wielości kryteriów poprzez sprowadzenie ich do pojedynczego 



 

wskaźnika efektywności przedsięwzięcia ekologicznego (EPE). Rozpoczęcie od finansowania zadań o 
najwyższym EPE pozwoli Funduszowi na wybór w pierwszej kolejności tych przedsięwzięć, które osiągają 
wysokie efekty ekologiczne niskim kosztem (przy uwzględnieniu dodatkowych czynników typu: lokalizacja, 
koszty eksploatacji itp.). Przedsięwzięcia o niższym EPE będą finansowane w zależności od posiadanych przez 
Fundusz środków finansowych (w późniejszym terminie). Wskaźnik EPE jest tym wyższy im większy jest efekt 
ekologiczny oraz im korzystniejsza jest wartość finansowa przedsięwzięcia.  
 
Dla przedsięwzięć niekomercyjnych (a zatem tych z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody) 
wskaźnik EPE definiowany jest jako:  
   EE 
EPE =          * W 

   wskaźnik NPV dla środków Funduszu 
 
gdzie:  
EE = efekt ekologiczny dla danego typu zadania * suma punktów. Suma punktów wyznaczana jest jako iloczyn 
sumy punktów danego kryterium oceny inwestycji i odpowiedniej wagi dla tego kryterium.  
W = współczynnik korygujący dla danego typu zadań.  
NPV dla środków Funduszu = wskaźnik ten preferuje zadania o mniejszej kwocie pożyczki/dotacji oraz 
krótszym okresie karencji i zwrotu pożyczki (przy takich samych efektach ekologicznych). Dzięki zastosowaniu 
tego wskaźnika, Fundusz preferuje te zadania, na których realizację przeznacza mniej środków. Wtedy, 
zaoszczędzone środki będą mogły być przeznaczone na finansowanie innych zadań. W ten sposób ogół 
zasobów Funduszu osiąga wyższy globalny efekt ekologiczny. Wskaźnik ten wyraźnie preferuje inwestorów, 
którzy w większym stopniu angażują w realizację zadania własny kapitał, lub środki z innych źródeł.  
 
Wskaźnik NPV środków Funduszu jest liczony przy użyciu rocznej stopy dyskontowej ustalonej przez Zarząd 
Funduszu (aktualnie 6%). Pożyczka lub dotacja (transze w poszczególnych okresach) są traktowane jako 
wydatek Funduszu, natomiast spłata rat (w przypadku pożyczki) jako wpływ Funduszu. Wielkość wskaźnika 
będzie zależała od wielkości kwoty przeznaczonej przez Fundusz na zadanie oraz od tego czy podmiot 
występuje o pożyczkę, czy o dotację (przy dotacji nie ma wpływów do Funduszu), od tego jak długi będzie 
okres karencji i okres spłat pożyczki (im krótszy tym wskaźnik będzie korzystniejszy).  
 
Przykładowe efekty ekologiczne stosowane dla danego typu zadań:  
1) emisja równoważna [Mg/rok],  
2) redukcja BZT5 [mgO2/dm3],  
3) ilość ścieków odprowadzonych na oczyszczalnię ścieków [m3/rok],  
4) liczba przyłączy do sieci wodociągowej [szt],  
5) zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło [GJ/rok],  
6) zainstalowana moc (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła) [kW],  
7) ograniczenie emisji hałasu [dB],  
8) powierzchnia zrekultywowanych terenów w [ha],  
9) ilość zagospodarowanych odpadów [Mg/rok],  
10) pojemność wybudowanego składowiska w [m3].  
 
Oceniając zadania Fundusz przyznaje punkty w szczególności za:  
1) lokalizację źródła emisji (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo),  
2) technologię i zastosowane rozwiązania,  
3) udział środków Funduszu w kosztach kwalifikowanych,  



 

4) ocenę stanu przygotowania projektu do realizacji (stan zaawansowania inwestycji),  
5) położenie i zasięg oddziaływania.  
 
W kryteriach nie określono wagi poszczególnych kryteriów.  
W roku 2014 na liście zadań priorytetowych znalazło się 199 projektów z czego jedynie 9 dotyczyło działań 
ochrony przyrody (1 prowadzony przez gminę i 8 prowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego) i 13 działań z zakresu edukacji ekologicznej.  
W roku 2015 na liście zadań priorytetowych znalazło się 187 projektów z czego jedynie 12 dotyczyło działań z 
zakresu edukacji ekologicznej i 5 z zakresu ochrony przyrody.  
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Zarówno zasady jak i Kryteria oceny przedsięwzięć w oczywisty sposób dyskryminują pozarządowe 
organizacje ekologiczne oraz projekty nieinwestycyjne. Widoczne jest to już w samym sposobie alokowania 
środków wydzielając trzy podstawowe gałęzie dofinansowywania (gospodarka wodna, ochrona ziemi i 
ochrona powietrza) pozostałe dziedziny traktując łącznie. Jest to działanie powodujące, iż wydatkowanie 
środków w tych dziedzinach jest nieprzejrzyste i niejasne. Opinię taką potwierdza analiza List Zadań 
Priorytetowych na rok 2014. Zadania z zakresu ochrony przyrody są alokowane w różnych priorytetach np. 
„Dostawa oprogramowania niezbędnego do efektywnej realizacji obowiązków marszałka województwa 
dotyczących sprawozdań z zakresu baterii i akumulatorów wraz z udzieleniem niewyłącznej licencji” jest 
traktowane jako działanie z zakresu edukacji ekologicznej a „Projekt odsłaniania skał wapiennych Jury 
Krakowskiej wraz z czynną ochroną muraw kserotermicznych”, „Projekt ochrony czynnej płazów i gadów 
(herpetofauny) podczas sezonowych migracji” jako inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa. Co ciekawe jako 
projekt kwalifikujący się do priorytetu IV: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów uznano 
jedynie projekt pn. „Inwentaryzacja pomników przyrody na terenie Gminy Kęty”.   
 
Porównując to z Listą zadań priorytetowych na rok 2015 „Inwentaryzacja pomników przyrody na terenie 
Gminy Kęty, ich oznakowanie i pielęgnacja” znalazło się w Priorytecie Inne zadania służące ochronie 
środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej 
państwa. Jako projekt kwalifikujący się do Priorytetu IV: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji 
ekosystemów uznano jedynie „Uproszczone plany urządzenia lasów”. Pokazuje to zatem brak przejrzystości 
w kwalifikowaniu zadań do dofinansowania w ramach poszczególnych priorytetów.  
 
Przyglądając się ogólnym zasadom finansowania zadań a szczególnie: 
1. brak literalnego wskazania organizacji pozarządowych jako beneficjentów (pośrednio można uznać, iż 

organizacje te spełniają definicję „innych osób prawnych”), 
2. ograniczenie możliwości realizacji zadań na terenach nie będących własnością wnioskującego (lub 

przedstawienie podstawy do dysponowania gruntem na okres co najmniej 10 letni),  
3. niski poziom dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody dla organizacji 

społecznych określony na poziomie do 40% wartości wydatków kwalifikowanych,  
4. faworyzowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony wód, ziemi i powietrza z dużym udziałem 

środków własnych wnioskodawcy lub udziałem środków UE, 
5. określenie nieadekwatnych kryteriów wyboru przedsięwzięć, 
6. faworyzowanie jednostek samorządu terytorialnego (poprzez np. większy poziom dofinansowania zadań 

inwestycyjnych) 



 

można dojść do wniosku, iż istnieje wyraźna preferencja co do finansowania zadań i podmiotów co 
utrudnia dostęp do środków innym podmiotom na inne zadania – zwłaszcza te nieinwestycyjne. 
 

Dodatkowo informacja jaką autor uzyskał od Funduszu na wniosek różni się istotnie od informacji 
opublikowanej w Sprawozdaniu z działalności za rok 2014. Wg informacji pisemnej „w 2014 roku środki 
przyznane w formie dotacji w trybie konkursowym z zakresu edukacji ekologicznej oraz w trybie ciągłym 
wynosiły 910 406,93 zł”. W Sprawozdaniu jednakże wskazana jest kwota 1 405 120,25 zł.  
 
Także w odniesieniu do ochrony różnorodności biologicznej informacje udostępnione na wniosek przez 
Fundusz różnią się istotnie od informacji podanych w Sprawozdaniu z działalności za rok 2014. Wg informacji 
pisemnej środki przeznaczone na ochronę bioróżnorodności biologicznej wyniosły 776 894,79 zł podczas gdy 
w Sprawozdaniu z działalności mowa o kwocie 3 220 039,31 zł. 
 
Podana zatem na wniosek Fundacji informacja jest nierzetelna, niewiarygodna i sprzeczna z 
opublikowanymi dokumentami oficjalnymi.  

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 

KONKURS 2014 - NA ZADANIA NIEINWESTYCYJNE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W 
WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 

Pula środków przeznaczona na zadania w ramach konkursu wynosi 1 200 000 zł.  
  
Konkurs odbywać się będzie w dwóch edycjach: 
I edycja – kwota 600 000,00 zł – termin składania wniosków 3 lutego 2014 r. 
II edycja – kwota 600 000,00 zł – termin składania wniosków do 28 marca 2014 r.   
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Funduszu na jedno zadanie może wynosić do 100 000,00 zł. 
Suma przyznanych dotacji w obu edycjach konkursu w 2014 roku dla jednego wnioskodawcy nie może 
przekraczać 200 000,00 zł. 
  

Konkursem objęte są zadania określone jako edukacja ekologiczna, które realizowane będą i rozliczone w 
2014 roku (dokumenty wymagane do rozliczenia muszą być złożone najpóźniej do 01.12.2014 r.).  
 
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych zadań o największym potencjale edukacyjnym, których 
realizacja przyniesie największe efekty ekologiczne, tj. wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska i 
świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem 
szkolnym w województwie małopolskim poprzez: 
a) kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych społeczeństwa poprzez wykorzystanie 

różnych form edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska;  
b) wsparcie finansowe programów, imprez plenerowych i kampanii ekologicznych realizowanych na terenie 

województwa małopolskiego, realizujących cele ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie 
edukacji ekologicznej. 
 

Konkurs jest skierowany do:  
→ jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, związki i porozumienia gmin i powiatów) oraz ich 

jednostek organizacyjnych i instytucji samorządowych działających statutowo na rzecz ochrony 
środowiska (w tym edukacji ekologicznej),  



 

→ pozostałych jednostek budżetowych samorządu terytorialnego,  
→ stowarzyszeń i fundacji, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, a 

siedziba lub oddział znajdują się na terenie województwa małopolskiego,  
→ szkół i przedszkoli niepublicznych,  
→ jednostek naukowo badawczych oraz państwowych szkół wyższych, których siedziba lub oddział znajdują 

się na terenie województwa małopolskiego. 

 
Środki będą wydatkowane dla dwóch grup wnioskodawców:  
a) organizacje pozarządowe - 50 % kwoty przeznaczonej na dany rok;  
b) inni wnioskodawcy - 50 % kwoty przeznaczonej na dany rok;  
c) w przypadku niewykorzystania środków przez jedną z grup, pozostałe środki mogą zostać  przekazane do 

drugiej grupy. 
 

Z konkursu wyłączone są:  
1. sympozja naukowe,  
2. publikacje, które są kompilacją wcześniejszych opracowań,  
3. wcześniej przeprowadzone i zakończone zadania,  
4. wynajem pomieszczeń, budynków, zakup wyposażenia biur dla organizacji nie związane bezpośrednio z 

realizacją zadania,  
5. przygotowywanie projektów przedsięwzięć (bez fazy realizacji),  
6. jednorazowe wydarzenia o ograniczonym zasięgu i krótkotrwałych efektach,  
7. prenumerata czasopism,  
8. wspieranie publikacji w massmediach. 

 
Koszty kwalifikowane:  
1. koszty wydatków osobowych za koordynację i obsługę księgową zadania (wynagrodzenie netto plus 

składki ubezpieczenia społecznego i inne koszty związane z wynagrodzeniem) w wysokości do 10% 
kosztów zadania,  

2. praca wolontariuszy w wysokości do 10% kosztów zadania,  
3. nagrody i upominki w konkursach edukacyjnych (zwłaszcza nagrody o charakterze edukacyjnym lub 

ekologicznym o wartości jednostkowej nie przekraczającej 200 zł brutto),  
4. wynajem sali wraz z oprzyrządowaniem na cele rozstrzygnięcia konkursu, bądź przeprowadzenia szkoleń i 

wykładów,  
5. koszty noclegów i przejazdów uczestników szkoleń/warsztatów/konferencji kilkudniowych, z 

wyłączeniem osób prowadzących szkolenia, wykładowców i prelegentów,  
6. koszty przygotowania i wykonania ekspozycji prac konkursowych,  
7. honoraria kadry szkoleniowej w szkoleniach i prelegentów w wykładach,  
8. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych,  
9. honoraria autorskie za opracowanie merytoryczne publikacji,  
10. koszty opracowania graficznego publikacji – ilustracje, rysunki, zdjęcia itp.,  
11. koszty wydania publikacji,  
12. koszty dystrybucji publikacji (opłaty pocztowe),  
13. koszty materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,  
14. inne kategorie wydatków, jeżeli wynikają ze specyfiki danego zadania i są niezbędne do osiągnięcia 

planowanych celów i efektów ekologicznych. 
 



 

Dotacja nie może przekraczać 80% wartości brutto zadania oraz do wysokości 100% kosztów brutto zadania 
dla projektów, których docelowymi beneficjentami są dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież 
objęte obowiązkiem szkolnym. 
 
Określone dla konkursu kryteria odbiegają całkowicie od ogólnych kryteriów wskazanych w pkt 1.4. rozdziału 
1. Krótka charakterystyka. Oceniana jest m.in. liczba odbiorców działań edukacyjnych objętych 
przedsięwzięciem faworyzując projekty z liczbą odbiorców większą niż 10 000 osób, koszt realizacji zadania 
oceniany przez Komisję Konsultacyjną (max. liczba pkt – 5), prawidłową i terminową realizację zadania 
(trwałość instytucji, doświadczenie, poprzednie projekty, perspektywy rozwojowe) na podstawie 
dostarczonych wraz z wnioskiem referencji (od 0 do 5pkt) czy bezpieczeństwo finansowania zadania (stopień 
przygotowania planu finansowego, etap przygotowania finansowania z innych źródeł) wg oceny Komisji 
Konsultacyjnej (od 0 do 5 pkt) oraz udział środków własnych (ponad obowiązkowe dla dotacji) wg oceny 
Komisji Konsultacyjnej (od 0 do 5 pkt). Maksymalna ilość punktów wynosiła 50.  
 
W I edycji udzielono dofinansowania 16 projektom na łączną kwotę 676 967,90 zł (kwota dofinansowania 
595 176,30 zł) z czego 5 realizowanych przez pozarządowe organizacje ekologiczne na łączną kwotę 
312 671,60 zł (kwota dofinansowania 261 030,00 zł).  
W II edycji udzielono dofinansowania 23 projektom na łączną kwotę 690 188,57zł (kwota dofinansowania 
603 566,70 zł) z czego 3 realizowanych przez pozarządowe organizacje ekologiczne na łączną kwotę 105 380 
zł (kwota dofinansowania 89 680 zł).  

 

TRYB POZAKONKURSOWY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WSKAZANYCH NA LIŚCIE PROJEKTÓW 
PRIORYTETOWYCH 2014 

Łącznie przekazano  w 2014 roku 383 360 zł na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznych wskazanych 
na Liście Projektów Priorytetowych. Beneficjentami były w przeważającej mierze Jednostki Samorządu 
Terytorialnego oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.  
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KONKURS 2015 - NA ZADANIA NIEINWESTYCYJNE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W 
WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 

Pula środków przeznaczona w ramach Programu na rok 2015 wynosi 2 000 000,00 zł.  
Termin składania wniosków upłynął z dniem 23 lutego 2015 r. 
Pozostałe elementy konkursu są identyczne jak w przypadku konkursu w roku 2014.  
W roku 2015 odbyła się jedynie I edycja, w ramach której dofinansowanie uzyskało 60 projektów na łączną 
kwotę 2 640 282,04 zł (kwota dotacji 1 930 951,00zł) z czego 6 projektów prowadzonych przez pozarządowe 
organizacje ekologiczne na łączną kwotę 354 832 zł (kwota dotacji 235 790,69 zł). Udział innych organizacji 
pozarządowych był znaczny (20 organizacji ponad te 5 POE).  

 

TRYB POZAKONKURSOWY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WSKAZANYCH NA LIŚCIE PROJEKTÓW 
PRIORYTETOWYCH 2015 

Łącznie przekazano  w 2015 roku 1 249 000 zł na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznych 
wskazanych na Liście Projektów Priorytetowych. Beneficjentami były w przeważającej mierze Jednostki 
Samorządu Terytorialnego oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.  
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH KRYTERIÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Żaden z projektów, które uzyskały dofinasowanie w naborach 2014 r. i 2015 r. nie dotyczył zakresu 
związanego z tematyką Konwencji z Aarhus.  
 
Warunki konkursów są zasadniczo różne od ogólnych Zasad finansowania zadań, w których dotacja dla 
organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego może sięgnąć do 40% wydatków 
kwalifikowalnych. W ramach konkursów dotacja mogła osiągnąć do 100% wartości wydatków 
kwalifikowalnych. Taki warunek, gdzie organizacja musiała zapewnić maksymalnie 20% wkładu własnego, 
który jednocześnie zgodnie z listą wydatków kwalifikowalnych mógł w części stanowić wkład rzeczowy w 
postaci pracy wolontariuszy.  
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Innym aspektem, który w przeciwieństwie do ogólnych Zasad finansowania zadań wyraźnie wspiera 
działalności organizacji pozarządowych była zasada co najmniej 50% wysokości alokacji planowanej do 
przyznania dla tych podmiotów.  
 
Ważne dla organizacji pozarządowych było również to, iż za kwalifikowane uznano koszty wydatków 
osobowych za koordynację i obsługę księgową zadania (wynagrodzenie netto plus składki ubezpieczenia 
społecznego i inne koszty związane z wynagrodzeniem) w wysokości do 10% kosztów zadania oraz inne 
kategorie wydatków, jeżeli wynikają ze specyfiki danego zadania i są niezbędne do osiągnięcia planowanych 
celów i efektów ekologicznych.  
 
Opracowane kryteria oceny wniosków są zasadniczo odmienne od tych ogólnych prezentowanych w części 
1.4. rozdziału 1. Krótka charakterystyka. Kryteria faworyzowały podmioty silne i stabilne, doświadczone i 
posiadające zaplecze techniczne i finansowe, które zdolne są do przeprowadzenia projektu skierowanego do 
kilkunastu tysięcy osób. To co jednak budzi pewne wątpliwości to nieokreślona w kryteriach uznaniowość 
oceny merytorycznej wniosków przez Komisję Konsultacyjną. Co zaskakujące oceny projektów w edycjach w 
roku 2014 zaczynały się (jako najwyższa ocena punktowa) od 10,7 pkt (na 50 możliwych!) a w drugiej edycji 
nawet od 7,65 pkt! Oznacza to, iż najgorzej ocenione projekty zakwalifikowane do dofinansowania osiągnęły 
nieco ponad 10% maksymalnej ilości punktów.  
W edycji 2015 punktacja najwyżej ocenionego projektu sięgnęła 44 pkt.  
 

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 

PROGRAM PRIORYTETOWY "LIKWIDACJA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO" 

Program trwa 4 lata (2015-2018) a alokacja środków wynosi 2 000 000 zł. Program skierowany jest do 
jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego. Podstawą przyznania dofinansowania jest 
złożenie wniosku na formularzu obowiązującym w WFOŚiGW w Krakowie wraz z wymaganymi załącznikami, 
określonymi w Programie.  
 
Termin składania wniosków w 2015 roku upłynął dnia 31 sierpnia a alokacja środków na ten rok wynosi 
500 000 zł.  
 
Celem Programu jest powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez 
dofinansowanie zadań polegających na likwidacji barszczu Sosnowskiego na terenie województwa 
małopolskiego. 
Dotacja w ramach Programu może wynosić do 90% kosztów kwalifikowanych brutto, do których zalicza się: 
- koszty usług związanych z wykonywaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego,  
- zakup środków chemicznych, oprysków, komponentów umożliwiających realizację zabiegów,  
- wydatki na zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. 
 
Jeżeli beneficjent jest płatnikiem podatku VAT, dotacja będzie przyznawana do wysokości nie większej niż 
koszt kwalifikowany netto zadania. 
Do wniosku należy dołączyć: 
- inwentaryzację występowania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy, 
- opinię Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nt. zasadności wykonania zabiegów.  



 

 
We wniosku należy wskazać obszary, na których będą prowadzone zabiegi likwidacji barszczu Sosnowskiego 
oraz podać ich powierzchnię w ha. Dotowany zobowiązany jest do prowadzenia zabiegów likwidacji barszczu 
i zapobiegania jego odnowieniom przez okres minimum 2 lat. 
Do końca października 2015 nie ogłoszono wyników tego naboru.  

PROGRAM PRIORYTETOWY "OCHRONA NIETOPERZY" 

Nabór w ramach Programu „Ochrona nietoperzy” zakończył się dnia 01.06.2015 r. 
Celem Programu jest ochrona stanowisk nietoperzy w budynkach wielorodzinnych mieszkalnych, poprzez 
podjęcie działań minimalizujących uciążliwości, jakie odczuwają mieszkańcy w związku z obecnością tych 
zwierząt, uzyskana w drodze zabezpieczenia okien mieszkań i klatek schodowych oraz otworów 
wentylacyjnych zakończonych w stropodachach przed wlatywaniem nietoperzy do budynków i 
przedostawaniem się do otworów wentylacyjnych. 
 
Program skierowany jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych posiadających pozytywną opinię 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w zakresie zasadności wniosku składanego do 
Wojewódzkiego Funduszu, potwierdzającą: 
a) obecność kolonii nietoperzy na danym budynku, 
oraz po realizacji 
b) prawidłowość wykonania zadania. 
 
Dofinasowanie ma formę: dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Fundusz nie finansuje podatku od 
towarów i usług (VAT). 
 
Limit środków w roku 2015 wynosi: 70 000,00 zł. 
Koszt kwalifikowany zadania nie może przekroczyć kwoty 50 zł/m 2 wykonanego zabezpieczenia i nie więcej 
niż 123,00 zł za zabezpieczenie jednej powierzchni okiennej lub ujścia przewodu wentylacyjnego w obrębie 
stropodachu. 
Do końca października 2015 nie ogłoszono wyników tego naboru.  

TRYB POZAKONKURSOWY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WSKAZANYCH NA LIŚCIE PROJEKTÓW 
PRIORYTETOWYCH NA LATA 2014 – 2015 

Łącznie przekazano  w 2014 roku 2 741 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody wskazanych na 
Liście Projektów Priorytetowych. Beneficjentami były w przeważającej mierze Jednostki Samorządu 
Terytorialnego oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 
Łącznie przekazano  w 2015 roku 1 410 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody wskazanych na 
Liście Projektów Priorytetowych. Beneficjentami były w przeważającej mierze Jednostki Samorządu 
Terytorialnego oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 

ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY REALIZOWANE W 2014 R.  

Tryb przyznania tych środków nie jest znany. Dane pochodzą ze Sprawozdania z działalności Funduszu za rok 
2014. W 2014 r. Fundusz zawarł 38 umów na dofinansowanie zadań związanych z ochroną przyrody na łączną 
kwotę 3 298 356,39 zł a suma wypłaconych środków wyniosła 3 220 039,31 zł. Informacja podana w 
Sprawozdaniu istotnie różni się od informacji udzielonej autorowi na wniosek przez Fundusz (w informacji 
udostępnionej Fundusz podał kwotę 776 894,79 zł.  
 



 

Zadania dofinansowane obejmowały m.in.: 
1. opracowanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie gdzie beneficjentami były Zespół 

Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (realizacja 5 projektów na łączną kwotę 
dofinansowania 1 077 757,05 zł), Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ( realizacja 
planów ochrony dla 4 rezerwatów przyrody – kwota dofinansowania 126 000 zł) oraz Okręg Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Tarnowie (opracowanie planów gospodarowania wodami w zakresie rybactwa 
– kwota dofinansowania 26 000 zł).  

2. Przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt gdzie 
beneficjentami były Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z 4 projektami na łączną kwotę 
dofinansowania 202 950 zł, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (3 projekty na 
łączną kwotę dofinansowania 164 796,52 zł) oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie z 2 
projektami na łączną kwotę dofinansowania 129 244,38 zł.  

3. Przedsięwzięcia związane ze zwiększeniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i 
likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne. Ogłoszony został nabór 
wniosków w ramach Programu Ochrona Lasów Małopolski poprzez dofinansowanie opracowania 
uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
Dofinansowanie uzyskało 13 wniosków dla powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, 
miechowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, 
wadowickiego, wielickiego oraz Gminy Miasto Tarnów na łączną kwotę 686 893,93 z czego wypłacono 
679 127,30 zł. 

4. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień 
oraz parków. Zawarto 13 umów na dofinansowanie zadań na łączną kwotę dofinansowania 884 714,51 
w tym 37 000,00 zł jako środki przekazane państwowym jednostkom budżetowym  

 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Żaden z projektów, które uzyskały dofinasowanie w latach 2014 r. i 2015 r. z zakresu ochrony przyrody nie 
był realizowany przez pozarządowe organizacje ekologiczne. Jedyną organizacją pozarządową realizującą 
zadania z zakresu ochrony przyrody w województwie małopolskim jest okręg wędkarki w Tarnowie. 
Zaskakującym jest także fakt, iż nie udzielono żadnego wsparcia parkom narodowym znajdującym się na 
terenie województwa małopolskiego! 
 
Nabory organizowane w analizowanym okresie wykluczały pozarządowe organizacje ekologiczne z listy 
potencjalnych beneficjentów wskazując Gminy jako jedyne podmioty władne realizować działania związane z 
usuwaniem barszczu Sosnowskiego i spółdzielnie mieszkaniowe jako podmioty władne realizować działania 
związane z ochroną nietoperzy.  
 
Wątpliwym jest fakt czy nabór w ramach Programu „Ochrona nietoperzy” rzeczywiście służył ochronie tych 
zwierząt czy też interesu lokatorów i spółdzielni mieszkaniowych. Celem konkursu było bowiem 
uniemożliwienie nietoperzom schronienia w budynkach – co mogło istotnie zmniejszyć bazę miejsc 
schronienia dla tych zwierząt. W większości wypadków zatem mogło to być działanie szkodliwe a nie 
chroniące te gatunki.  
Dodatkowo informacja podawana przez Fundusz na wniosek autora jest diametralnie różna od informacji 
opublikowanej na stronach internetowych oraz w Sprawozdaniu z działalności w roku 2014. Co oznacza, iż 



 

podana w ten sposób informacja jest nierzetelna, nieprawdziwa i sprzeczna z oficjalnie opublikowanymi 
danymi.  
 
W związku z tym, iż część informacji nie została opublikowana na stronach (np. wyniki naborów w ramach 
programów dotyczących barszczu Sosnowskiego i ochrony nietoperzy) nie jest możliwa prawidłowa ocena 
wydatkowania środków w ramach tej dziedziny.  

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZADOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
Wśród oferty finansowej WFOŚiGW w Krakowie brak wskazania środków służących instytucjonalnemu i/lub 
strukturalnemu wsparciu funkcjonowania pozarządowych organizacji ekologicznych.  
Pośrednie wsparcie dla POE szczegółowo omówiono w części „Omówienie wybranych kryteriów mogących 
mieć znaczenie dla pozarządowych organizacji ekologicznych” zawartym w rozdziale 1. Krótka 
charakterystyka. 

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
Brak jakichkolwiek projektów/zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Krakowie działań promocyjno – 
edukacyjnych związanych z Konwencją z Aarhus zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko) w badanym okresie.  

6. PODSUMOWANIE 
 
Całkowita wartość jaką WFOŚiGW w Krakowie przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą 
edukację ekologiczną w latach 2014 – 2015 w formie dotacji wynosi 4 762 054 zł z czego 705 542 na edukację 
ekologiczną realizowaną przez pozarządowe organizacje ekologiczne. Trzeba w tym miejscu jednak 
podkreślić, iż udział organizacji pozarządowych w tych środkach bliski był 50% wszystkich przyznanych 
środków.  

W ramach programu Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Krakowie nie finansował projektów edukacyjnych ani promocyjno - edukacyjnych, które miały na celu 
wypełnienie zapisów Konwencji z Aarhus. 

Nie posiadał także w swojej ofercie środków służących bezpośredniemu wsparciu strukturalnemu lub 
instytucjonalnemu pozarządowych organizacji ekologicznych.  

Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał w latach 2014 – 2015 beneficjentom realizującym projekty z 
zakresu ochrony przyrody w formie dotacji wynosi 7 371 039,31 z czego na ochronę przyrody realizowaną 
przez pozarządowe organizacje ekologiczne nie zostały przyznane żadne środki. Kwota ta nie obejmuje 
wyników naborów w ramach Programów „Likwidacja barszczu Sosnowskiego…” oraz „Ochrona nietoperzy”, 
gdyż do końca października 2015 r. nie ogłoszono wyników tych naborów na stronie internetowej WFOŚiGW.  

Dodatkowo informacja podawana w piśmie będącym odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej dotycząca wydatkowania środków w okresie 1.01 – 31.08.2015 r. iż środki przyznane na ochronę 



 

przyrody w trybie konkursowym i ciągłym wyniosły  1 054 311,12 zł nie może zostać uznana na wiarygodną – 
wziąwszy pod uwagę, iż wszystkie wcześniejsze kwoty podawane w niniejszym piśmie są sprzeczne z danymi 
dostępnymi na stronie internetowej Funduszu. W poniższym wykresie zatem zostały one świadomie 
pominięte.  
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE 
 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Informacje do niniejszej analizy pochodzą ze strony internetowej Funduszu (wraz z biuletynem informacji 
publicznej) oraz danych udostępnionych na wniosek Fundacji w postaci zestawień tabelarycznych o łącznych 
kwotach jakie WFOŚiGW w Lublinie przekazał w latach 2014 – 2015 beneficjentom prowadzącym projekty z 
zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Łącznie informacje te pozwalają na prawidłową ocenę 
dostępności środków dla pozarządowych organizacji ekologicznych. 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie działa na podstawie ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i jest samorządową osobą prawną. Zgodnie z ustawowo 
określonymi kierunkami przeznacza środki na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 
celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa. Fundusz finansuje zadania o 
charakterze strategicznym dla ochrony środowiska, kierując się przy wyborze przedsięwzięć do 
dofinansowania hierarchią celów i zadań określonych w następujących dokumentach:  
1. „Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Lublinie”,  
2. „Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Lublinie”,  
3. „Strategię działania WFOŚiGW w Lublinie na lata 2013-2016”,  
4. dokumenty i informacje dotyczące Funduszy Europejskich. 

 
1.2. ŚRODKI UE 

Od 2007 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pełni rolę Instytucji 
Wdrażającej dla projektów z terenu województwa lubelskiego o wartości poniżej 25 mln euro, realizowanych 
w ramach dwóch osi priorytetowych POIiŚ (współfinansowane ze środków Funduszu Spójności), tj.: osi 
priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa oraz osi priorytetowej II Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi. 
 
Ogłoszono cztery konkursy w ramach I osi priorytetowej i cztery konkursy w ramach II osi priorytetowej. W 
ramach konkursu na działanie 1.1. wpłynęło 14 wniosków a dla działania 2.1 do Instytucji Wdrażającej nie 
wpłynęły wnioski o dofinansowanie projektów. Całkowita wartość koordynowanych w badanym okresie 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach I i II osi 
priorytetowej projektów zamyka się kwotą 449,5 mln złotych, natomiast wartość dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej dla w/w projektów wynosi 232,3 mln złotych.  
 
Fundusz przekazał beneficjentom projektów realizowanych na terenie województwa lubelskiego w ramach  I 
osi priorytetowej POIiŚ – kwotę 47,57 mln zł a w ramach II osi priorytetowej POIiŚ – kwotę 32,91 mln zł. 
Z tytułu pełnienia przez Wojewódzki Fundusz roli Instytucji Wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, otrzymano z budżetu państwa w ramach  pomocy technicznej kwotę 1.006.231 zł 
jako częściowy zwrot wydatków poniesionych z tego tytułu.  
 
 
 



 

1.3. ŚRODKI KRAJOWE 

W zakresie środków krajowych działalność Funduszu koncentrowała się na realizacji zadań i celów 
statutowych polegających w głównej mierze na udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek, dotacji, dopłaty 
do kredytów bankowych oraz na przekazywaniu środków państwowym jednostkom budżetowym, a także 
częściowym umarzaniu pożyczek.  
 
Wartość finansowego wsparcia udzielonego na inwestycje i przedsięwzięcia ekologiczne wyniosła ponad 111 
mln zł. Pomoc finansowa najczęściej udzielana była w formie pożyczek i wyniosła ponad 102 mln zł. Dotacji ze 
środków własnych Funduszu wypłacono 8,4 mln zł w tym 1,4 mln zł przekazano państwowym jednostkom 
budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa. Ponadto, w ramach obowiązujących 
procedur częściowo umorzono 82 pożyczki na kwotę ponad 10,3 mln zł.  
przychody wyniosły 79.941.583 zł i pochodziły przede wszystkim z wpływów z tytułu opłat i kar, spłat rat 
pożyczek oraz odsetek a wygenerowany zysk netto w wysokości 6.649.001 zł został w całości przeznaczony 
na zwiększenie funduszu statutowego. 
 
W ramach swojej statutowej działalności Fundusz udziela także pomocy finansowej w formie dopłat do 
oprocentowania kredytów udzielanych przez banki na zadania związane z ochroną środowiska. Udzielono 
także pomocy finansowej w formie częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych zaciągniętych przez 
osoby fizyczne w Banku Ochrony Środowiska SA. Ponadto wypłacono 7.893 zł w formie zwrotów gminom 
podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami. Znaczącą 
formą finansowania ochrony środowiska były umorzenia pożyczek. Struktura umorzeń pożyczek jest 
odzwierciedleniem finansowania poszczególnych dziedzin i wyniosła 10 308 361 zł 
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1.4. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

Podstawowe zasady finansowania działań regulują następujące dokumenty: 
1. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania  i rozliczania dotacji, 
2. Lista przedsięwzięć priorytetowych na dany rok, 
3. Regulaminy konkursów 
4. Kryteria wyboru przedsięwzięć.  

 
Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Fundusz może ogłaszać konkursy 
przeprowadzane na podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd. 

 
Fundusz udziela dofinansowania w formie: 
→ oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej 

przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych, 
→ dotacji, w tym dopłat do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych,  
→ przekazywania środków na  zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe, za 

pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa. Udział dotacji i środków finansowych 
przekazywanych państwowym jednostkom budżetowym, nie powinien przekraczać w planie finansowym 
Funduszu 15% całkowitej pomocy finansowej, obejmującej łącznie: pożyczki, dotacje, środki 
przekazywane państwowym jednostkom budżetowym oraz dopłaty do oprocentowania kredytów 
bankowych. 

 
Osobom fizycznym Fundusz udziela dofinansowania wyłącznie w formie dopłat do częściowej spłaty kapitału 
kredytów bankowych. „Zasad…” nie stosuje się do przekazywania środków na nagrody za działalność na rzecz 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników 
administracji rządowej i samorządowej.  
 
Wypłata środków finansowych dokonywana jest po zaakceptowaniu przez Fundusz dokumentów 
finansowych potwierdzających powstałe koszty realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z harmonogramem 
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rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności 
w razie potrzeby dokonania przez wnioskodawcę przedpłat oraz w przypadku zadań realizowanych przez 
państwowe jednostki budżetowe, odpowiednia część kwoty dofinansowania określona w umowie może być 
wypłacona przed ww. przedłożeniem dokumentów.  
Terminy przyjmowania wniosków są umieszczane jest na stronie internetowej Funduszu. 
 
Fundusz zastrzega sobie prawo do zasięgania opinii o wnioskodawcy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 
Urzędzie Skarbowym, bankach oraz innych instytucjach mogących potwierdzić sytuację finansową 
wnioskodawcy. 
Fundusz może żądać od wnioskodawcy przedstawienia dokumentacji z przebiegu postępowania w sprawie  
wyboru wykonawcy/dostawcy, a w przypadku podmiotów niepodlegających przepisom ustawy Prawo 
zamówień publicznych, przedstawienia kosztorysu inwestorskiego zatwierdzonego przez uprawnionego 
inspektora nadzoru. 
 
Pożyczki. Pożyczka jest podstawową formą dofinansowania udzielanego przez Fundusz. Wysokość 
dofinansowania w formie pożyczki lub pożyczki i dotacji wynosi do 80 % całkowitego kosztu zadania. 
W przypadku przedsięwzięć polegających na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków oraz 
przedsięwzięć dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest, wysokość pożyczki udzielanej przez 
Fundusz może przewyższać te wartości.  
 
Pożyczki udzielane są na okres nie dłuższy niż osiem lat. W przypadku udzielenia pożyczki, której wartość 
przekracza 2.000.000 zł okres kredytowania może być wydłużony, jednak nie więcej niż do lat dziesięciu. 
Fundusz może udzielić karencji w spłacie pożyczki; okres karencji liczony jest od daty wypłaty I transzy 
pożyczki wynikającej z umowy. Okres karencji wliczany jest do okresu spłaty pożyczki. Fundusz udziela 
pożyczek stosując preferencyjne oprocentowanie nie mniej jednak niż 4% w skali rocznej. Niższe 
oprocentowanie stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego oraz spółki będące w 100% ich własnością, samorządowe jednostki budżetowe i 
inne podmioty tworzone na podstawie ustawy o finansach publicznych, samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej oraz na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i odnawialnymi źródłami energii. 
Minimalna wartość zabezpieczenia powinna być równa kwocie pożyczki powiększonej o 30%. 
 
Fundusz może udzielać oprocentowanych pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej 
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 
Wysokość pożyczki nie może przekroczyć kwoty wydatków refundowanych na podstawie umowy o 
dofinansowaniu z określonego programu. Beneficjent zobowiązany jest do spłaty pożyczki na zachowanie 
płynności finansowej w terminie 14 dni od daty otrzymania środków Unii Europejskiej lub innych funduszy 
zagranicznych. 
Pożyczka udzielona przez Fundusz może być częściowo umorzona na wniosek beneficjenta w wysokości od 15 
– 25 % wypłaconej kwoty pożyczki. Umorzeniu nie podlegają należne Funduszowi odsetki od umorzonej 
kwoty pożyczki. Umorzenie może być udzielone przez Fundusz po łącznym spełnieniu przez beneficjenta 
warunków m.in: 
→ terminowej realizacji przedsięwzięcia, 
→ osiągnięcia wskazanych w umowie efektów ekologicznych i rzeczowych, 
→ spłaty kwoty pożyczki niepodlegającej umorzeniu wraz z należnymi od niej odsetkami 

 



 

Fundusz może uzależnić częściowe umorzenie pożyczki od złożenia przez beneficjenta oświadczenia o 
przeznaczeniu umorzonej kwoty na przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym o wartości nie mniejszej niż 
kwota umorzenia. Przedsięwzięcia te nie mogą być ukończone przed datą umorzenia pożyczki. 
Drugie i następne aneksowanie umowy w zakresie: terminu zakończenia zadania, efektu rzeczowego lub 
ekologicznego, terminu płatności rat kapitałowych i odsetek - sporządzone na wniosek pożyczkobiorcy - 
powoduje zmniejszenie umorzenia o 4% za każdy aneks. 
 
Dotacje. Fundusz udziela dotacji do 50% kosztów przedsięwzięcia. Dotacje w wysokości do 100% kosztów 
zadania mogą być przyznawane przez Fundusz na przedsięwzięcia m.in:  

→ związane z edukacją ekologiczną o zasięgu wojewódzkim realizowane przez jednostki sektora 
finansów publicznych,  

→ z zakresu ochrony gatunków  roślin, zwierząt  i grzybów  objętych ścisłą ochroną, 
→ z zakresu leczenia i rehabilitacji  zwierząt dziko żyjących. 

Dotacje na przedsięwzięcia z dziedziny ochrony przyrody i edukacji ekologicznej mogą być przyznawane 
również na zadania realizowane przy udziale środków z funduszy Unii Europejskiej, a także z innych środków 
zagranicznych.  
 
Na Liście Przedsięwzięć Priorytetowych nie znajdują się konkretne projekty (ze wskazaniem beneficjenta i 
kwoty) a pewna lista działań traktowanych priorytetowo. I tak w zakresie ochrony przyrody za takie uznano: 
→ przedsięwzięcia służące utrzymaniu i przywracaniu do właściwego stanu zasobów przyrody, zmierzające 

do zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej,  stabilności ekosystemów, zapewnienia 
ciągłości istnienia gatunków wraz z ich siedliskami:  

→ wykonywanie zabiegów czynnej ochrony przyrody na terenie obszarów Natura 2000, parków 
narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz użytków ekologicznych w 
województwie lubelskim, 

→ opracowywanie planów ochrony oraz planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (w tym 
inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków roślin i zwierząt), parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, 

→ działania służące rozwojowi sieci rezerwatów biosfery, 
→ realizacja programów czynnej ochrony zagrożonych  gatunków roślin i zwierząt,  
→ monitoring siedlisk przyrodniczych, gatunków fauny i flory w województwie lubelskim oraz ocena 

efektów prowadzonych działań ochronnych, 
→ eliminacja konfliktów: ochrona gatunków - rozwój gospodarki, 
→ leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt, 
→ pielęgnacja drzew - w tym pomników przyrody, 
→ działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony 

na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
→ urządzanie nowych terenów zieleni oraz zadrzewienia gmin,  
→ ochrona zasobów leśnych województwa. 

 
A w zakresie edukacji ekologicznej: 
→ Przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw i zachowań  proekologicznych, 
upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju,  

→ Działania mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowanie postaw i 
zachowań proekologicznych, upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnego 
korzystania z zasobów naturalnych. 



 

W zakres tych działań wchodzą m.in.: 
→ projekty edukacyjno - informacyjne w zakresie ochrony środowiska, dotyczące m.in. gospodarki 

odpadami, ochrony przeciwpowodziowej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
→ programy komunikacji społecznej na obszarach cennych przyrodniczo, zwłaszcza na obszarach 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, służące propagowaniu wiedzy oraz  zwiększaniu akceptacji 
społecznej dla tych programów, w tym wydawnictwa 

→ konkursy, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną, organizacja konferencji, 
warsztatów, 

→ ścieżki dydaktyczne, 
→ działalność merytoryczna organizacji proekologicznych. 

 
OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

Główną gałęzią działalności Funduszu jest udzielanie pożyczek, których zwrot wraz z odsetkami stanowi 
podstawowe źródło przychodów i zysków. Działalność dotacyjna także skupia się przede wszystkim na 
wspieraniu ochrony wód, ziemi i powietrza a wśród nich działania inwestycyjne. Pozostałe dziedziny stanowią 
marginalną część działalności Funduszu. Biorąc pod uwagę także niski poziom dofinansowania działań 
wspieranych w formie dotacji (do 50% kosztów projektów) tak ustalone priorytety w oczywisty sposób mogą 
zniechęcać te organizacje pozarządowe, które nie posiadając zaplecza finansowego nie będą zdolne do 
pokrycia pozostałych kosztów projektu. Nawet wnioskowanie o dotację i pożyczkę (która w przypadku 
organizacji pozarządowych jako „pozostałych podmiotów” zawsze będzie udzielana na wyższych pułapach w 
możliwych widełkach oprocentowania) pozwoli na dofinansowanie projektu do 80% jego wartości. Należy 
zatem zabezpieczyć środki na 20% wkładu własnego, wartość zabezpieczenia pożyczki oraz środki na jej 
spłatę wraz z odsetkami. Dla organizacji nie działających dla zysku (tzw. non – profit) przy prowadzeniu 
równocześnie kilku projektów współfinansowanych z innych środków może być trudne i nieopłacalne 
zważywszy niewielki zasięg działań ograniczonych do zasięgu wojewódzkiego.  
 
Istotne jest to, iż na Liście przedsięwzięć priorytetowych tak dla roku 2014 jak 2015 nie znalazła się zamknięta 
lista projektów – z wymienionymi z nazwy beneficjentami, tytułami projektów i kwotą dofinansowania. Lista 
zawiera bowiem otwarty katalog tematyki jaką w danej dziedzinie Fundusz uznaje za priorytetową. W 
przypadku ochrony przyrody i edukacji ekologicznej katalog ten jest obszerny i pozwala na aplikowanie o 
środki mogące mieć znaczenie w zakresie zmiany stanu zastanego w danej dziedzinie.  

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 
 
Postępowanie konkursowe jest podstawowym trybem w jakim Fundusz przyznaje dotacje na przedsięwzięcia 
z zakresu edukacji ekologicznej. Na te działania ogłoszony jest jeden Regulamin określający ramy 
finansowania edukacji ekologicznej w danym roku. Poniższe dane są jednolite dla konkursów ogłaszanych w 
2014 i 2015 roku.  
 
Dotacje na zadania z zakresu edukacji ekologicznej, przez którą rozumie się w szczególności: 
1) pozaprogramową edukację ekologiczną prowadzoną w przedszkolach i szkołach, wydawanie publikacji o 

tematyce ekologicznej (np. wydawnictwa książkowe i multimedialne, produkcja folderów, plakatów, 
broszur, wkładki w prasie),  

2) kampanie informacyjno - promocyjne realizowane w szczególności przy wykorzystaniu środków 
masowego przekazu, 



 

3) konferencje i seminaria szczególnie istotne dla województwa lubelskiego, służące realizacji polityki 
ekologicznej państwa, 

4) warsztaty i szkolenia dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, 
5) konkursy, olimpiady i inne przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną, 
6) przyrodnicze ścieżki dydaktyczne i oznakowanie  granic obszarów chronionych, 
7) inne formy propagowania informacji i wiedzy o ochronie środowiska i przyrody.  

 
Na powyższe działania udzielana jest dotacja do 50% kosztów zadania.  
Wyłonione w drodze konkursu zadania otrzymają dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości 
proporcjonalnej do uzyskanej punktacji, w kwocie wynikającej z przedstawionego kosztorysu zadania i 
zakresu zgodnego z zasadami finansowania. Konkursem objęte są zadania, których planowany termin 
realizacji lub ich etap kończy się w danym roku kalendarzowym 
 
Fundusz przeprowadza dwie edycje konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej na dany rok 
kalendarzowy: 
dla I edycji -  do 30 września danego roku na rok kolejny  
dla II edycji – do 30 kwietnia danego roku. 
 
W konkursie mogą uczestniczyć w szczególności: 
→ jednostki samorządu terytorialnego, 
→ placówki oświatowe za pośrednictwem organów prowadzących,  

→ państwowe instytucje i urzędy działające statutowo na rzecz ochrony środowiska, 
→ organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, których celem statutowym jest ochrona środowiska 

mające  swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa lubelskiego,  
→ jednostki i zakłady budżetowe (państwowe i samorządowe) oraz jednostki naukowo  badawcze - 

jeżeli prowadzą działalność w zakresie ochrony środowiska, 
→ osoby prawne, których jednym z zadań statutowych jest m.in. działalność oświatowo - wychowawcza 

(dotyczy szkół i placówek niepublicznych), a w przypadku pozostałych osób prawnych, jeżeli jednym z 
zadań statutowych jest działalność na rzecz ochrony środowiska.  
 

Minimalny koszt całkowity zadania z zakresu edukacji ekologicznej nie może być niższy niż 4.000 zł. W 
przypadku gdy o dotację z dziedziny edukacji ekologicznej ubiega się jednostka samorządu terytorialnego 
udzielenie dotacji uzależnione jest od zabezpieczenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wkładu 
własnego w wysokości nie mniejszej niż kwota udzielonej dotacji, pod warunkiem zbilansowania kosztu 
całkowitego zadania.  
Wyniki konkursu nie są publikowane na stronie a dostępne dla uczestników konkursu w Biurze Funduszu 
(nazwy i adresy wnioskodawców, tytuły zadań oraz wielkość przyznanych kwot ze środków finansowych 
Funduszu).  
 
Nie podlegają dotowaniu w zakresie edukacji ekologicznej następujące wydatki na:  
→ płace pracowników etatowych, 
→ najem, dzierżawa nieruchomości gruntowych lub lokalu, 
→ koszty rozmów telefonicznych, faksów, poczty, 
→ wyżywienie, noclegi, delegacje, ubezpieczenia, parkingi. 

 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dofinansowania: 
→ zakupu środków trwałych przeznaczonych bezpośrednio do cyklicznej edukacji  ekologicznej - do 50%, 



 

→ honorariów autorskich oraz wynagrodzeń - do 50%, 
→ kosztów transportu - do 50%. 

 
Koszty kwalifikowane, dotowane przez Fundusz obejmują: 
→ nagrody w konkursach, 
→ projektowanie i druk wydawnictw, 
→ realizację filmów i audycji radiowych,   
→ działania promocyjne,  
→ zakup środków dydaktycznych (np. mapy, foliogramy, literatura, filmy, programy komputerowe), 
→ bilety wstępu do obiektów związanych z ochroną środowiska lub ochroną przyrody, 
→ usługi przewodnickie po obiektach cennych przyrodniczo, 
→ dokumentację fotograficzną, 
→ prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej, 
→ wynajem sal na konferencje, warsztaty  itp., 
→ zakup materiałów biurowych, 
→ oznakowanie obiektów cennych przyrodniczo i ścieżek dydaktycznych, 
→ organizację wystaw.   
→ w szczególnie uzasadnionych przypadkach do kosztów kwalifikowanych mogą być zaliczone inne wydatki 

związane z realizacją projektów. 
 

Najważniejszymi kryteriami są: 
Koszt projektu w stosunku do osiągniętego efektu ekologicznego - do 10 pkt  
Doświadczenie wnioskodawcy w prowadzeniu edukacji ekologicznej, cykliczność projektu - do 10 pkt 
Jakość merytoryczna projektu, poprawność i spójność opisu  - do 15 pkt  
Zbilansowanie zadania, zgodność kosztów z  zasadami - do 15 pkt 
Zasięg oddziaływania programu edukacyjnego (szkoła -5, wioska, miasto -10, gmina -13, powiat -15, 
województwo-20) - do 20 pkt 
Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu - do 10 pkt 
Oryginalność, nowatorstwo projektu – do 5 pkt Wpływ projektu na zwiększenie świadomości  ekologicznej - 
do 10 pkt.  
 

KONKURS 2014 

Planowane do dofinansowania przedsięwzięcia mogą dotyczyć: 
→ dodatkowej /pozaprogramowej/ edukacji ekologicznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach 

podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich oraz wyższych, 
→ edukacji nieformalnej prowadzonej w formie wykładów, prelekcji, przedsięwzięć artystycznych i 

konkursów, 
→ wydawaniu publikacji o tematyce ekologicznej, 
→ innych formach propagowania informacji i wiedzy o stanie środowiska i możliwościach jego poprawy. 

 
Każdy z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie mógł złożyć tylko jeden wniosek, w którym ujmie 
zadania o różnorodnym charakterze. W edycji 2014 preferowane były zadania edukacyjne związane z 
realizacją ustawy o odpadach  oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 



 

Łącznie udzielono wsparcia 138 projektom w tym 14 w trybie pozakonkursowym. Łącznie kwota wsparcia 
wyniosła 297 835 w trybie pozakonkursowym i 835 025 zł w trybie konkursowym. W trybie konkursowym 
dofinansowanie uzyskało 6 pozarządowych organizacji ekologicznych. Dodatkowo w formie przekazania 
środków finansowych państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu 
państwa - 135.000 zł. 
Żaden z projektów, które uzyskały dofinasowanie w naborze 2014 r. nie dotyczył zakresu związanego z 
tematyką Konwencji z Aarhus.  
 
 

Tryb udzielania 
dofinansowania 

Rodzaj podmiotu - beneficjenta Kwota rzeczywiście udzielonego 
wsparcia [zł]  

tryb pozakonkursowy Parki narodowe 92 118  
Urząd Wojewódzki 123 999  
Uniwersytet im. M. Curie - Skłodowskiej 11 910  
RDLP w Lublinie 30 750  
Inne 39 057  

RAZEM: 297 835 
tryb konkursowy POE 47 192  

Inne organizacje pozarządowe 30 999  
Nadleśnictwa 56 300  
Jednostki samorządu terytorialnego 650 719  
Pozostałe podmioty 49 815  

RAZEM: 835 025 
przekazanie środków dla 

PJB 
 135 000 

OGÓŁEM: 1 132 859 
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KONKURS 2015 

Planowane do dofinansowania przedsięwzięcia mogą dotyczyć: 
→ dodatkowej (pozaprogramowej) edukacji ekologicznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach 

podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich oraz wyższych, 
→ edukacji nieformalnej prowadzonej w formie wykładów, prelekcji, przedsięwzięć artystycznych i 

konkursów, 
→ wydawaniu publikacji o tematyce ekologicznej, 
→ innych formach propagowania informacji i wiedzy o stanie środowiska  i możliwościach jego poprawy. 

 
Każdy z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie może złożyć tylko jeden wniosek, w którym ujmie 
zadania o różnorodnym charakterze. 
 
Łącznie udzielono wsparcia 144 projektom w tym 10 w trybie pozakonkursowym. Łącznie kwota wsparcia 
wyniosła 260 000 w trybie pozakonkursowym i 1 000 000 zł w trybie konkursowym. W trybie konkursowym 
dofinansowanie uzyskało 5 pozarządowych organizacji ekologicznych. Dodatkowo w formie przekazania 
środków finansowych państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu 
państwa udzielono wsparcia w wysokości 90 000 zł. 
 
Żaden z projektów, które uzyskały dofinasowanie w naborze 2014 r. nie dotyczył zakresu związanego z 
tematyką Konwencji z Aarhus.  
 

Tryb udzielania 
dofinansowania 

Rodzaj podmiotu - beneficjenta Kwota rzeczywiście udzielonego 
wsparcia [zł]  

tryb pozakonkursowy Parki narodowe 142 000  
Urząd Wojewódzki 99 000  
Uniwersytet im. M. Curie - Skłodowskiej 10 000  
Inne 9 000  

RAZEM: 260 000 
tryb konkursowy POE 52 000  

Inne organizacje pozarządowe 71 700  
Jednostki PGL LP 169 200  
Jednostki samorządu terytorialnego 642 300  
Pozostałe podmioty 64 800  

RAZEM: 1 000 000 
przekazanie środków dla 

PJB 
 90 000 

OGÓŁEM: 1 350 000 
 
 



 

 
 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

 
Fundusz udziela dotacji do 50% kosztów zadania – co sugeruje, iż dofinansowywane są także koszty uznane 
za niekwalifikowane, które stanowią część całkowitych kosztów projektu/zadania. Wydaje się to jednakże 
mało prawdopodobne zważając na fakt, iż środki WFOŚiGW stanowią środki publiczne – zapisy jednak 
Regulaminu i Zasad są pod tym względem jednakowe.  
 
Wyłonione w drodze konkursu zadania otrzymają dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości 
proporcjonalnej do uzyskanej punktacji, w kwocie wynikającej z przedstawionego kosztorysu zadania i 
zakresu zgodnego z zasadami finansowania. Wskazuje to zatem, iż poziom dofinansowania uzależniony jest 
nie od podmiotu czy rodzaju tematycznego a od jakości projektu. Wydaje się to być obiektywnym kryterium 
pod warunkiem dokonywania obiektywnej oceny poszczególnych projektów i zastosowania jednolitych 
zasad. Najważniejszymi kryteriami w ocenie były m.in. jakość merytoryczna projektu wraz z poprawnością i 
spójnością opisu, zasięg oddziaływania, zbilansowanie kosztów zadania a także współpraca z innymi 
podmiotami i wpływ na zwiększenie świadomości ekologicznej.  
 
Co zaskakujące wyniki konkursu nie są publikowane na stronie a dostępne dla uczestników konkursu w Biurze 
Funduszu (nazwy i adresy wnioskodawców, tytuły zadań oraz wielkość przyznanych kwot ze środków 
finansowych Funduszu). Pomimo, iż są to środki publiczne są one dostępne dla uczestników konkursu co 
sugeruje, iż podmiot nie startujący nie będzie posiadał wglądu w te dane. Trzeba jednak wskazać, iż na 
wniosek Fundacji WFOŚiGW w Lublinie udostępnił pełne dane na temat ww. konkursów.  
 
W ramach konkursów ograniczył kategorie wydatków wyłączając z możliwości dotowania przez Fundusz (a 
zatem mogących stanowić jedynie wkład własny) m.in. koszty osobowe i koszty ogólne funkcjonowania biura. 
Jest to dość powszechna praktyka stosowana przez WFOŚiGW, która istotnie ogranicza możliwości 
pozarządowych organizacji w startowaniu po środki.  
Wszystkie powyższe kryteria – a w szczególności poziom dofinansowania i wyłączenie pewnych kategorii z 
możliwości dotowania przez Fundusz – mają odzwierciedlenie w zakresie udziału organizacji pozarządowych 
w tym w szczególności ekologicznych w konsumpcji środków przeznaczonych na edukację ekologiczną.  
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Co ciekawe wg Sprawozdania z działalności Funduszu w roku 2014 wskazano, iż „jednym z priorytetów 
Funduszu jest wspieranie działalności  organizacj i  proekologicznych”. Nie znajduje to niestety 
odzwierciedlenia w udzielonym POE wsparciu ani w zasadach finansowania zadań z zakresu edukacji 
ekologicznej czy ochrony przyrody. 
 

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 

KONKURS 2014 

Konkurs ogłoszony pod koniec 2013 r. dotyczył dofinansowania zadań w formie pożyczek/dotacji dla 
przedsięwzięć realnie możliwych do wykonania w 2014 r. 
Jednocześnie istniała możliwość zaciągania pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej 
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 
 
Konkurs zatem dotyczył wszystkich dziedzin a nie jedynie ochrony przyrody.  
 
Łącznie udzielono wsparcia 105 projektom  z czego 95 dotyczyło dotacji, 5 pożyczek i 5 przekazania środków 
państwowym jednostkom budżetowym. Łącznie udzielono wsparcia w kwocie 2 114 997 zł. Wśród projektów, 
którym udzielono wsparcia w formie dotacji były 4 organizacje pozarządowe (w tym Ochotnicza Straż 
Pożarna i Polski Związek Łowiecki). Żaden projekt nie był prowadzony przez pozarządową organizację 
ekologiczną.  
 
Przeważająca większość projektów (93 projekty!) na łączną kwotę 1 400 140 zł dotyczyło konserwacji, 
urządzania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej. Jedynie działania parków narodowych oraz Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczyły planowania lub wykonywania działań czynnej ochrony przyrody.  
 

Tryb udzielania 
dofinansowania 

Rodzaj podmiotu - beneficjenta Kwota rzeczywiście 
udzielonego wsparcia [zł] 

dotacje jednostki samorządu terytorialnego 562 358 

kościoły 109 450 
parki narodowe 220 945 
organizacje pozarządowe 32 500 
Uniwersytet im. M. Curie- Skłodowskiej 25 997 
muzea 31 835 
szpitale 50 000 
Urząd Wojewódzki 113 395 
inne 6 999  

RAZEM: 1 153 479  

przekazanie środków pjb RDOŚ w Lublinie 90 000 
Straż Graniczna 20 000 
inne 20 000 

RAZEM: 130 000 
pożyczki jednostki samorządu terytorialnego  481 518 

szpitale 350 000 
RAZEM: 831 518  

OGÓŁEM 2 114 997  



 

 
 

 

NABÓR 2015 

Udzielone w 2015 r. wsparcie w postaci dotacji zostało udzielone w trybie pozakonkursowym (nabór ciągły) 
oraz w postaci przekazania środków dla państwowych jednostek budżetowych. Do 31.08.2015 r. udzielono 
wsparcia w postaci dotacji 89 projektom na łączną kwotę 1 220 000 zł i 1 projektowi w postaci przekazania 
środków na kwotę 125 000 zł. Wśród projektów, którym udzielono wsparcia w formie dotacji było 5 
organizacji pozarządowych (w tym 2 okręgi Polskiego Związku Łowieckiego). Żaden projekt nie był 
prowadzony przez pozarządową organizację ekologiczną. 
Podobnie jak w naborze w roku 2014 przeważająca większość projektów (79 projekty!) na łączną kwotę 
810 000 zł dotyczyło konserwacji, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej. Jedynie działania 
parków narodowych oraz Uniwersytetów dotyczyły wykonywania działań czynnej ochrony przyrody.  
 

Typ beneficjenta Udzielone wsparcie [zł] 

Jednostki samorządu terytorialnego: 557 500 
Organizacje pozarządowe: 86 700 

Kościoły i klasztory: 77 800 
Uniwersytety woj. lubelskiego: 28 000 

Urząd Wojewódzki: 70 000 
Parki narodowe (Poleski i Roztoczański): 225 000 

Szpitale: 70 000 
Muzeum: 5 000 

RAZEM: 1 220 000 
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OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

W zakresie ochrony przyrody nie zostają ogłaszane osobne konkursy jak to się dzieje w przypadku edukacji 
ekologicznej a jedynie ogólny nabór na dotacyjne/pożyczkowe wsparcie przedsięwzięć planowanych do 
realizacji w roku następnym. Projekty z zakresu ochrony przyrody rywalizują zatem o te same środki z 
projektami inwestycyjnymi wyraźnie preferowanymi przez Fundusz a zatem z zakresu ochrony wód, 
powietrza i ziemi. Także same organizacje pozarządowe przy założeniu preferencji udzielania pożyczek i 
stabilnego montażu finansowego nie są w takich sytuacjach w żaden sposób wyłączone w osobną grupę.  
Niezwykle zaskakującym jest fakt, iż blisko 70% wartości udzielonego wsparcia przypada na konserwację, 
pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej. Działania czynnej ochrony przyrody stanowią niewielki 
procent finansowanych działań. W przypadku działań finansowanych w latach 2014 - 2015 w zakresie 
ochrony przyrody nie było ani jednej pozarządowej organizacji ekologicznej (rozumianej wg definicji podanej 
na wstępie do niniejszego opracowania).  
Można wysnuć zatem wniosek, iż środki WFOŚiGW w Lublinie nie są środkami przyjaznymi dla 
pozarządowych organizacji ekologicznych.  

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZADOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
Wśród oferty finansowej WFOŚiGW w Lublinie brak wskazania środków służących instytucjonalnemu i/lub 
strukturalnemu wsparciu funkcjonowania pozarządowych organizacji ekologicznych.  
Pośrednie wsparcie dla POE szczegółowo omówiono w części „Omówienie wybranych kryteriów mogących 
mieć znaczenie dla pozarządowych organizacji ekologicznych” zawartym w rozdziale 1. Krótka 
charakterystyka. 
 

49,8% 

7,7% 

6,9% 2,5% 

6,3% 

20,1% 

6,3% 

0,4% 

udzielone wsparcie wg. typów beneficjentów 

jednostki samorządu terytorialnego

organizacje pozarządowe

kościoły

uniwersytety

Urząd Wojewódzki

parki narodowe

szpitale

muzeum



 

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
Brak jakichkolwiek projektów/zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Lublinie działań promocyjno – 
edukacyjnych związanych z Konwencją z Aarhus zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko) w badanym okresie.  

6. PODSUMOWANIE 
 
Pomimo deklarowanego w Sprawozdaniu priorytetowego traktowania wspierania działalności organizacji 
proekologicznych oraz w Liście przedsięwzięć priorytetowych „działalności merytorycznej organizacji 
proekologicznych” nie ma to odzwierciedlenia w faktycznej działalności Funduszu. Zarówno w dziedzinie 
edukacji ekologicznej jak i w ochronie przyrody udział środków przyznanych dla POE jest znikomy lub zerowy.  
Całkowita wartość jaką WFOŚiGW w Lublinie przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą 
edukację ekologiczną w latach 2014 – 2015 w formie dotacji wynosi 2 482 859 zł z czego 99 192 zł na 
edukację ekologiczną realizowaną przez pozarządowe organizacje ekologiczne.  

W ramach programu Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Lublinie nie finansował projektów edukacyjnych ani promocyjno - edukacyjnych, które miały na celu 
wypełnienie zapisów Konwencji z Aarhus. 

Nie posiadał także w swojej ofercie środków służących bezpośredniemu wsparciu strukturalnemu lub 
instytucjonalnemu pozarządowych organizacji ekologicznych.  

Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał w latach 2014 – 2015 beneficjentom realizującym projekty z 
zakresu ochrony przyrody w formie dotacji wynosi 3 334 997 zł z czego na ochronę przyrody realizowaną 
przez pozarządowe organizacje ekologiczne nie zostały przyznane żadne środki.  
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI 
 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Informacje do niniejszej analizy pochodzą ze strony internetowej Funduszu (wraz z biuletynem informacji 
publicznej) oraz danych udostępnionych na wniosek Fundacji w postaci zestawień tabelarycznych o łącznych 
kwotach jakie WFOŚiGW w Łodzi przekazał w latach 2014 – 2015 beneficjentom prowadzącym projekty z 
zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Łącznie informacje te pozwalają na prawidłową ocenę 
dostępności środków dla pozarządowych organizacji ekologicznych w trybach konkursowych. Brak jednak 
informacji o beneficjentach wsparcia udzielonego w trybie ciągłym.  
 
Fundusz udziela dofinansowania w formie:  
→ pożyczki, w tym pożyczki pomostowej;  
→ dotacji; w tym w formie dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz częściowej spłaty kapitału 

kredytów bankowych;  
→ przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym.  
 
Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umów cywilnoprawnych, w oparciu o: 
→ Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi, 
→ Programy Priorytetowe,  
→ Regulamin udzielania dotacji w formie dopłat do oprocentowania oraz dokonywania częściowych spłat 

kapitału kredytów bankowych,  
→ Kryteria wyboru przedsięwzięć;  
→ Listę przedsięwzięć priorytetowych na dany rok;  
→ Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków WFOŚiGW w Łodzi;  
→ Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi.  

 
1.2. ŚRODKI UE 

Jednym z obszarów działalności WFOŚiGW w Łodzi jest realizacja zadań związanych z pełnieniem roli 
Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Funkcja ta została 
powierzona Funduszowi na mocy Porozumienia z Ministrem Środowiska, które służy realizacji osi 
priorytetowych: I „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni 
ziemi”, dla projektów o wartości poniżej 25 milionów euro. 
 
Dla I osi priorytetowej POIiŚ - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM ogłoszono 4 nabory wniosków w trybie konkursowym. Dla II osi 
priorytetowej POIiŚ ogłoszono 2 nabory wniosków w trybie konkursowym. Wartość całkowita projektów 
wyniosła blisko 550 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowiło prawie 310 mln zł.  
W ramach wszystkich 21 wdrażanych projektów wypłacono na rzecz beneficjentów 50.062.758,29 zł.  
 
Program priorytetowy dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  



 

Celem programu jest poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz zaopatrzenie mieszkańców 
w wodę na obszarach wiejskich. Okres wdrażania programu to lata 2012-2015. Formą dofinansowania jest 
pożyczka z dotacją, przy czym kwota dotacji może stanowić do 50% kwoty możliwego dofinansowania w 
przypadku zadań realizowanych przez gminy na terenach objętych ochroną np.: obszary Natura 2000, obszary 
chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody bądź parki krajobrazowe, a do 40% kwoty możliwego 
dofinansowania w pozostałych przypadkach.  
 

Forma Kwota zawartych umów Kwota wypłacona Kwoty planowane do wypłaty 
w kolejnych latach 

Pożyczka  15.395.433,00  2.724.777,00  12.670.656,00  

Dotacja  14.212.334,00  1.504.567,93  12.707.766,07  

Razem 2014  29.607.767,00  4.229.344,93  25.378.422,07  
 
1.3. ŚRODKI KRAJOWE 

 
W 2014 r. zawarto 1.011 umów o dofinansowanie (w tym 24 umowy na podstawie wniosków złożonych w 
2013 roku) na łączną kwotę 291.599.038,93 zł, w tym:  
→ 118 pożyczek (181.747.905,95 zł);  
→ 44 pożyczek i dotacji (43.551.426,00 zł);  
→ 2 pożyczki pomostowe (3.988.707,00 zł);  
→ 823 dotacji (56.952.022,98 zł);  
→ 24 umowy przekazania środków (5.358.977,00 zł).  
Państwowe jednostki budżetowe (PJB) złożyły 33 wnioski na potrzeby ustalenia rezerwy celowej na 2015 r. 
 
REALIZACJA PROGRAMÓW PRIORYTETOWYCH W FORMIE POŻYCZKI I DOTACJI  
 
Program Priorytetowy dotyczący wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego  
Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa 
łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 
91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Okres wdrażania programu to lata 2014-2015.  
Formą dofinansowania jest dotacja do 50% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja na wykonanie 
jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł. W ramach 
programu udzielono dotacji w wysokości 126 779 zł (w roku 2014) a kolejna kwota 699 266 zł planowana jest 
do wypłaty w latach kolejnych (w tym w 2015 r.).   
 
Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących 
do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery  
Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez kompleksową modernizację 
budynków służącą racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Okres 
wdrażania programu to lata 2012-2015. Pomoc udzielana jest w formie pożyczki i dotacji, przy czym 
otrzymanie dotacji jest uwarunkowane zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi do 95% 
kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 50% kwoty możliwego 
dofinansowania.  
Dofinansowanie jest udzielane na działania prowadzone według standardów efektywności energetycznej i 
ekonomicznej na podstawie audytu energetycznego budynku. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę 



 

systemów grzewczych wraz z wymianą lub modernizacją źródeł ciepła (przy wykorzystaniu odnawialnych 
źródeł energii), docieplenie obiektu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę systemów 
wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.  
W ramach podpisanych umów wypłacono 8 403 904 zł a kolejne 5 539 754 zł planowane jest do wypłaty w 
latach kolejnych.  
 
Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków  
W 2014 roku ogłoszono II edycję konkursu w ramach ww. programu. Dofinansowanie udzielano w formie 
dotacji na działania realizowane na rzecz układów terenów zieleni, objętych ochroną na podstawie Ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rozumianych jako parki towarzyszące pałacom, zamkom i 
dworom lub stanowiących część składową założeń urbanistyczno-przestrzennych miast, znajdujących się na 
terenie województwa łódzkiego. Okres wdrażania programu to lata 2013-2014. Celem Programu było 
zachowanie i ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego tych obiektów poprzez ich 
rewaloryzację.  
W 2014 r. podpisano umowy na kwotę 8 214 394 zł planowanej w takiej wysokości do wypłaty w 2015 r.  
 
REALIZACJA PROGRAMÓW PRIORYTETOWYCH W FORMIE DOTACJI NA CZĘŚCIOWE SPŁATY RAT 
KAPITAŁOWYCH KREDYTÓW BANKOWYCH  
 
W roku 2014 w ramach dofinansowania w formie częściowej spłaty kapitału kredytu funkcjonowało pięć 
programów priorytetowych. Wnioskodawcy za pośrednictwem banków złożyli w siedzibie Funduszu 1.643 
wnioski. WFOŚiGW w Łodzi na podstawie złożonych wniosków podjął 1.544 pozytywnych decyzji na 
podstawie których zostało zawartych 1.543 umów kredytowych na łączną kwotę dotacji 18.524.168,32 zł. Do 
oceny w 2015 r. pozostało 77 wniosków na łączną kwotę dotacji wynoszącą 4.655.394,54 zł. Pozostałe 
wnioski nie wpisywały się w zakres programów bądź wnioskodawczy złożyli rezygnację z ubiegania się o 
dofinansowanie. Ponadto w 2014 r. zostały przedłużone decyzję dla 26 wniosków pozytywnie 
zaopiniowanych w 2013 r. co skutkowało zawarciem umów kredowych na kwotę dotacji 209.488,00 zł.  
W ramach programów funkcjonujących w roku sprawozdawczym oraz czerech programów priorytetowych 
wdrażanych w latach poprzednich w 2014 r. została wypłacona kwota 13.937.955,12 zł. Stan zobowiązań na 
dzień 31.12.2014 r. wyniósł 10.494.852,00 zł. 
 
REALIZACJA POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW  
 
Jedną z form „dotacji” udzielanych przez Fundusz jest umarzanie udzielonych pożyczek. Poniżej znajduje się 
zestawienie umorzonych pożyczek w podziale na dziedziny ochrony środowiska: 
 

Dziedzina Kwota udzielonej 
pożyczki 

[ zł] 

Kwota 
umorzona  

[zł] 

Procent 
umorzonej 

pożyczki 
Ochrona Zasobów Wodnych  12.534.920,66  4.012.487,56  32,01  
Ochrona Powietrza  28.809.447,31  10.916.892,3

1  
37,89  

Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi  4.682.512,81  1.344.897,25  28,72  
Pozostałe Zadania Ochrony Środowiska  1.724.909,00  745.810,94  43,24  

RAZEM:  47.751.789,78  17.020.088,0
6  

-  

 



 

W zakresie pozostałych danych z uwagi na zapewnienie ich przejrzystości realizację tych programów w 
postaci dokonanych na rzecz beneficjentów wypłat przedstawiono na poniższym wykresie. Zgodnie z przyjętą 
strategią działania Funduszu główną gałęzią jest udzielanie pożyczek co jest widoczne na poniższym 
zestawieniu. Łącznie udzielono pożyczek w wysokości 53 267 057,47 zł, z czego 17 020 088,06 zł ostatecznie 
umorzono; dotacji udzielono w wysokości 29 168 203,07 zł a państwowym jednostkom budżetowym 
przekazano za pomocą rezerwy celowej łącznie 5 296 168,00 zł. 
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1.4. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

Podstawowe zasady udzielania wsparcia finansowego Funduszu określają: 
→ Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi,  
→ Lista przedsięwzięć priorytetowych,  
→ Kryteria wyboru przedsięwzięć,  
→ Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi,  
→ Regulaminy poszczególnych konkursów.  

 
Wg ogólnych „Zasad…” na realizację zadań Fundusz ogłasza konkursy przeprowadzana na podstawie 
regulaminów oraz programy priorytetowe. Dofinansowanie udzielane jest w formie: 
→ pożyczki, w tym także pożyczki pomostowej, 
→ dotacji 
→ przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym 
→ dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 
→ częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych.  

 
Przy czym dopuszcza się możliwość udzielania dofinansowania na jedno zadanie w różnych formach i 
przeznaczania środków pochodzących z umorzenia na realizację zadań dofinansowywanych przez Fundusz w 
formie pożyczki i/lub dotacji.  
 
Łączenie dofinansowania w formie pożyczki i dotacji jest możliwe wyłącznie w ramach ogłoszonych 
programów priorytetowych. Można przeznaczyć środki pochodzące z częściowego umorzenia pożyczek na 
zadania, których realizacja dofinansowana została w ramach programów priorytetowych. W przypadku 
udzielenia na jedno zadanie dofinansowania w różnych formach łącznie ze środkami z umorzenia pożyczki, 
udział własny nie może być niższy  niż 1% całkowitego kosztu zadania.  
 
Fundusz może także udzielić promesy na dofinansowanie realizacji zadań planowanych do objęcia 
dofinansowaniem w formie dotacji ze środków UE lub innych funduszy.   
Zapisów „Zasad…” nie stosuje się w przypadku nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej oraz przekazywania środków gminom na podstawie wniosku o zwrot utraconych 
dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa gruntów 
pokrytych wodami. Osobom fizycznym wsparcie udzielane jest jedynie w postaci dotacji jako częściowa 
spłata kapitały kredytu udzielanego przez banki.  
 
Pożyczki. Wysokość dofinansowania w formie pożyczek wynosi do 95% całkowitego kosztu zadania. Pożyczka 
jest oprocentowana wg stałej stopy procentowej. W przypadku gdy pożyczka stanowi krajowy wkład własny 
Beneficjenta na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych w postaci dotacji z funduszy UE – 
wysokość oprocentowania w stosunku rocznym wynosi nie mnie niż 1,5%. Dla pozostałych pożyczek stosuje 
się oprocentowanie nie mniejsze niż 2,5%. Dla pożyczek pomostowych oprocentowanie wynosi nie mniej niż 
4.5% w stosunku rocznym. Okres karencji w spłacie wynosi 24 m-ce od daty zawarcia umowy. Dopuszczalna 
jest możliwość udzielenia więcej niż jednej pożyczki pomostowej na jedno zadanie jednak łączna kwota tych 
pożyczek nie może przekroczyć dofinansowania przyznanego ze środków funduszy UE lub innych 
bezzwrotnych środków.  
Pożyczki, z wyjątkiem pożyczek pomostowych i na wkład własny, mogą podlegać umorzeniu w wysokości do 
25% wypłaconej kwoty. Wartość ta może zostać zwiększona o 10% gdy wypłata pożyczki nastąpiła w roku 



 

kalendarzowym, w którym zawarto umowę i o 15% w przypadku przeznaczenia całości środków 
pochodzących z umorzenia na realizację innego zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
(wskazanie w umowie o umorzenie). Umorzeniu podlegają również należne odsetki od umorzonej kwoty.  
 
Dotacje. Dotacja (oraz przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym) może być przyznana do 
wysokości 99% całkowitego kosztu zadania na m.in.: 
→ edukację ekologiczną organizowaną przez samorząd terytorialny dla dzieci do ukończenia osiemnastego 

roku życia, zamieszkałych w nieruchomościach zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego 
dotkniętych skutkami działania żywiołów 

→ zadania realizowane w ramach konkursów 
→ zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazy obejmujące działania realizowane na terenach objętych 

ochroną lub w stosunku do obiektów poddanych pod ochronę, ujętych w rejestrze albo ewidencji 
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody lub o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  

 
do wysokości 90% całkowitego kosztu zadania na m.in.: 
→ inne zadania z zakresu edukacji ekologicznej 
→ opracowanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego 
do wysokości 80% całkowitego kosztu zadania na m.in.: zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu 
realizowane na terenach dostępnych publicznie.  
Lista przedsięwzięć priorytetowych jest ogłaszana rokrocznie i dla lat 2014 – 2015 jako priorytetowe 
(dofinansowywane w pierwszej kolejności )wskazano  zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz zadania dla których ogłoszono programy 
priorytetowe lub konkursy. Edukacja i ochrona bioróżnorodności i funkcji ekosystemów zostały wskazane 
jako pierwsze na liście priorytetów.  
 
Z zakresu EDUKACJA EKOLOGICZNA za przedsięwzięcia priorytetowe uznano: 
1.1 Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w aspekcie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.  
1.2 Działania edukacji ekologicznej realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 
Łódzkiego.  
 
Z zakresu OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW za przedsięwzięcia 
priorytetowe uznano 
2.1 Prace rewitalizacyjne realizowane na terenach lub obiektach objętych ochroną, zgodnie z ustawą o 
ochronie przyrody i ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dotyczy terenów publicznie 
dostępnych).  
2.2 Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę cennych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i 
ich siedlisk. 
 
„Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” określa koszty które 1) mogą być objęte 
dofinansowaniem ze środków Funduszu, 2) mogą być rozliczane przez Wnioskodawcę/Beneficjenta w ramach 
udziału własnego, 3) nie mogą być zaliczone do kosztu całkowitego zadania.  
 
Katalogu nie stosuje się m.in.: do zadań realizowanych w ramach Programów Priorytetowych, w ramach 
ogłaszanych konkursów oraz związanych z edukacją ekologiczną organizowaną przez samorząd terytorialny 
dla dzieci do ukończenia osiemnastego roku życia, zamieszkałych w nieruchomościach zlokalizowanych na 



 

terenie województwa łódzkiego, dotkniętych skutkami działania żywiołów. Dla tych zadań katalog kosztów 
kwalifikowalnych określają regulaminy konkursów i inne dokumenty związane z programami.  
 
Do pożyczek pomostowych stosuje się zasady kwalifikowania kosztów zgodne z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowania wydatków dla danego Programu Operacyjnego.  
 
Do kosztu całkowitego zadania nie mogą być wliczone koszty m.in.: nabycia lub dzierżawy nieruchomości 
niezbędnej do realizacji planowanej inwestycji, poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników 
zatrudnionych przez Wnioskodawcę (dotyczy jedynie zadań w ramach dziedzin: edukacja ekologiczna i 
Badania naukowe i ekspertyzy/Monitoring środowiska), administrowania siedzibą Wnioskodawcy oraz innych 
jego budynków (czynsz, energia, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe itp.) a także opłat 
związanych z uzyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych, kosztów promocji i obsługi projektu (z 
wyłączeniem zadań z dziedziny Edukacja ekologiczna) i darowizn, pracy społecznej (wolontariatu).  
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Szczegółowe aspekty kwalifikowalności kosztów w ramach konkursów zostały omówione przy omawianiu 
poszczególnych konkursów w rozdziale 2 i 3.   
 
Istotnym z punktu widzenia organizacji pozarządowych jest fakt, iż do kosztu całkowitego zadania nie mogą 
być wliczone koszty m.in.: koszty osobowe pracowników czy też kosztów bieżących utrzymania biura a nawet 
wolontariatu, który mógłby być np. wkładem własnym rzeczowym. Takie ograniczenia dość istotnie zawężają 
możliwości włączenia kosztów bieżącego funkcjonowania organizacji (nawet jeśli tylko w zakresie 
realizowanego zadania finansowanego ze środków Funduszu) – niezbędnych do poniesienia także w związku 
z realizacją projektu. Fakt, iż koszty te nie mogą zostać wliczone do całkowitego kosztu zadania oznacza, że 
nie mogą one być wykazywane nawet jako koszty niekwalifikowane – co w ocenie autora jest zaniżaniem 
całkowitej wartości projektu.  
 
Dużym ułatwieniem z kolei, na tle innych WFOŚiGW, jest bardzo wysoki poziom dofinansowania działań z 
zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody dające możliwość uzyskania dotacji na poziomie 99% 
wartości całkowitego kosztu zadania. Wartym podkreślenia jest tu fakt, iż wyłączenie kosztów 
niekwalifikowalnych z „całkowitego kosztu zadania” pozwala Funduszowi na operowanie „całkowitym 
kosztem zadania” podczas gdy pojęcie to jest jednoznaczne z „całkowitymi kosztami kwalifikowalnymi” i jest 
mylące dla wnioskujących.  
 
Kryteria wyboru przedsięwzięć stanowią niezwykle lakoniczny (1-stornicowy) dokument, który dość ogólnie 
wskazuje jakie kryteria są oceniane na etapie wyboru zadań do dofinansowania. Nie określa on jednak wagi 
tych kryteriów w ogólnym bilansie ani też nie precyzuje dokładnie jakie elementy wniosku w danym 
kryterium podlegają ocenie. I tak np. Kryterium efektywności ekologicznej, rzeczowej i społecznej opisane 
jest jako „ocena zgłoszonych zadań pod względem wielkości efektu rzeczowego i ekologicznego oraz kosztów 
ich uzyskania z jednoczesnym uwzględnieniem aspektu społecznego (…)” a kryterium ekonomiczno – 
finansowe jako „ocena zgłoszonych zadań co do zasadności ich dofinansowania przy uwzględnieniu 
zbilansowania źródeł finansowania, zdolności kredytowej, oceny zaproponowanych zabezpieczeń zwrotu 
kwoty wnioskowanego dofinansowania oraz dopuszczalności pomocy publicznej”. Tak opisane kryteria nie 
pozwalają wnioskodawcy na określenie jakie elementy i w jaki sposób są oceniane oraz jaka jest ich waga w 
ogólnym bilansie kryterialnym. Kryteria zatem nie są jasne i przejrzyste.  



 

 

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 
 
Zgodnie z „Katalogiem kosztów kwalifikowalnych…” w zakresie edukacji ekologicznym kosztem do 
dofinansowania są: 
→ zakupu pomocy dydaktycznych służących wyłącznie edukacji ekologicznej i przyrodniczej;  
→ zakupu materiałów papierniczych, plastycznych, dekoracyjnych, eksploatacyjnych i fotograficznych oraz 

związanych z nimi usług;  
→ ekspozycji prac (antyramy, sztalugi itp.);  
→ wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło będących przedmiotem opracowań autorskich, 

wykładów autorskich i prowadzenia zajęć edukacyjnych;  
→ wynajmu pomieszczeń wraz z wyposażeniem, wykorzystywanych do realizacji zadania w celu 

przeprowadzenia szkoleń, konferencji itp.;  
→ składu i druku publikacji rozpowszechnianych nieodpłatnie oraz składu i druku materiałów 

konferencyjnych i pokonferencyjnych;  
→ składu i druku bezpłatnych wkładek lub stron ekologicznych w publikacjach nie poświęconych w całości 

sprawom ekologii i ochrony środowiska;  
→ produkcji oraz emisji filmów, programów telewizyjnych i audycji radiowych wraz z tłoczeniem lub 

powielaniem nośników audiowizualnych;  
→ transportu uczestników wycieczek trwających maksymalnie do 3 dni oraz uczestników warsztatów i zajęć 

na terenie województwa łódzkiego;  
→ biletów wstępów do obiektów przyrodniczych wraz z usługami przewodników;  
→ zakupu sprzętu audio-video, fotograficznego oraz komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w 

wysokości do 50% kosztów ich zakupu;  
→ zakupu lub wykonania tablic dydaktycznych lub innych elementów edukacyjnych umieszczanych na 

ścieżkach edukacyjnych i rowerowych, punktach dydaktycznych, miejscach o szerokiej dostępności 
publicznej;  

→ zakupu nagród rzeczowych i upominków: indywidualnych oraz zbiorowych, które mogą stanowić w 
szczególności:  

→ wydawnictwa, art. szkolne i plastyczne, dyplomy, sprzęt sportowo-turystyczny i fotograficzny, sprzęt 
ogrodniczy, sadzonki roślin, drobny sprzęt elektroniczny i komputerowy, gry dydaktyczne, 
jednodniowe wycieczki edukacyjne (transport, bilety wstępu), drobne gadżety i upominki,  

→ kilkudniowe wycieczki z programem edukacji ekologicznej będących nagrodą zbiorową na 
wojewódzkim etapie konkursu;  

→ koszy do segregacji odpadów w celu wyrabiania nawyków segregacji odpadów;  
→ udziału w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska pracowników jednostek administracji rządowej i 

samorządowej, obejmujących zasięgiem działania teren województwa łódzkiego;  
→ wykonania artykułów promocyjnych związanych z realizowanym zadaniem;  
→ ogłoszeń i informacji o realizowanym zadaniu w mediach oraz na innych nośnikach np. billboard, baner, 

citylight, ekrany LED;  
→ tworzenia i aktualizacji stron internetowych oraz podstron bezpośrednio dotyczących realizowanego 

zadania edukacyjnego;  
→ przedstawień teatralnych oraz biletów wstępu na seanse filmowe o tematyce związanej z ochroną 

środowiska;  
→ udokumentowania w formie np. fotoreportażu lub filmu akcji i imprez edukacyjnych oraz wynajmu 

sceny/namiotów wraz z wyposażeniem audio-wizualnym podczas tych działań.  



 

KONKURSY 2014 

DOSKONALENIE KADR OCHRONY ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE 

Konkurs miał na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych kadr zajmujących się ochroną środowiska, 
poprzez stworzenie możliwości dokształcania w formie studiów podyplomowych. Podmiotami uprawnionymi 
do udziału w Konkursie są uczelnie  
 
Wsparcie finansowe przeznaczone jest na organizację Studiów dla pracowników jednostek samorządu 
terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych oraz państwowych jednostek budżetowych z województwa 
łódzkiego. W ramach Konkursu mogły być składane wnioski na organizację Studiów podyplomowych, których 
program dotyczył jednego z niżej wskazanych zagadnień:  
1) prawne aspekty ochrony środowiska i przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ocen oddziaływania na 

środowisko oraz zagadnień związanych z gospodarką odpadami, gospodarowaniem wodami i ochroną 
wód a także Ramową Dyrektywą Wodną;  

2) efektywność energetyczna, energetyka odnawialna i gospodarka niskoemisyjna;  
3) zarządzanie i auditing w ochronie środowiska oraz gospodarka przestrzenna i planowanie.  

 
Dofinansowanie udzielane w formie dotacji w wysokości do 95% kosztów całkowitych zadania, przy czym 
koszt całkowity zadania rozumiany jest jako suma kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Pula 
środków przeznaczona na konkurs wynosiła do 400.000,00 zł. 
 
Uczelnia w złożonym wniosku powinna oszacować łączne koszty organizacji Studiów podyplomowych, 
określając koszt całkowity zadania (czyli sumę kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, stanowiących 
wnioskowaną kwotę dofinansowania i udział własny) i dodatkowo koszty pośrednie. Dofinansowanie 
Funduszu oraz suma wpłat od pracodawców uczestników nie mogła przekroczyć łącznego kosztu organizacji 
studiów przy czym wpłaty Słuchaczy mogą być przeznaczone na pokrycie wymaganego udziału własnego 
(minimum 5% kosztu całkowitego) oraz kosztów pośrednich. Uzyskanie wkładu pieniężnego od jednostek 
kierujących na Studia swoich pracowników stanowiło dopełnienie do 100% łącznych wydatków związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem Studiów liczonych jak suma kosztów całkowitych i pośrednich związanych z 
realizacją danej edycji Studiów. 
Jedna edycja Studiów powinna była obejmować minimum 200 godzin zajęć, ilością słuchaczy w jednej edycji 
Studiów nie mniejszą niż 20 i nie większą niż 40. Zajęcia stacjonarne musiały odbywać się na terenie 
województwa łódzkiego a warunkami udziału w studiach było:  
→ zatrudnienie w państwowej jednostce budżetowej lub w jednostce samorządu terytorialnego albo w jej 

jednostce organizacyjnej na podstawie umowy o pracę, przez okres nie krótszy niż 2 lata do czasu 
zgłoszenia pracownika do uczestnictwa w Studiach;  

→ zakres obowiązków służbowych pracowników delegowanych do uczestnictwa w Studiach powinien 
obejmować zagadnienia związane z ochroną środowiska;  

→ wniesienie przez pracodawcę Słuchacza wkładu własnego.  
Wysokość wkładu koniecznego do wniesienia przez uczestników Studiów powinna być wyraźnie 
wskazana w umowie zawieranej pomiędzy Organizatorem a jednostkami kierującymi swoich 
pracowników na Studia.  
 

Jako koszty kwalifikowane (dotacja, udział własny) uznaje się koszty przeznaczone na:  
1) wynagrodzenia osobowe dla prowadzących zajęcia i egzaminy oraz osób przygotowujących materiały 

dydaktyczne pod względem merytorycznym;  



 

2) wynagrodzenie dla kierownika Studiów;  
3) przygotowanie materiałów dla słuchaczy (druki, kserokopie, itp.);  
4) przeprowadzenie zajęć terenowych (transport, koszty biletów wstępu, przewodnicy);  
5) zakup niezbędnych odczynników i zużywalnych materiałów do ćwiczeń;  
6) wynajem sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem (jeśli zajęcia odbywają się poza siedzibą będącą 

własnością Organizatora);  
7) promocję Studiów i ewaluację wyników.  

 
Koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny) mogą być przeznaczone na:  
1) serwis kawowy dla Słuchaczy i na wydarzenia otwierające i zamykające Studia;  
2) obsługę administracyjno-biurową i księgową Studiów.  

 
Jako koszty pośrednie uwzględnia się koszty związane z:  

1) siedzibą Wnioskodawcy, w której realizowane są zajęcia (koszty związane z najmem i utrzymaniem 
lokalu, energii elektrycznej, opłaty za wodę, ścieki, korzystanie z Internetu, materiały biurowe 
nieprzeznaczone dla Słuchaczy, itp.);  

2) usługami pocztowymi, telefonicznymi, kurierskimi;  
3) ubezpieczeniami majątkowymi;  
4) kosztami ochrony;  
5) sprzątaniem pomieszczeń.  

 
Do łącznych kosztów Studiów (kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz kosztów pośrednich,) nie mogą 
zostać wliczone zwrot wydatków poniesionych przez Słuchaczy na dojazd na zajęcia, wyżywienie i noclegi, 
zakup aparatury badawczej i pomiarowej, sprzęt audio-wizualny i inne środki trwałe, wynagrodzenia w 
ramach etatowego czasu pracy.  
Program Studiów (zakres tematyczny, uzasadnienie wyboru tematyki, kwalifikacje kadry naukowo-
dydaktycznej) – 15 pkt.  
Sposób zarządzania i organizacja, baza dydaktyczna – 15 pkt.  
Innowacyjność i różnorodność w zakresie sposobu realizacji Studiów – 5 pkt 
Koszty i efektywność finansowa – 10 pkt. 
Sposób przygotowania wniosku oraz dokumentacji (rzetelność, szczegółowość i przejrzystość planowanych 
do realizacji zadań) - 5 pkt. 
 
Rozliczeniu pod względem finansowym na podstawie rachunków i faktur, podlegają bezpośrednie koszty 
kwalifikowane i niekwalifikowane (dofinansowanie i udział własny).  
 
 

Tematyka studiów Uczelnia 
Kwota  

wynikająca z 
umowy 

Poziom 
dofinansowania 

Studia podyplomowe "Zarządzanie i auditing w ochronie 
środowiska oraz gospodarka przestrzenna i planowanie" 

Politechnika Łódzka  87 685,00   73,08   

Studia podyplomowe "Efektywność energetyczna obiektów 
użyteczności publicznej zasilanych z niskoemisyjnych lub 
odnawialnych źródeł energii" 

Politechnika Łódzka  90 630,00    73,08   

Doskonalenie kadr ochrony środowiska w zakresie prawnych 
aspektów ochrony środowiska i przyrody - studia podyplomowe 

Uniwersytet Łódzki  78 600,00    54,58   

Studia Podyplomowe Prawne aspekty ochrony środowiska i 
przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ocen oddziaływania 
na środowisko oraz zagadnień związanych z gospodarką 

Społeczna Akademia 
Nauk 

 99 974,00    88,11   



 

odpadami, gospodarowaniem wodami i ochroną wód a także 
Ramową Dyrektywą Wodną 

RAZEM 356 889 zł 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH 

 
Celem Konkursu było dokonanie wyboru najlepszych projektów polegających na realizacji programu edukacji 
ekologicznej i przyrodniczej w szkołach i przedszkolach z terenu województwa łódzkiego. Programy edukacji 
ekologicznej składać się winny z szeregu działań mających na celu wzrost świadomości i wiedzy ekologicznej 
oraz przyrodniczej odbiorców. Powinny one odpowiadać konkretnym problemom środowiskowym 
występującym w danym regionie (gminie, powiecie, województwie), mogą stanowić uzupełnienie do 
proekologicznych działań inwestycyjnych podejmowanych przez Wnioskodawców i wskazane jest aby 
wykorzystywały oddziaływania na emocje uczestników Programu.  
 
Konkurs skierowany był do publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i ich zespołów: podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu 
województwa łódzkiego.  
 
Realizację Konkursu zaplanowano w dwóch edycjach w 2014 roku. Pula środków przeznaczona na Konkurs 
wynosiła 4.000.000,00 zł. Wysokość dofinansowania nie mogła przekroczyć 90% kosztów całkowitych 
zadania, a maksymalna wnioskowana kwota nie mogła być większa niż 30.000,00 zł. 
 
Do kosztu całkowitego zadania nie mogły być wliczone koszty:  
1) poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę;  
2) ubezpieczenia uczestników zajęć, opłat parkingowych;  
3) wyżywienia i noclegów podczas organizowanych wycieczek i innych zajęć.  

 
Kwalifikowane do dofinansowania lub możliwe do rozliczenia w ramach udziału własnego mogły być m.in. 
następujące koszty:  
1) zakup/wykonanie pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą i ekologiczną 

realizowaną podczas przedsięwzięć zaplanowanych we wniosku;  
2) z tytułu prowadzenia specjalistycznych zajęć edukacyjnych;  
3) zakupu nagród rzeczowych i upominków (do 25% kosztu całkowitego zadania);  
4) transportu uczestników wycieczek trwających do 3 dni oraz transportu na jednodniowe warsztaty i 

zajęcia ekologiczne;  
5) wykonania artykułów promocyjnych związanych z realizowanym zadaniem; 
6) zakupu materiałów plastycznych, papierniczych, piśmiennych i eksploatacyjnych typu toner, tusz do 

drukarek;  
7) zakupu sprzętu audio-wideo, sprzętu komputerowego i fotograficznego do wysokości 50% kosztów ich 

zakupu.  
 

W rozliczeniu udziału własnego mogą być uwzględnione koszty z faktur lub rachunków wystawionych w 
okresie 6 miesięcy przed datą złożenia kompletnego wniosku i nie uwzględnione w rozliczeniach innych 
zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 
 



 

W ramach kryteriów wyboru przedsięwzięć oceniane są m.in. spójność tematyczna Programu  - 0 – 5 pkt / 40  
możliwych (przy czym 5 pkt oznacza pełną spójność działań, powiązanych w logiczną całość), wartość 
merytoryczna Programu (0 – 10 pkt), efektywność kosztowa zadania (0 – 10 pkt., przy czym efektywność 
kosztowa = koszt całkowity zadania/ilość uczestników zadania i 10 pkt oznacza najmniejszy jednostkowy 
koszt zadania na jednego uczestnika), aspekt społeczny (0 – 5 pkt.) oraz sposób przygotowania wniosku 
(szczegółowość, staranność, przejrzystość planowanych działań, 0 – 5 pkt.). 
 
Dofinansowanie udzielono 223 projektom na łączną kwotę 3 611 624,03 zł z czego 6 projektów 
prowadzonym przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenia i Fundacje prowadzące niepubliczne 
przedszkola i szkoły podstawowe) na łączną kwotę 47 626 zł.  
 

MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA 

 
Celem Konkursu było dokonanie wyboru do wsparcia finansowego w formie dotacji najlepszych projektów 
polegających na utworzeniu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych. Dofinansowane zostały 
projekty, które w znaczny sposób miały wpłynąć na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżniać się 
kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. Poprzez „utworzenie pracowni” 
rozumiane było zmodernizowanie już istniejącej lub stworzenie jej od podstaw. 
 
Konkurs skierowany jest do szkół i ich zespołów: szkół podstawowych (pracownia dla klas IV-VI), gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa 
łódzkiego, które nie otrzymały dofinansowania na utworzenie ekopracowni w poprzednich latach. W 
przypadku ekopracowni tworzonych w zespołach szkół, dofinansowanie mogło być udzielane na utworzenie 
pracowni w każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu, o ile pracownia miała być przeznaczona wyłącznie 
dla uczniów z jednej placówki danego poziomu nauczania i nie było możliwości by korzystali z niej wszyscy 
uczniowie zespołu  
 
Pula środków przeznaczona na dofinansowanie zadań wyniosła do 3.000.000,00 zł. W uzasadnionych 
przypadkach Zarząd Funduszu może dokonać zwiększenia puli tych środków. Dofinansowanie zadań nie 
mogło przekroczyć 95% ich kosztów całkowitych, z tym, że kwota dotacji na utworzenie jednej pracowni w 
jednej szkole (wnioskowana kwota dofinansowania) nie mogła przekroczyć 40.000,00 zł.  
 
Okres trwałości zadania, rozumiany jako okres, w którym pracownia zachowuje swoje właściwości użytkowe i 
dydaktyczne, powinien wynosić minimum 3 lata liczone od daty spisania protokołu oddania pracowni do 
użytkowania.  
 
Koszty kwalifikowane (wnioskowaną kwotę dotacji i udział własny) mogą stanowić:  
1) zakup/wykonanie pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą/ 

biologiczną/ ekologiczną/ geograficzną/ chemiczno-fizyczną;  
2) zakup sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych (przy czym nie 

dopuszcza się zakupu używanego sprzętu);  
3) koszty wyposażenia pracowni tj. stołów, krzeseł, tablic szkolnych, szaf/gablot ekspozycyjnych i 

informacyjnych, biurka nauczycielskiego, żaluzji/rolet, stojaków na mapy/plansze;  
4) koszty modernizacji oświetlenia w pracowni (oprawy i źródła światła, wymiana instalacji elektrycznej) i 

instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą;  



 

5) zakup i położenie fototapety o tematyce przyrodniczej;  
6) zakup roślin doniczkowych.  

 
Koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny) mogą stanowić:  
1) wykonania dokumentacji projektowej;  
2) koszty prac remontowych i odnowienia pomieszczenia, inne niż wskazane wyżej (np. malowanie ścian, 

położenie paneli, wykładziny);  
3) zakup/wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania przez Fundusz;  
4) koszty poniesione do 6 miesięcy przed datą złożenia kompletnego wniosku. 

 
W ramach oceny merytorycznej ocenianymi aspektami projektu były: pomysł na zagospodarowanie pracowni 
(wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, pomysłowość, innowacyjność rozwiązań) 
– 0 – 10 pkt., różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu – 0 – 10 
pkt., program edukacyjny oparty na wykorzystaniu pracowni (wartość merytoryczna, innowacyjność, 
dostosowanie metod i form pracy do grup wiekowych, atrakcyjność zajęć, wykorzystanie pracowni) – 0 – 10 
pkt., sposób przygotowania wniosku (szczegółowość, rzetelność, przejrzystość planowanych działań) – 0 – 5 
pkt, efektywność kosztowa rozumiana jako koszt całkowity zadania/ilość uczniów szkoły (przy czym 10 pkt 
oznacza najmniejszy jednostkowy koszt zadania na jednego ucznia) – 0 – 10 pkt, maksymalna ilość punktów 
do uzyskania w ramach tych kryteriów to 45 pkt a by uzyskać dopuszczenie do dofinansowania należało 
przekroczyć próg 60% maksymalnej ilości punktów.  
 
Dofinansowanie uzyskało 236 projekty na łączną kwotę 7 857 637,91 zł z czego 3 projekty Stowarzyszeń na 
łączną kwotę 87 675,00  zł.  
 

UTWORZENIE OGRÓDKÓW DYDAKTYCZNYCH PRZY SZKOŁACH I PRZEDSZKO-LACH 

 
Celem Konkursu było wsparcie finansowe najlepszych projektów polegających na zagospodarowaniu terenów 
przyszkolnych/przedszkolnych w celu utworzenia ogródków na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i 
przyrodniczej. Konkurs skierowany był do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego, 
które nie otrzymały dofinansowania w ramach poprzednich edycji Konkursu. W ramach konkursu nie były 
rozpatrywane wnioski złożone przez podmioty, które uzyskały dofinansowanie w konkursie „Moja 
wymarzona ekopracownia” w 2014 r.  
 
Pula środków przeznaczona na dofinansowanie zadań w konkursie wynosiła 600.000,00 zł a dofinansowanie 
zadań zgłoszonych nie może przekroczyć 85% ich kosztów całkowitych, z tym, że kwota dotacji na utworzenie 
jednego ogródka (wnioskowana kwota dofinansowania) nie może przekroczyć 35.000,00 zł.  
 
Okres trwałości dofinansowanego ogródka rozumiany jako okres, w którym zachowuje on swoje właściwości 
użytkowe i dydaktyczne, wynosi minimum 3 lata liczone od daty spisania komisyjnego protokołu oddania 
ogródka do użytkowania  
 
Koszty kwalifikowane (wnioskowaną kwotę dotacji i udział własny) mogą stanowić m.in.:  
1) zakup sadzonek roślin wieloletnich, bylin;  
2) zakup nasion trawy, warzyw i ziół;  



 

3) koszty przygotowania gruntu pod nasadzenia i koszty dokonania nasadzeń, zakup żwiru, ziemi, kory, 
torfu, geowłókniny itp.;  

4) koszty prac pielęgnacyjnych istniejących drzew i krzewów;  
5) zakup/wykonanie tablic dydaktycznych, plansz, tabliczek do oznaczenia gatunków roślin, gier/instalacji 

dydaktycznych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej np. typu światowid, rumowiska 
skalnego/stanowiska geologicznego, stacji meteorologicznej z wyposażeniem, zegarów słonecznych, 
domków dla owadów, rzeźb zwierząt/roślin, uli dydaktycznych, budek/poidełek dla ptaków, ścieżek 
sensorycznych itp.;  

6) zakup/wykonanie innych elementów wyposażenia ogródka: koszy na odpady, oczka wodnego, kaskady 
wodnej, mostków, pergoli, palisad, kompostownika, gazonów drewnianych, itp.;  

7) utworzenie miejsca do prowadzenia zajęć tj.: zakup/montaż ławek, stołów, wiat/zadaszeń, itp.;  
8) koszty zakupu drobnego sprzętu ogrodniczego np. konewek, grabi, szpadli, itp.;  
9) zakup pomocy dydaktycznych do programu edukacyjnego realizowanego w oparciu o powstały ogródek 

np.: lup, lornetek, przewodników, atlasów roślin i zwierząt, kluczy do oznaczenia gatunków 
roślin/zwierząt, zestawów badawczych, przenośnych stacji meteorologicznych, zabawkowych sprzętów 
ogrodniczych, itp.;  

10) zakup i montaż systemów nawadniających,  
11) koszty poniesione do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku 

 
Koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny) mogą stanowić:  
1) dokumentacja projektowa;  
2) koszty nadzoru nad pracami pielęgnacyjnymi istniejących drzew i krzewów;  
3) zakup/wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania przez Fundusz;  
4) wykonanie/modernizacja alejek, krawężników, w tym zakup kostki brukowej, płyt chodnikowych, obrzeża 

betonowego, itd.;  
5) wykonanie/modernizacja placu zabaw (tj. huśtawek, zjeżdżalni, karuzeli, piaskownic itp.);  
6) ogrodzenie ogródka (naprawa, wykonanie, demontaż starego);  
7) system monitoringu ogródka.  

 
W ramach kryteriów merytorycznych oceniane były: 
1.  Pomysł na zagospodarowanie ogródka (wykorzystanie przestrzeni, dobór roślin, ze 

szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych, kreatywność, funkcjonalność)  
0 - 15 pkt 

2.  Zastosowanie różnych elementów wyposażenia ogródka (plansze, tablice, gry 
dydaktyczne, stacja meteorologiczna itp.)  

0 – 15 pkt  

3.  Program edukacyjny oparty na wykorzystaniu ogródka (wartość merytoryczna, 
innowacyjność, dostosowanie metod i form pracy do grup wiekowych, atrakcyjność 
zajęć)  

0 - 10 pkt 

4.  Sposób przygotowania wniosku (szczegółowość, rzetelność, przejrzystość planowanych 
działań)  

0 - 5 pkt 

5.  Efektywność kosztowa rozumiana jako koszt całkowity zadania/ilość uczniów 
szkoły/przedszkola (przy czym 5 pkt oznacza najmniejszy jednostkowy koszt zadania na 
jednego ucznia)  

0 – 5 pkt  

 
Dofinansowanie uzyskały 42 projekty na łączną kwotę 1 223 157,00 zł. Wśród beneficjentów było 11 
Stowarzyszeń, które uzyskały wsparcie na łączną kwotę 266 774,00 zł.  
 



 

EKOBELFRY 

Celem było wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu 
edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu 
uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie. Konkurs ma 
charakter wieloletni i jest przeprowadzany w kolejnych edycjach. 
Do konkursu w roku 2014 mogły przystąpić publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół oraz szkoły specjalne i ośrodki szkolno – wychowawcze z 
terenu woj. łódzkiego. Zespół szkół mógł przystąpić do konkursu w każdej podkategorii składając odrębne 
zgłoszenie do każdej z nich.  
Konkurs został ogłoszony w kategoriach:  
 Ekobelfer – maksymalnie może zostać zgłoszonych 2 nauczycieli z jednej placówki: nauczycieli 

wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli nauk przyrodniczych 
(przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka), w tym również dyrektor placówki w przypadku, gdy naucza 
jednocześnie w/w przedmiotu.  

 Ekoszkoła.  
Dana placówka może zgłosić się do Konkursu w jednej lub obu kategoriach. 
Nagrody w Konkursie były nagrodami pieniężnymi. Pula środków przeznaczona na nagrody wynosiła do 
95.000,00 zł. Środki z narody przyznawanej w kategorii „Ekoszkoła” mogły być przeznaczone na zakup 
pomocy dydaktycznych służących edukacji ekologicznej, sprzętu audio-wizualnego, komputerowego lub 
multimedialnego wykorzystywanego do zajęć z uczniami, zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla 
uczniów lub stworzenie/doposażenie przyszkolnego ogródka dydaktycznego. 

W 2014 r. do konkursu wpłynęły 131 zgłoszenia a nagrodzono 19 najlepszych nauczycieli, a w kategorii 
Ekoszkoła 15 najlepszych placówek oświatowych. Łączna pula środków rozdysponowanych wyniosła 
94.500,00 zł.  

EKOLOGICZNY MAGISTER I DOKTOR 

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i 
rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.  
 
Do konkursu mogli przystąpić absolwenci, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2013/2014, 
w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Konkurs ogłaszany został w 
kategoriach ekologiczny magister i ekologiczny doktor. Zgłoszeniu do konkursu w kategorii Ekologiczny 
magister podlegały prace w następujących obszarach tematycznych:  
→ Gospodarka odpadami,  
→ Zrównoważony transport,  
→ Natura 2000,  
→ Zieleń w przestrzeni miejskiej.  

Łączna pula środków rozdysponowanych w ramach konkursu wyniosła 67.500,00 zł. Nagrodzono 9 prac 
magisterskich oraz 3 rozprawy doktorskie 

EKOAKTYWNI  

W roku 2014 ogłoszono I edycję konkursu „EkoAktywni” o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Jego celem było 
nagrodzenie organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska na 
terenie woj. łódzkiego. Pula nagród wyniosła łącznie 60.000,00 zł. 



 

Konkurs został ogłoszony w następujących kategoriach:  
1) Organizacja pozarządowa,  
2) Osoba fizyczna, w podkategoriach:  

a) ochrona siedlisk przyrodniczych,  
b) edukacja ekologiczna, 
c) innowacja ekologiczna.  

 
Do Konkursu można było zgłaszać:  
1) kategoria „organizacja pozarządowa”: organizacje pozarządowe prowadzące działalność proekologiczną 

oraz uzyskujące efekty ekologiczne co najmniej na terenie województwa łódzkiego, realizujące projekty i 
programy m.in. z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, 
profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, aktywizujące społeczność lokalną, kreujące liderów. Zgłoszeń 
dokonywać mogli: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydenci, Burmistrzowie, 
Wójtowie - po jednym zgłoszeniu.  

2) kategoria „osoba fizyczna”: osoby podejmujące działania prowadzone na terenie województwa łódzkiego 
w trzech podkategoriach: ochrona siedlisk przyrodniczych, edukacja ekologiczna i innowacja ekologiczna. 
W podkategorii „ochrona siedlisk przyrodniczych” zgłoszenia dokonuje dana osoba fizyczna. W 
podkategorii „edukacja ekologiczna” zgłoszeń dokonywać mogły organizacje pozarządowe i jednostki 
samorządu terytorialnego. W podkategorii „innowacje ekologiczne” zgłoszeń dokonywać mogły m.in. 
samorządy gospodarcze, instytuty naukowe, związki przedsiębiorców, uczelnie wyższe, placówki 
badawcze - po jednym zgłoszeniu. 
 

Kolegium dokonało oceny nadesłanych zgłoszeń biorąc po uwagę:  
1) kategoria – organizacja pozarządowa  
a) prowadzoną przez organizację pozarządową zgłaszaną do Konkursu działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej i promowania ochrony środowiska naturalnego woj. łódzkiego w latach 2011 – 2013;  
b) zasięg terytorialny prowadzonej działalności;  
c) uzyskane efekty ekologiczne i osiągnięte korzyści dla środowiska woj. łódzkiego;  
d) uzasadnienie zgłoszenia danej organizacji pozarządowej do Konkursu;  
 
2) kategoria – osoba fizyczna  
a) podkategoria – ochrona siedlisk przyrodniczych:  

→ prowadzone działania przez uczestnika Konkursu na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego 
województwa łódzkiego;  

→ znaczenie działania w skali lokalnej i woj. łódzkiego;  
→ uzyskane efekty ekologiczne i osiągnięte korzyści dla środowiska woj. łódzkiego;  
→ poniesione nakłady finansowe przez uczestnika Konkursu, zakres utraconych korzyści lub rodzaj i 

stopień niedogodności dla uczestnika związanych ze zgłaszanym zadaniem konkursowym;  
b) podkategoria – edukacja ekologiczna:  

→ prowadzone przez osobę zgłaszaną do Konkursu działania w zakresie edukacji ekologicznej i 
promowania ochrony środowiska naturalnego woj. łódzkiego w latach 2011 – 2013;  

→ zasięg terytorialny prowadzonych działań;  
→ uzyskane efekty ekologiczne i osiągnięte korzyści dla środowiska woj. łódzkiego;  
→ uzasadnienie zgłoszenia danej osoby fizycznej do Konkursu;  

c) podkategoria – innowacja ekologiczna:  
→ prowadzona przez osobę zgłaszaną do Konkursu innowacja ekologiczna na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego woj. łódzkiego w latach 2011 – 2013;  



 

→ uzyskane lub możliwe do uzyskania efekty ekologiczne oraz osiągnięte lub przewidywane do 
osiągnięcia korzyści dla środowiska woj. łódzkiego dzięki zastosowaniu innowacji ekologicznej;  

→ uzasadnienie zgłoszenia danej osoby fizycznej do Konkursu; 
 
Nagrody w Konkursie były nagrodami pieniężnymi. Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie 
wynosiła 60.000,00 zł. 
 
Laureaci konkursu „EkoAktywni”- Organizacja pozarządowa 
Nagroda I stopnia - Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Łódzka  20.000,00 zł  
Nagroda II stopnia - Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich  10.000,00 zł  
 
Laureaci konkursu „EkoAktywni”- Osoby Fizyczne: 
Ochrona siedlisk przyrodniczych:  Edukacja ekologiczna:  
Józef Michalski  10.000,00 zł  Józefa Krystyna Mikita  5.000,00 zł  
Józef Sójka  5.000,00 zł  Agnieszka Hermel  2.500,00 zł  
Zbigniew Kazimierski  5.000,00 zł  Jan Juszczak  2.500,00 zł  
 
Żaden z projektów, które uzyskały dofinasowanie w 2014 r. nie dotyczył zakresu związanego z tematyką 
Konwencji z Aarhus.  
 

NABÓR CIĄGŁY 

Rok 2014 był ostatnim rokiem, w ramach którego prowadzony był nabór ciągły. W przekazanej przez 
WFOŚiGW informacji (zestawieniach) brak było rozbicia kwoty udzielonego wsparcia na poszczególnych 
beneficjentów co uniemożliwia ocenę tematyki oraz podmiotów, które uzyskały wsparcie.  
Zgodnie z udzieloną informacją na wsparcie dla projektów przyjętych w trybie naboru ciągłego wyniosło 
5.711.234,29 zł. W roku 2015 w ramach edukacji ekologicznej nie przyjmowano już wniosków w tym trybie.  
 

KONKURSY 2015 

EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Celem Konkursu było wsparcie w formie dotacji najlepszych Projektów na realizację pozaszkolnej edukacji 
ekologicznej skierowanej do mieszkańców z województwa łódzkiego. Projekty edukacyjne (zgłoszone 
zadania) powinny w szczególności dotyczyć następującego zakresu:  
1) gospodarka niskoemisyjna, w tym: racjonalne gospodarowanie energią, jej odnawialne źródła, 
przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz działania związane z obchodami Międzynarodowego Roku Światła;  
2) ochrona bioróżnorodności i funkcje ekosystemów, z uwzględnieniem promocji walorów przyrodniczych 
województwa łódzkiego;  
3) zrównoważone korzystanie ze zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony 
wód i gospodarki wodnej; przy czym mogą one dotyczyć ogólnej wiedzy, być skierowane w stronę 
rozwiązania konkretnego problemu ekologicznego występującego lokalnie/regionalnie lub stanowić element 
edukacyjny towarzyszący zadaniu inwestycyjnemu rozwiązującemu problemy z zakresu ochrony środowiska.  
 
W Konkursie nie mogą brać udziału państwowe jednostki budżetowe oraz osoby fizyczne nie prowadzące 
działalności gospodarczej, jak również nie będą przyjmowane projekty na realizację szkolnych i 



 

przedszkolnych programów edukacji ekologicznej prowadzonych przez te placówki. Projekt musi być 
skierowany do mieszkańców województwa łódzkiego. 

Pula środków przeznaczona na konkurs wynosiła 5.900.000,00 zł. Wysokość dofinansowania nie mogła 
przekroczyć 90% kosztów całkowitych zadania a wnioskowana kwota dofinansowania dla jednego wniosku 
nie mogła być niższa niż 10.000,00 zł i wyższa niż 400.000,00 zł.  

Koszty koordynacji i zarządzania Projektem mogą zostać uwzględnione wyłącznie w ramach udziału 
własnego. W udziale własnym można było uwzględnić koszty poniesione nie wcześniej niż do 6 miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku. W koszcie całkowitym Projektu nie uwzględniono kosztów:  
1) wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę;  
2) delegacji;  
3) zakupu sprzętu AGD i mebli;  
4) administrowania siedzibą Wnioskodawcy oraz innych jego budynków (czynsz, energia, opłaty 

telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe itp.);  
5) ubezpieczeń;  
6) opłat: parkingowych, dotyczących zabezpieczania zaplecza medycznego, sanitarnego, porządkowego, 

ppoż.;  
7) wyżywienia i noclegów podczas organizowanych wycieczek/warsztatów;  
8) obsługi finansowej i prawnej Projektu;  
9) utrzymania stron internetowych nie służących wyłącznie do realizacji wnioskowanego zadania;  
10) nieodpłatnych świadczeń i darowizn udzielonych Wnioskodawcy oraz wolontariatu. 

 
Kryteria oceny merytorycznej są następujące (maksymalna ilość punktów 50):  
1) wartość merytoryczna Projektu w tym: poprawność merytoryczna, zasadność realizacji Projektu, jasne i 
wymierne korzyści jakie w wyniku realizacji Projektu odniosą jego odbiorcy - maksymalna możliwa ilość 
punktów do uzyskania - 10;  
2) oryginalność i innowacyjność Projektu (wybór celu, sposób realizacji, doboru środków i narzędzi służących 
realizacji celu Projektu) - maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania - 10;  
3) zgodność tematu Projektu z zakresem merytorycznym wskazanym w Regulaminie konkursu - maksymalna 
możliwa ilość punktów do uzyskania - 5;  
4) doświadczenie, kwalifikacje i kompetencje Wnioskodawcy/Realizatora Projektu do podejmowania działań 
wskazanych projekcie - maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania - 10;  
5) koszty Projektu: racjonalność, wiarygodność i adekwatność do zaplanowanych efektów - maksymalna 
możliwa ilość punktów do uzyskania - 10 ;  
6) sposób przygotowania Projektu i jego prezentacji (poprawność, szczegółowość, staranność, przejrzystość 
planowanych działań) - maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania – 5 

Wnioski, które otrzymały mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny merytorycznej nie 
były rekomendowane do dofinansowania 

Dofinansowanie uzyskało 95 projektów na łączną kwotę 5 058 600,11 zł z czego 23 projekty na łączną kwotę 
1 348 666,00 prowadzone było przez organizacje pozarządowe w tym 4 projekty organizacji ekologicznych na 
łączną kwotę 146 180,00 zł. Żaden z projektów, które uzyskały dofinasowanie w 2015 r. nie dotyczył 
zakresu związanego z tematyką Konwencji z Aarhus.  

 



 

 

MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA 

Zasady konkursu pozostały niezmienne w stosunku do tych obowiązujących w roku 2014. Pula środków 
przeznaczona na dofinansowanie zadań wynosiła 3.000.000,00 zł. Dofinansowanie zadań zgłoszonych do 
Konkursu nie mogło przekroczyć 95% ich kosztów całkowitych, z tym, że kwota dotacji na utworzenie jednej 
pracowni w jednej szkole (wnioskowana kwota dofinansowania) nie może przekroczyć 40.000,00 zł. 

Rozpatrzono pozytywnie 167 wniosków na łączną kwotę 5 408 200,00 zł jednak do końca sierpnia 
rzeczywiście udzielono wsparcia 1 projektowi (umowa o dofinansowanie podpisana z gminą) w wysokości 
38 100 zł.  

UTWORZENIE OGRÓDKÓW DYDAKTYCZNYCH PRZY PRZEDSZKOLACH 

Zasady konkursu pozostały niezmienne w stosunku do tych obowiązujących w roku 2014. Pula środków 
przeznaczona na dofinansowanie zadań dla laureatów Konkursu wynosiła 500.000,00 zł. Wysokość 
dofinansowania zadań zgłoszonych do Konkursu nie może przekroczyć 85% ich kosztów całkowitych, z tym, 
że kwota dotacji na utworzenie jednego ogródka (wnioskowana kwota dofinansowania) nie może 
przekroczyć 35.000,00 zł. 

Wsparcie uzyskało 25 projektów na łączną kwotę 654 518,00 zł. Wśród beneficjentów nie było 
pozarządowych organizacji ekologicznych.  

 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Wojewódzki Fundusz na zadania z dziedziny edukacja ekologiczna w okresie styczeń 2014 - sierpień 2015 r. 
wg danych udostępnionych na wniosek Fundacji podpisał umowy dotacji oraz udostępnienia środków 
państwowym jednostkom budżetowym w łącznej wysokości: 

73% 

24% 

3% 

wydatkowanie środków wg rodzajów 
beneficjentów 

inne podmioty

organizacje pozarządowe

POE



 

→ w 2014 r. – 18.760.542,23 zł; w tym 13.049.307,94 zł stanowią umowy zawarte na podstawie 
ogłoszonych konkursów,  

→ do sierpnia 2015 r. – 5.904.218,11 zł, w tym 5.751.218,11 zł stanowią umowy zawarte na podstawie 
ogłoszonych konkursów, zaś 153.000 zł umowy zawarte na podstawie wniosków składanych w trybie 
ciągłym. 

W ramach wsparcia udzielonego dla projektów z dziedziny edukacja ekologiczna prowadzonych przez 
pozarządowe organizacje  wystąpiła w 2014 r. pomoc publiczna w wysokości 172.222 zł brutto, w projektach 
dofinansowanych w okresie 01.01 - 31.08.2015 r. pomoc publiczna nie wystąpiła. 

Wg Sprawozdania z działalności za rok 2014 realizacja umów zawartych w ramach dziedziny Edukacja 
ekologiczna przedstawiała się następująco:  

Forma dofinansowania  Kwota umów [zł]  Kwota wypłat [zł]  
Dotacja ogółem  18.321.875,23  10.827.154,48  
Przekazanie środków PJB  438.667,00  438.667,00  
Umowy zawarte w 2014 r. 18.760.542,23  11.265.821,48  
Umowy zawarte w latach ubiegłych  4.126.507,45  68.353,50  

Razem wypłaty 2014 r.  15.392.328,93  

Z zestawień w pliku MS Excel suma udzielonego wsparcia wynosiła 13 049 307,94 ale nie zostały w nich 
uwzględnione konkursy „Ekobelfry”, „Ekologiczny magister i doktor” oraz „EkoAktywni”. Uwzględniając 
zatem wsparcie udzielone w ramach także tych konkursów należy wziąć pod uwagę kwotę 13 271 307,94 zł. 

Na stronach internetowych Funduszu nie została opublikowana lista podmiotów, którym udzielono wsparcia 
w trybie naboru ciągłego oraz w trybie przekazania środków dla państwowych jednostek budżetowych.  

Informacje zatem podawane przez różne źródła zasadniczo się różnią i nie można w sposób pewny określić, 
które z nich jest właściwe. 

Innym aspektem wartym wzmianki jest informacja podawana na stronie WFOŚiGW w Łodzi, iż w roku 2015 
wszystkie wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z dziedziny Edukacja Ekologiczna będą rozpatrywane w 
trybie konkursowym a wnioski o dotację złożone poza naborami konkursowymi nie będą rozpatrywane. 
Jednocześnie w informacji udostępnionej na wniosek Fundacji w roku 2015 podano informację, iż do sierpnia 
2015 r. zawarto umowy na łączną kwotę 153 000 zł w ramach naboru ciągłego. Jest to zatem sprzeczne z 
oficjalną informacją dostępną dla ogółu społeczeństwa.  

Wśród wielu konkursów ogłaszanych przez Fundusz z dziedziny Edukacja ekologiczna jedynie jeden jest de 
facto dostępny dla pozarządowych organizacji ekologicznych. Pozostała część środków ukierunkowana jest na 
edukację w jednostkach szkolnictwa na różnych poziomach – od przedszkoli po uczelnie wyższe. Wyłącza to 
zatem udział POE zawężając możliwość ich udziału jedynie do tych, które prowadzą własne szkoła czy 
przedszkola. Tematyka ogłaszanych konkursów (oprócz jednego – „edukacja ekologiczna mieszkańców 
województwa łódzkiego”) nie pozwala na włączenie do projektu tematyki związanej z Konwencją. W 
analizowanych konkursów nie było zatem żadnego projektu związanego z tematyką Konwencji.  



 

Przypominając, iż zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych z zakresu Edukacji ekologicznej wskazano 
przede wszystkim edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w aspekcie zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska – widoczna jest zdecydowana przewaga tej właśnie tematyki nad ogólną edukacją ekologiczną.  

Z łącznej puli środków przyznanych beneficjentom tej dziedziny (24 664 760,34 zł wg danych podanych 
przez Fundusz na wniosek Fundacji) jedynie 146 180,00 zł przyznano pozarządowym organizacjom 
ekologicznym (0,6% środków).  

Mimo to wartym omówienia są aspekty: 
1) traktowania kosztu całkowitego – Fundusz w nietypowy sposób definiuje koszt całkowity projektu 

uznając go jako sumę kosztów kwalifikowalnych oraz wkładu własnego. Koszty niekwalifikowalne nie 
stanowią zatem kosztu całkowitego zadania i w żaden sposób nie są ujawniane w budżecie projektu. Co 
więcej Fundusz jasno określa co może stanowić koszt kwalifikowalny, koszt własny a co należy w ogóle 
wyłączyć z budżetu projektu. Jest to zaskakujący i niespotykany sposób definiowania poszczególnych 
kosztów. Wg definicji Funduszu bowiem wkład własny jest kosztem niekwalifikowalnym nie 
dofinansowanym ze środków Funduszu. Zamieszania dopełnia fakt, iż w konkursie „Doskonalenie kadr 
ochrony środowiska” rozliczeniu pod względem finansowym na podstawie rachunków i faktur podlegały 
koszty „kwalifikowane i niekwalifikowane (dofinansowanie i udział własny)”.  

2) katalogów kosztów dofinansowanych – Fundusz odmawia finansowania wynagrodzeń, kosztów ogólnych 
administracji projektu a nawet tablic informujących o dofinansowaniu ze środków Funduszu (które są 
obowiązkowym działaniem informującym o i promującym to dofinansowanie!) a w niektórych 
przypadkach także uznania wolontariatu i innych form darowizny jako kosztów, które mogą zostać 
włączone do kosztu całkowitego jako wkład własny wnioskodawcy.  

3) kryteria oceny merytorycznej są zbyt lakoniczne i ogólne by można było właściwie się do nich odnieść 
przygotowując projekt. We wszystkich konkursach oceniano m.in. sposób przygotowania wniosku 
(szczegółowość, staranność, przejrzystość planowanych działań) jednakże ocena szczegółowości i 
przejrzystości jest niezwykle osobnicza i subiektywna. Wnioskodawca zakłada, że wniosek będzie 
oceniany przez eksperta z danej dziedziny – zatem nie ma konieczności wyjaśniania podstawowych pojęć. 
Brak w opisie kryterium wyjaśnienia w jaki sposób zostanie dokonana ocena i za co zostaną przyznane 
poszczególne punkty powoduje, iż proces oceny nie jest transparentny. Podobnie było w przypadku 
kryteriów gdzie oceniana była „wartość merytoryczna”, „innowacyjność”, „dostosowanie metod i form 
pracy do grup wiekowych” czy „atrakcyjność zajęć”, które nie jednokrotnie pozwalały zdobyć 25 – 30% 
możliwych punktów.  
 

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 
 
Zgodnie z „Katalogiem kosztów kwalifikowalnych…” w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kosztem do 
dofinansowania są:  
1) prace pielęgnacyjne, prace zabezpieczających drzew takich jak np. założenie wiązań i podpór;  
2) przesadzenia drzew i krzewów ze względów zdrowotnych;  
3) przygotowania gruntu pod nasadzenia i dokonywania nasadzeń - do 20 % wartości sadzonego materiału;  
4) zabiegów zwalczających szkodniki np.: założenie opasek, opryski;  
5) zakupu drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich za wyjątkiem bylin, ze szczególnym uwzględnieniem 

roślin rodzimych właściwych dla strefy klimatycznej oraz naturalnie przystosowanych do środowiska w 
którym będą wzrastały;  



 

6) urządzenia/przywrócenia łąk kwietnych, runa parkowego w obiektach objętych ochroną lub w stosunku 
do obiektów poddanych pod ochronę, ujętych w rejestrze albo ewidencji, zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody lub z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  

7) poprawy warunków bytowych zwierząt wolno żyjących (dzikich) i zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz 
w schroniskach, w ośrodkach rehabilitacji i przytuliskach prowadzonych przez podmioty samorządowe 
lub państwowe, w tym:  

i. robót budowlano-montażowych (budowa, rozbudowa i modernizacja budynków, boksów, 
wolier, zagród, wybiegów) wpływających bezpośrednio na poprawę warunków bytowych 
zwierząt,  

ii. zakupu nowych klatek/bud/gniazd i podestów dla zwierząt,  
iii. prac modernizacyjnych pomieszczeń, wpływających bezpośrednio na poprawę warunków 

bytowych zwierząt,  
iv. wyposażenia laboratoriów w specjalistyczny sprzęt medyczny służący do poprawy warunków 

bytowych zwierząt,  
v. w przypadkach epidemiologicznych – koszty zakupu leków;  

8) czynnej ochrony roślin, zwierząt i grzybów, w tym objętych ochroną gatunkową, oraz ich siedlisk (w 
szczególnych przypadkach zagrożenia wyginięciem gatunków nie objętych ochroną gatunkową, 
dopuszcza się pomoc finansową na restytucję i zachowanie tych gatunków);  

9) ochrony przed chorobami i szkodnikami rodzin pszczelich, zakładanie pożytków dla pszczół i trzmieli;  
10) budowy, naprawy i modernizacji urządzeń wodnych niezbędnych do utrzymania ekosystemów wodnych 

w obiektach przyrodniczych.  
 

Jedynym Programem Priorytetowym określonym dla tej dziedziny jest Program „Przyrodnicze perły 
województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”.  
Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu odbywa się w trybie konkursowym, na 
podstawie Regulaminów Konkursów. Program ukierunkowany jest na finansowe wsparcie działań 
realizowanych na rzecz układów terenów zieleni objętych ochroną na podstawie Ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, rozumianych jako parki towarzyszące pałacom, zamkom i dworom lub 
stanowiących część składową założeń urbanistyczno-przestrzennych miast, znajdujących się na terenie 
województwa łódzkiego. Celem Programu jest zachowanie i ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-
kulturowego tych obiektów poprzez ich rewaloryzację. Podjęte w ramach Programu działania mają 
jednocześnie służyć dostosowaniu chronionych parków do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz 
umożliwić społeczeństwu korzystanie z ich walorów przyrodniczych. 
Budżet Programu wynosi 15.000.000,00  
Dotacja nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych zadania z tym, że:  
1) dofinansowanie przeznaczone na rewaloryzację terenów zieleni oraz na odbudowę/modernizację 

zbiorników i cieków wodnych mającą na celu przywrócenie ich do pierwotnego stanu może wynieść do 
100% kosztów poniesionych z tytułu wykonanych w tym zakresie prac;  

2) dofinansowanie przeznaczone na prace związane z modernizacją/budową infrastruktury technicznej nie 
może przekroczyć 60% kosztów poniesionych z tytułu wykonanych w tym zakresie prac;  

3) dofinansowanie na działania informacyjno-promocyjne (wydawnictwa, publikacje) może wynieść do 
100% kosztów poniesionych z tego tytułu, ale nie może być przekroczyć 3 % sumy kosztów 
kwalifikowanych zadania;  

4) wnioskowana kwota dofinansowania na realizację jednego zadania nie może być niższa niż 250.000,00 zł;  
 

Beneficjentami programu mogą być jedynie jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. 
Kosztami kwalifikowanymi (dofinansowanie Funduszu i udział własny) mogą być:  



 

1) prace związane z rewaloryzacją terenów zieleni:  
a. zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie i na krzewach,  
b. zakup materiałów do nasadzeń oraz nasadzenia roślin wieloletnich związanych z przywracaniem 

walorów przyrodniczych zabytkowym parkom,  
c. korowanie mis korzeniowych  
d. założenie i/lub wymiana trawników,  
e. koszty przygotowania gruntu,  
f. przesadzanie roślin,  
g. usuwanie drzew i krzewów,  
h. zabiegi zwalczające szkodniki np. opryski, założenie opasek,  
i. uporządkowanie terenu, w tym wywiezienie materiału powstałego w wyniku przeprowadzanych 

prac.  
2) odbudowa/modernizacja/remont zbiorników i cieków wodnych;  
3) infrastruktura techniczna: komunikacyjna (budowa lub modernizacja ścieżek/alejek, mostków), mała 

architektura rozumiana jako budowa/modernizacja miejsc odpoczynku i rekreacji, tablice edukacyjne, 
kosze na śmieci, stojaki na rowery, fontanny, materiały do założenia systemu nawadniania i jego 
wykonanie, oświetlenie i iluminacje, ogrodzenie, oraz prace demontażowe i rozbiórkowe obiektów 
budowlanych służące przywracaniu walorów przyrodniczych parkom objętym ochroną, w sytuacji gdy nie 
będą one podlegały remontowi/modernizacji;  

4) działania informacyjno-promocyjne (wydawnictwa, publikacje).  
 

Koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny):  
1) koszty związane z opracowaniem dokumentacji (o ile nie była uprzednio finansowana ze środków 

Funduszu);  
2) koszty zarządzania projektem, w tym koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego;  
3) założenie monitoringu;  
4) koszty dotyczące budowy/modernizacji pozostałych obiektów małej architektury nie wskazane w 

kosztach kwalifikowanych;  
5) koszty budowy/remontu sanitariatu publicznego wraz z instalacją wodno – kanalizacyjną. 

 
W udziale własnym Wnioskodawcy uwzględniane mogą być koszty poniesione do 6 miesięcy przed datą 
złożenia wniosku o dofinansowanie. Park powinien być ogólnodostępny, a wejście na jego teren jest 
nieodpłatne. Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości zadania, rozumianej jako utrzymanie 
uzyskanych efektów rzeczowych i ekologicznych, przez okres nie krótszy niż 10 lat licząc od dnia jego 
zakończenia. 

PRZYRODNICZE PERŁY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – KONKURSY 2014 I 2015 

 
Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację prac w jednym obiekcie rozumianym jako jeden park nie 
mogła być niższa niż 250.000,00 zł a pula środków przeznaczona na dofinansowane zadań dla laureatów 
Konkursów wynosiła każdorazowo 7.500.000,00 zł. 
 
Ustalono następujące kryteria oceny merytorycznej zadań zgłoszonych w ramach Konkursów (maksymalna 
ilość punktów 50):  
1) walory przyrodnicze parku (cenny starodrzew, pomniki przyrody, występowanie rzadkich lub cennych 
gatunków flory i fauny) – 0 - 10;  



 

2) występowanie elementów o wyjątkowej wartości historycznej i kulturowej - 0 - 10;  
3) koncepcja architektoniczno-przestrzenna parku i jej wizualizacja – 0 - 10;  
4) wykorzystanie parku na cele edukacyjne, rekreacyjne i społeczne (planowane po rewaloryzacji) – 0 - 10;  
5) działania edukacyjno-informacyjne zaplanowane we wniosku – 0 - 5;  
6) sposób przygotowania wniosku i jego prezentacji (poprawność, szczegółowość, staranność, przejrzystość 
planowanych działań) – 0 - 5. 
 
W edycji w roku 2014 wsparto 7 projektów na łączną kwotę 8 214 394,00 zł a w edycji 2015 wsparto 11 
projektów na łączną kwotę 8 700 000 zł.  
 

NABÓR CIĄGŁY 

Zgodnie z udzieloną informacją na wsparcie dla projektów przyjętych w trybie naboru ciągłego wyniosło 
6.100.111,45 zł. Brak możliwości potwierdzenia tej informacji za pomocą danych dostępnych na stronie 
internetowej. Udostępniona przez Fundusz na wniosek informacja nie zawiera zestawienia projektów 
wspartym w tym trybie ze wskazaniem beneficjenta i kwoty wsparcia. 
 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

 
Zgodnie ze Sprawozdaniem z działalności w roku 2014 dofinansowywane przez Fundusz zadania z dziedziny 
Ochrony Przyrody i Krajobrazu można podzielić na sześć grup obejmujących: prace leczniczo-pielęgnacyjne 
drzew, pomników przyrody, rewitalizacje parków, zwiększenie terenów zieleni, poprawę warunków 
bytowych zwierząt, zachowanie bioróżnorodności, konserwację ekosystemów wodnych, czynną ochronę 
gatunkową.  
 
W 2014 r. Fundusz udzielił pomocy finansowej na realizację zadań z dziedziny Ochrony Przyrody i Krajobrazu 
zawierając 59 umów: 
 

Forma dofinansowania Kwota umów [zł] Kwota wypłat [zł] 

Dotacja  5.929.171,45  2.601.716,70  
Przekazanie środków PJB  167.540,00  167.540,00  
Dotacje „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego”  8.214.394,00  0,00  
Umowy zawarte w 2014 r.  14.311.105,45  2.769.256,70  
Umowy zawarte w latach ubiegłych  9.603.154,25  2.421.269,08  

Razem wypłaty 2014 r.  12.372.410,95  13.933.001,08  
 
Wg informacji udostępnionej na wniosek Fundacji Fundusz na zadania z dziedziny Ochrona przyrody  w 
okresie styczeń 2014 r - sierpień 2015 r. podpisał umowy dotacji oraz przekazania środków państwowym 
jednostkom budżetowym w wysokości: 
→ w 2014 r. – 14.314.505,45 zł; w tym 8.214.394 zł stanowią umowy zawarte w ramach ogłoszonego 

konkursu oraz 6.100.111,45 zł stanowią umowy zawarte na podstawie wniosków składanych w trybie 
ciągłym; 



 

→ do sierpnia 2015 r. – 3.023.883,48 zł wszystkie umowy zostały zawarte na podstawie wniosków 
składanych w ramach naboru ciągłego. 
 

W ramach wsparcia udzielonego dla projektów z dziedziny ochrony przyrody prowadzonych przez 
pozarządowe organizacje wystąpiła w 2014 r. pomoc publiczna w wysokości 578.800 zł brutto, w projektach 
dofinansowanych w okresie 01.01 - 31.08.2015 r. pomoc publiczna nie wystąpiła. 

Na stronach internetowych Funduszu nie została opublikowana lista podmiotów, którym udzielono wsparcia 
w trybie naboru ciągłego oraz w trybie przekazania środków dla państwowych jednostek budżetowych.  

Informacje podawane przez różne źródła zasadniczo się różnią i nie można w sposób pewny określić, które z 
nich jest właściwe. Jednocześnie informacja podana na wniosek Fundacji o wystąpieniu pomocy publicznej w 
projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe jasno wskazuje, iż projekty prowadzone przez te 
organizacje uzyskały wsparcie. Autor jednak nie posiada dostępu do danych szczegółowych umożliwiających 
ocenę czy wśród organizacji, które uzyskały wsparcie znajdują się także pozarządowe organizacje 
ekologiczne.  

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZADOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
Wśród oferty finansowej WFOŚiGW w Łodzi brak wskazania środków służących instytucjonalnemu i/lub 
strukturalnemu wsparciu funkcjonowania pozarządowych organizacji ekologicznych.  
 

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
Brak jakichkolwiek projektów/zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Łodzi działań promocyjno – 
edukacyjnych związanych z Konwencją z Aarhus zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko) w badanym okresie.  

6. PODSUMOWANIE 
 
Zarówno w dziedzinie edukacji ekologicznej jak i w ochronie przyrody udział środków przyznanych dla POE 
jest znikomy lub zerowy.  
Całkowita wartość jaką WFOŚiGW w Łodzi przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą edukację 
ekologiczną w latach 2014 – 2015 w formie dotacji wynosi 24 664 760,34 z czego 146 180 zł na edukację 
ekologiczną realizowaną przez pozarządowe organizacje ekologiczne.  

W ramach programu Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Łodzi nie finansował projektów edukacyjnych ani promocyjno - edukacyjnych, które miały na celu 
wypełnienie zapisów Konwencji z Aarhus. 

Nie posiadał także w swojej ofercie środków służących bezpośredniemu wsparciu strukturalnemu lub 
instytucjonalnemu pozarządowych organizacji ekologicznych.  



 

Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał w latach 2014 – 2015 beneficjentom realizującym projekty z 
zakresu ochrony przyrody w formie dotacji wynosi 17 338 388,93 z czego na ochronę przyrody realizowaną 
przez pozarządowe organizacje ekologiczne zostały przyznane pomijalnie małe środki.  
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE 
 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Informacje do niniejszej analizy pochodzą ze strony internetowej Funduszu (wraz z biuletynem informacji 
publicznej) oraz danych udostępnionych na wniosek Fundacji w postaci zestawień tabelarycznych o łącznych 
kwotach jakie WFOŚiGW w Olsztynie przekazał w latach 2014 – 2015 beneficjentom prowadzącym projekty z 
zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Łącznie informacje te pozwalają na prawidłową ocenę 
dostępności środków dla pozarządowych organizacji ekologicznych  
 
Fundusz udziela dofinansowania w formie:  
→ pożyczki, w tym pożyczki pomostowej;  
→ dotacji; w tym w formie dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz częściowej spłaty kapitału 

kredytów bankowych;  
→ przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym.  
 
Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umów cywilnoprawnych, w oparciu o: 
→ Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i 

pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, 
→ Programy Priorytetowe,  
→ Regulamin danego programu dotacyjnego,  
→ Kryteria wyboru przedsięwzięć;  
→ Listę przedsięwzięć priorytetowych na dany rok;  
 
1.2. ŚRODKI UE 

Jednym z obszarów działalności WFOŚiGW w Olsztynie jest realizacja zadań związanych z pełnieniem roli 
Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Regionalny Program 
Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013. Funkcja IW POIiŚ została powierzona Funduszowi na mocy 
Porozumienia z Ministrem Środowiska, które służy realizacji osi priorytetowych: I „Gospodarka wodno-
ściekowa” oraz II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, dla projektów o wartości poniżej 25 
milionów euro. Funkcja IW RPO WiM służy realizacji VI osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze”. 
 
W 2014 roku Wojewódzki Fundusz, realizując zadania związane z wdrażaniem funduszy europejskich, 
podpisał 67 umów na łączną wartość dofinansowania 76 488 277,31 zł. Umowy zawarte zostały z 
następujących dziedzin ochrony środowiska:  
− 10 648 496,73 zł ochrona wód i gospodarka wodna (RPO WiM – działanie 6.1.2) – 8 umów  
−   1 578 708,81 zł budowa eko-przystani żeglarskich (RPO WiM – działanie 6.1.3) – 1 umowa  
− 23 284 065,80 zł ochrona atmosfery (RPO WiM – działanie 6.2.1) – 26 umów  
− 16 514 697,83 zł nadzwyczajne zagrożenia środowiska (RPO WiM – działanie 6.2.2) – 25 umów  
− 24 462 308,14 zł gospodarka wodno-ściekowa (PO IiŚ – działanie 1.1) – 7 umów  

 
Zatwierdzone do dofinansowania projekty realizują inwestycje w zakresie:  



 

− gospodarki wodno-ściekowej,  
− bezpieczeństwa ekologicznego,  
− wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  
− systemu odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach,   

 
Operacje finansowe związane z przekazaniem płatności beneficjentom realizującym projekty w ramach 
Priorytetu I i II PO IiŚ oraz Osi Priorytetowej 6 RPO WiM i pochodzące z budżetu środków europejskich 
przekazana beneficjentom wyniosła: 128 563 489,68 zł w tym:  
→ w  ramach 6 Osi Priorytetowej Środowisko przyrodnicze RPO WiM kwotę w wysokości – 54 095 129,41 zł,  
→ w ramach PO IiŚ kwotę w wysokości – 74 467 997,27 zł, w tym:  

− w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka wodno-ściekowa – 41 637 036,66 zł,  
− w  ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 32 830 960,61 zł.  
 

W ramach Osi priorytetowej 6 „Środowisko przyrodnicze” decyzją Zarządu Województwa, przewidziano do 
realizacji 28 projektów kluczowych zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych 
RPO WiM, na łączną kwotę wsparcie z unijnego funduszu w wysokości ok. 133,4 mln zł,  
 
W ramach priorytetu I działanie 1.1 - odbyły się 4 nabory. Beneficjenci mieli możliwość składania również 
wniosków w ramach priorytetu II działanie 2.1. – odbyły się 4 nabory.  
Wpłynęło 50 wniosków beneficjentów o płatność, w tym 4 wnioski o płatność końcową – na łączną kwotę 
wydatków kwalifikowalnych 61,6 mln zł, co odpowiada wkładowi UE na poziomie 52,4 mln zł. Wojewódzki 
Fundusz przekazał na konta beneficjentów łączne płatności w wysokości 74 mln zł.  
Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków o płatność, Wojewódzki Fundusz przekazał wydatki 
kwalifikowalne w poświadczeniach do IP za 2014 r. w wysokości 65 mln zł, w tym dofinansowanie UE 55 mln 
zł. Wartość wdrażanych projektów w ramach realizowanych umów wynosi ogółem 860,1 mln zł, a kwota 
dofinansowania z Funduszu Spójności 416,5 mln zł. Kwoty te uwzględniają podpisane aneksy zmniejszające 
wartość projektów po rozstrzygnięciu przetargów, oszczędności w dofinansowaniu oraz przeliczenia 
dofinansowania na zakończenie realizacji projektów. 
 
1.3. ŚRODKI KRAJOWE 

 
Wpływy i przychody Wojewódzkiego Funduszu uzyskiwane były głównie z następujących źródeł:  
→ wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych,  
→ wpłaty z tytułu zwrotu rat pożyczek,  
→ przychody z odsetek od pożyczek,  
→ przychody z odsetek bankowych od rachunku a’ vista,  
→ przychody z odsetek od lokat bankowych,  
→ dotacje z UE w ramach Pomocy Technicznej,  
→ inne wpływy.  

 
Przychody w roku 2014 wyniosły 21 646 327 zł,  w tym:        
z opłat i kar  12 912 026 zł 
odsetki od pożyczek   3 842 596 zł 
odsetki bankowe (rachunek a ‘vista, lokaty 
terminowe) 

  1 444 594 zł 

dotacje z UE w ramach Pomocy Technicznej    3 068 098 zł 



 

inne      379 015 zł 
 
 
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, wynoszących 73 091 085 zł, na wypłatę pożyczek, dotacji oraz 
dopłat  do  oprocentowania  kredytów  preferencyjnych, przeznaczono 44 226 732  zł. W 2014 roku na 
rezerwę celową dla państwowych jednostek budżetowych (PJB) została przekazana kwota 700 000 zł, koszty 
finansowe w kwocie 1 813 829 zł, obejmujące odsetki oraz pożytki zapłacone od pożyczek zaciągniętych w 
Narodowym Funduszu, koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej, Zarządu i Biura Funduszu w kwocie 7 220 
263 zł, w tym koszty wdrażania PO  IiŚ oraz RPO WiM, które zostały zwrócone w  ramach otrzymanej Pomocy 
Technicznej w kwocie 3 166 873 zł, zakupy inwestycyjne – wyniosły 132 927 zł, pozostałe koszty operacyjne w 
kwocie 155 850 zł dotyczyły spisania w koszty nieściągalnej należności, spłaty pożyczek do NFOŚiGW w 
Warszawie w kwocie 9 540 882 zł. 
 
W 2014 r. Wojewódzki Fundusz zawarł 38 umów pożyczek o łącznej wartości dofinansowania 81 971 095,49 
zł, i 466 umów dotacji na kwotę dofinansowania 6 811 330,04 zł w tym:  
→ 3 186 243,83 zł na edukację ekologiczną (EE) – 262 umowy,  
→ 657672,97 zł na ochronę przyrody (OP) – 32 umowy, 
12 umów przekazania środków PJB na kwotę dofinansowania 700 000,00 zł, w tym:  
→ 6 765,00 zł na edukację ekologiczną (EE) – 1 umowa  
→ 98 370,00 zł na ochronę przyrody (OP) –4 umowy, 
umorzył w części 16 pożyczek na łączną wartość 700 030,00 zł oraz udzielił dotacji do spłaty rat kapitałowych 
kredytu dla 22 osób na łączną wartość 323 792,44 zł.  
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1.4. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umów cywilnoprawnych, w oparciu o: 
→ Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i 

pożyczek ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, 
→ Regulamin programów dotacyjnych,  
→ Kryteria wyboru przedsięwzięć;  
→ Listę przedsięwzięć priorytetowych na dany rok;  
→ Regulaminy poszczególnych konkursów 
 
Pomoc finansowa ze środków Funduszu realizowana jest w formie zwrotnej – pożyczki oraz bezzwrotnej – 
dotacji, przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym, nagrody za działalność na rzecz 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników 
administracji rządowej i samorządowej oraz dopłaty do oprocentowania kredytów i umorzenia udzielanych 
pożyczek. Przy czym przy realizacji zadań z wykorzystaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
udzielana jest jedynie pomoc finansowa w formie pożyczek. Fundusz może także udzielić, w formie pisemnej, 
promesy dofinansowania przedsięwzięcia.  
 
Fundusz udziela dofinansowania po udokumentowaniu pokrycia całości planowanych kosztów 
przedsięwzięcia.  
 
Pożyczki stanowią podstawową formę wydatkowania środków Funduszu i są udzielane:  
a) jednostkom posiadającym osobowość prawną,  
b) samorządom terytorialnym oraz utworzonym przez nie jednostkom organizacyjnym,  
c) osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą  
 
Minimalny wkład środków własnych pożyczkobiorcy winien wynosić nie mniej niż 20% kosztów 
kwalifikowanych zadania (nie dotyczy zadań z wykorzystaniem funduszy UE). W przypadku łącznego 
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finansowania zadania przez fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, łączna wysokość 
dofinansowania nie może przekroczyć 100% kosztów zadania.  
Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Fundusz jest stałe w skali roku i wynosi 0,50 - 1,00 WIBOR 12M 
ustalonego na poziomie wartości średniej za rok poprzedzający rok udzielenia pożyczki. Maksymalny okres 
spłaty pożyczki wynosi 5 lat. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z analizy sytuacji finansowej 
Beneficjenta, istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty do 10 lat, a w przypadku pożyczek powyżej kwoty 
3.000.000,00 zł – do 15 lat. Dopuszcza się roczną karencję w spłacie pożyczki, liczoną od ostatniej wypłaty, 
która nie jest wliczana do okresu spłat. Karencja jest dostępna dla pożyczek powyżej kwoty 500.000,00 zł.  
 
Pożyczki mogą być umarzane. Umorzeniu może podlegać kwota:  
a) do 30% wysokości udzielonej pożyczki – w przypadku zadań realizowanych z zakresu zapobiegania lub 
likwidacji poważnych awarii  
b) do 10% wysokości udzielonej pożyczki – w przypadku pozostałych zadań.  
 
Dotacje. Podstawową formą wyboru dotowanych zadań są programy i konkursy. Dotacje mogą być udzielane 
przy jednoczesnym dofinansowaniu przez Fundusz w postaci pożyczki. W przypadku obniżenia kosztów 
zadania będącego przedmiotem dotacji, wysokość przyznanej dotacji ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.  
 
Lista przedsięwzięć priorytetowych  
Z dziedziny OCHRONA PRZYRODY:  
1) Ochrona bioróżnorodności na obszarach prawnie chronionych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

NATURA 2000, 
2) Ochrona obszarów wodno-błotnych,  
3) Ochrona zagrożonych gatunków flory i fauny,  
4) Wsparcie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt,  

a w roku 2015 także 
5) Wspieranie organów ochrony przyrody w zakresie zarządzania obszarami prawnie chronionymi. 

 
Z dziedziny EDUKACJA EKOLOGICZNA I BADANIA NAUKOWE:  
1) Dofinansowanie funkcjonowania Centrów Edukacji Ekologicznej.  
2) Realizacja programów edukacji ekologicznej, m.in. poprzez akcje prasowe i medialne.  
3) Dofinansowanie organizacji konferencji, seminariów, wyjazdów studyjnych istotnych dla spraw ochrony 

środowiska.  
4) Wspieranie działań parków krajobrazowych i leśnych kompleksów promocyjnych.  
5) Dofinansowanie działalności wydawniczej i promocyjnej o tematyce ekologicznej.  
6) Współfinansowanie projektów badawczych dotyczących ochrony środowiska w województwie 

warmińsko-mazurskim.  
 

Kryteria wyboru przedsięwzięć w części dotyczącej oceny merytorycznej oceniają:  
Z zakresu OCHRONY PRZYRODY 
 
Parametr tak nie 

Zgodność z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych 0-1 0 
Zgodność z celami ustawy 0-1 0 

Zgodność z obowiązującymi Zasadami WFOŚiGW 0-1 0 
Lokalizacja zadania na obszarze NATURA 2000 0-1 0 



 

Zadanie realizowane w ramach: 
1) Czynnej ochrony przyrody na obszarach prawnie chronionych 
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000. 
2) Ochrony obszarów wodno-błotnych. 
3) Ochrony zagrożonych gatunków flory i fauny. 
4) Ochrony dendroflory w obiektach, objętych ochroną prawną. 
5) Rozwój funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt. 
6) Badania nad stanem środowiska przyrodniczego o znaczeniu 
aplikacyjnym 

0-2 0 

 
Z zakresu EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  
 

Parametr tak nie 
Zgodność z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych 0-1 0 

Zgodność z celami ustawy 0-1 0 
Zgodność z obowiązującymi Zasadami WFOŚiGW 0-1 0 

Lokalizacja zadania na obszarze NATURA 2000 0-1 0 
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia 

Ponadregionalny  
Regionalny (powiat)  

Lokalny (gmina)  

 
4 
3 
2 

 
0 
0 
0 

 
Regulamin programów dotacyjnych określa katalog kosztów kwalifikowalnych zgłaszanych projektów. Za 
takie przyjmuje się wszystkie koszty w sposób bezpośredni związane z realizacją projektu, w tym: 
1) koszty osobowe (np. honoraria – umowy o dzieło oraz umowy zlecenie z rachunkiem), 
2) koszty rzeczowe (np. badania, usługi, roboty budowlane i adaptacyjne, materiały, publikacje i druki, 

nagrody, koszty wynajęcia sali, wynajem lub zakup sprzętu, koszty transportu - delegacje i karty pojazdu, 
noclegi, wyżywienie) 
 

Jako kosztów kwalifikowalnych nie uznaje się: 
1) kosztów nie związanych bezpośrednio z realizacją projektu, 
2) kosztów związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę u wnioskodawcy lub jednostki 

realizującej projekt, koordynacją projektu, 
3) kosztów administracyjnych, kar, grzywien, utrzymania biura itp., 
4) podatku VAT, jeżeli Wnioskodawca może go odzyskać  

 
Regulamin określa także zakres poszczególnych dziedzin finansowanych ze środków Funduszu. I tak:  
Działanie 2. Edukacja ekologiczna - celem Programu jest dofinansowanie działań z zakresu edukacji 
ekologicznej, służących pogłębieniu świadomości ekologicznej społeczeństwa, promujących ochronę 
środowiska naturalnego oraz aktywność społeczną w zakresie zachowań proekologicznych. Program 
obejmuje: 
Poddziałanie 2.1 Wspieranie funkcjonowania Centrów Edukacji Ekologicznej, 
Poddziałanie 2.2 Dofinansowanie działań edukacyjnych: 

Kategoria 2.2.1 Obiekty edukacyjne, 
Kategoria 2.2.2 Organizacja konkursów, seminariów, spotkań ekologicznych oraz wydanie publikacji i 
materiałów promocyjnych 



 

Kategoria 2.2.3 Fundusz małych grantów 
Kategoria 2.2.4 Myśliwi i Wędkarze – Naturze 

  
Działanie 3. Przyroda Warmii i Mazur – celem Programu jest wybór i dofinansowanie działań z zakresu 
ochrony przyrody zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej oraz walorów krajobrazowych 
Warmii i Mazur. Program obejmuje: 
Poddziałanie 3.1 Ochrona przyrody na obszarach prawnie chronionych, 
Poddziałanie 3.2 Dofinansowanie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących. 
 
Działanie 6. Parki Krajobrazowe – celem Programu jest wspieranie działalności Parków Krajobrazowych. 
Program obejmuje: 
Poddziałanie 6.1 Parki Krajobrazowe 
a) wspieranie działalności w zakresie Ochrony przyrody, 
b) wspieranie działalności w zakresie Edukacji ekologicznej. 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

 
Jak w przypadku każdego Wojewódzkiego Funduszu główną gałęzią jego działalności jest udzielanie pożyczek, 
których warunki udzielania są szczegółowo opisane w „Zasadach …”. Dotacje w tym dokumencie są 
potraktowane marginalnie i w żadnym z wymienionych w pkt 1.4. dokumentów nie znajduje się informacja o 
standardowym (maksymalnym) poziomie dofinansowania udzielanym w tej formie. Brak zatem także 
informacji na jakiej podstawie przyznawany jest ostatecznie poziom dofinansowania dla danego zadania – czy 
jest to przede wszystkim wola beneficjenta wskazana we wniosku aplikacyjnym i uzależniona jedynie od 
punktacji jaką uzyska dany projekt w czasie oceny i dostępności środków w ramach konkursu czy też mają na 
to wpływ także inne aspekty (a jeśli tak to w jaki sposób?).  
 
Za niekwalifikowane uznaje się we wszystkich przypadkach m.in. koszty osobowe (nawet te, które związane 
są bezpośrednio z realizacją projektu czy też jego koordynacją) czy koszty administracyjne i utrzymania biura. 
Tak jednoznaczne ograniczenie kwalifikowalności kosztów, które dla organizacji pozarządowych nie 
prowadzących żadnej działalności gospodarczej (w przeciwieństwie do np. Polskiego Związku Łowieckiego) są 
częstokroć kosztami, których brak możliwości refundacji w ramach projektów uniemożliwia funkcjonowanie 
lub też zmusza do opierania się jedynie na pracy woluntarystycznej. Z drugiej strony za kwalifikowane uznaje 
się koszty osobowe poniesione w ramach umów o dzieło i umów zleceń – co przy obecnym stanie społeczno 
– ekonomicznym wspiera zatrudnianie na podstawie tzw. „umów śmieciowych” nie zapewniających 
należnych świadczeń socjalnych dla pracownika. Umowy takie mają rację bytu w przypadku zlecania 
wykonania części zadań w projekcie np. poprowadzenie szkolenia przez eksperta – które stanowią o 
wykonaniu konkretnego zadania czy usługi na rzecz podmiotu prowadzącego projekt. Nie powinny mieć 
jednak zastosowania do osób prowadzących projekt.  
 
 
 
 
 
 



 

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 

KONKURSY 2014 

KATEGORIA 2.2.2 ORGANIZACJA KONKURSÓW, SEMINARIÓW, SPOTKAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ 
WYDANIE PUBLIKACJI I MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 

 
W ramach konkursu można było składać projekty, których tematyka dotyczyła:  
a) organizacji konkursów, olimpiad 
b) organizacji warsztatów, konferencji, spotkań, seminariów 
c) organizacji kampanii i akcji 
d) wydania publikacji popularnonaukowych i albumów 
e) wydania materiałów informacyjno-promocyjnych 
 
Alokacja środków przeznaczonych na konkurs wynosiła 450 000 zł. W ramach konkursu przewidziane było 
dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych, nie 
 więcej niż 10 000 zł na 1 projekt i 1 beneficjenta. 
 
Beneficjentami konkursu mogły być: 
a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 
b) organizacje pozarządowe 
c) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych 
d) szkoły wyższe 
 
Ocena merytoryczna odbywa się w oparciu o poniższe kryteria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dwóch edycjach konkursu dofinansowanie uzyskało 198 projektów na łączną wartość dofinansowania 
686 504,59 zł, z czego 16 projektów było prowadzone przez pozarządowe organizacje ekologiczne na łączną 
wartość dofinansowania 65 900 zł. Żaden z projektów nie dotyczył tematyki związanej z Konwencją.  
 

Parametr Liczba 
pkt. 

Zgodność z Listą Przedsięwzięć 
Priorytetowych 

5 

Liczba uczestników 
powyżej 200 
100 – 200  
poniżej 100 

 
6 
4 
2 

Zasięg oddziaływania przedsięwzięci/ Nakład 
Ponadregionalny / powyżej 1 000 
Regionalny (powiat) / 500 – 1 000 
Lokalny (gmina) / poniżej 500 

 
6 
4 
2 

Maksymalna liczba punktów 17 



 

 
 

KATEGORIA 2.2.1 OBIEKTY EDUKACYJNE  

 
Celem konkursu było dofinansowanie projektów inwestycyjnych obejmujących budowę lub modernizację 
obiektów wykorzystywanych do edukacji ekologicznej tj. budowa lub modernizacja obiektów edukacyjnych 
(ścieżek ekologicznych, wiat, wieży widokowych i doposażenie sal edukacyjnych).  
 
Alokacja środków na konkurs wynosiła 300 000 zł a przewidziane dofinansowanie w formie dotacji mogło 
wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 000 zł na 1 projekt i 1 beneficjenta. 
 
Beneficjentami konkursu mogły być:  
a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne  
b) organizacje pozarządowe  
c) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych  
 
Ocena merytoryczna odbywa się w oparciu o poniższe kryteria.  
 

Parametr Liczba 
pkt. 

Zgodność z Listą Przedsięwzięć 
Priorytetowych 

5 

Liczba uczestników zajęć dydaktycznych/rok 
powyżej 5 000 
1000 - 5000 
poniżej 1000 

 
6 
4 
2 

Rodzaj projektu  
tworzenie nowego miejsca edukacji 
modernizacja istniejącego obiektu 

 
10 
5 

9,60% 

26,73% 

13,85% 

30,35% 

5,71% 

12,45% 

1,31% 

wydatkowanie środków wg beneficjentów 

POE

Inne organizacje pozarządowe

PGL LP

JST

Przedsiębiorstwa

Jednostki szkolnictwa

Parafie



 

Lokalizacja zadania na obszarze NATURA 2000 5 

Maksymalna liczba punktów 26 
 
W konkursie dofinansowanie uzyskało 17 projektów na łączną wartość dofinansowania 254 000 zł, z czego 1 
projekt był prowadzony przez pozarządową organizacje ekologiczną na łączną wartość dofinansowania 
20 000 zł. Żaden z projektów nie dotyczył tematyki związanej z Konwencją. 
 
 

 
 
 

KATEGORIA 2.2.4 MYŚLIWI – NATURZE 

 
Celem Programu był wybór i dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę 
środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży. Konkurs obejmował organizację konkursów, warsztatów, 
akcji, kampanii o tematyce ekologicznej oraz druk publikacji i materiałów promocyjno-edukacyjnych. 
 
Alokacja środków na konkurs wynosiła 100 000 zł a przewidziane dofinansowanie w formie dotacji nie mogło 
przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 3 000 zł. 
 
Beneficjentami konkursu mógł być Polski Związek Łowiecki i jego jednostki organizacyjne. 
 
Dofinansowanie uzyskało 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 18 783,83 zł. Żaden z 
projektów nie dotyczył tematyki związanej z Konwencją. 
 
 
 
 
 

44% 

40% 

8% 

8% 

wydatkowanie środków wg beneficjentów 

Nadleśnictwa

Gminy

POE

Polski Związek Łowiectwa



 

NABÓR CIĄGŁY 

W dostarczonych danych dotyczących udzielonego wsparcia znajduje się 38 projektów, które nie spełniają 
kryteriów żadnego z ww. konkursów. Musiały zatem zostać ocenione w innym trybie niż wynika to z 
ogłoszonych konkursów.  
 
Te 38 projektów uzyskało łączną kwotę wsparcia (dofinansowania) w wysokości 1 988 036 zł, co znacznie 
przewyższa alokację konkursów ogłoszonych w 2014 r. Ich tematyka głównie dotyczyła produkcji audycji – 
telewizyjnych i radiowych, filmów, czasopism i wydawnictw o tematyce związanej z edukacją ekologiczną, 
konkursów oraz wypełnienia obowiązków wynikających z działania Centrów Edukacji Ekologicznych 
(Poddziałanie 2.1. Regulaminu programów dotacyjnych). Są to projekty posiadające dofinansowanie 
przekraczające 10 000 zł (najniższy posiada dofinansowanie w kwocie 12 000 zł) ale średnia wielkość projektu 
przekracza 55 000 zł. Największy budżet posiada projekt POE – Fundacji Ochrony Jezior Mazurskich pn. 
„Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w 2014 r. w ramach działalności Mazurskiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej” z kwotą 450 000 zł i poziomem dofinansowania sięgającym 97%.  
Dofinansowanie tych projektów także jest bardzo różnorodne wahające się od 28% do 100%.  
 

Tytuł zadania Koszt 
całkowity 

Kwota 
dofinansowania 

Nazwa Beneficjenta Poziom 
dofinansowania 

Publikacja materiałów z zakresu 
ochrony środowiska w Pulsie Regionu 
magazynie samorządów województwa 

warmińsko-mazurskiego 

24 530 20 000 INTER PRIM Sp. z o.o. 82 
 
 

Opracowanie "Koncepcji rozwoju OZE 
w województwie warmińsko-

mazurskim do 2020 roku" 

40 000 31 000 Samorząd 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  

77,5 

Kampania edukacyjno-ekologiczna 
EKO-SOŁECTWO 

12 000 12 000 INTER PRIM Sp. z o.o. 100 

Warmia i Mazury w projekcie Razem o 
łupkach 

62 430 53 420 Warmińsko-Mazurska 
Agencja Energetyczna 
Sp. z o.o. w Olsztynie 

86 

Energetyczne fotocasty 50 000 45 000 Warmińsko-Mazurska 
Agencja Energetyczna 
Sp. z o.o. w Olsztynie 

90 

Telewizyjny Magazyn Ekologiczny "Puls 
Ziemi" 

64 320 49 920 Agencja Artystyczna 
"Viper" Małgorzata 

Żmijewska 

78 

Radiowy Magazyn Ekologiczny "Puls 
Ziemi" 

64 000 50 000 Polskie Radio 
Regionalna Rozgłośnia 

w Olsztynie Radio 
Olsztyn S.A. 

78 

Realizacja zadań z zakresu edukacji 
ekologicznej w 2014 r. w ramach 

działalności Mazurskiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej 

466 000 450 000 Fundacja Ochrony 
Wielkich Jezior 

Mazurskich  

97 

Edukacja na rzecz zrównoważonego 
rozwoju w 2014 roku 

160 000 160 000 Ełckie Stowarzyszenie 
Ekologiczne z siedzibą 

w Ełku 

100 

Realizacja zadań z zakresu edukacji 
ekologicznej w roku 2014 w ramach 

działalności Elbląskiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej 

200 000 200 000 Samorząd 
Województwa 
Warmińsko-

Mazurskiego w 

100 



 

Olsztynie 

Wydawanie 4-stronicowej wkładki 
ekologicznej pt. Głos Eko, jako dodatek 

do Gazety Olsztyńskiej i Dziennika 
Elbląskiego, wydania piątkowe 

138 108 96 676 EDYTOR Sp. z o.o. z 
siedzibą w Olsztynie 

70 

Doposażenie sali edukacyjnej do 
prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w 

ramach koła przyrodniczo-
ekologicznego w Brzoziu Lubawskim 

29 862,5 14 931,25 Gmina Kurzętnik 50 

Redakcja, przygotowanie do druku i 
druk Kwartalnika Natura - Przyroda 

Warmii i Mazur 

76 000 68 400 Wydawnictwo Mantis 
Andrzej S. Jadwiszczak 

90 

Koncepcja ośrodka naukowo-
badawczo-dydaktycznego z zakresu 

efektywnego wykorzystania zasobów 
energii odnawialnej, w tym zawartej w 

odpadach 

55 000 50 000 Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie 

91 

EkoMania 80 000 50 000 Telewizja Lidzbark 
Marzena Słomka 

62,5 

Z muzyką o ekologii 30 000 30 000 Warmińsko-Mazurska 
Filharmonia im. Feliksa 

Nowowiejskiego w 
Olsztynie 

100 

Redakcja, przygotowanie do druku i 
druk kwartalnika "Natura - Przyroda 

Warmii i Mazur" 

76 000 68 400 Wydawnictwo Mantis 
Andrzej S. Jadwiszczak 

90 

Dni ochrony środowiska na Warmii i 
Mazurach 

24 000 24 000 Fundacja Ochrony 
Wielkich Jezior 

Mazurskich  

100 

Promocja podsumowująca 10-lecie 
przynależności do Unii Europejskiej na 

bazie kompleksowych rozwiązań 
ekologicznych w Województwie 

Warmińsko-Mazurskim 

24 000 20 000 Telewizja Ostróda Piotr 
Wasześcik 

83 

Opracowanie i druk materiałów 
edukacyjno-dydaktycznych "Mazurski 

Park Krajobrazowy. Przewodnik 
ilustrowany z mapą tematyczną" 

25 000 15 000 Samorząd 
Województwa 
Warmińsko-

Mazurskiego w 
Olsztynie 

60 

Doposażenie izby edukacyjnej w 
Puszczy Rominckiej 

30 076,47 14 988,95 Nadleśnictwo Gołdap 50 

SIEĆ eko-EDUKACJI w Nadleśnictwie 
Spychowo 

40 000 20 000 Nadleśnictwo 
Spychowo 

50 

EKOłomyja 2014 - ekologiczny festiwal 
ponad granicami 

25 000 20 000 Powiat Bartoszycki 80 

Szkoła na wesoło - organizacja imprez 
edukacyjnych o tematyce ekologicznej 

dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i nauczycieli 

16 750 13 000 Samorząd 
Województwa 
Warmińsko-

Mazurskiego w 
Olsztynie 

78 

Cykliczny, telewizyjny program o 
tematyce przyrodniczo-łowieckiej pt. 

101 500 60 000 Studio Ruchome 
Obrazki Adam 

60 



 

"MYŚLIWIECz.pl" Smoczyński 

Ekobezpiecznie 17 500 17 500 AURIS MEDIA GROUP 
MICHAŁ 

BARTOSZEWICZ 

100 

Muzyka Europejska z Zabytkach i 
Przyrodzie Warmii i Mazur 

27 000 15 000 Agencja Artystyczno-
Reklamowa "Pro 
Musica Antiqua" 

55,5 

Telewizyjny Magazyn Przyrodniczy 
"Uwaga: Park!" 

53 500 35 000 Agencja Artystyczna 
"Viper" Małgorzata 

Żmijewska 

65 
 

I polsko-rosyjskie dni ekologii na 
Warmii i Mazurach "Nowe technologie 

w służbie ochrony środowiska" 

56 500 45 000 Warmińsko-Mazurska 
Agencja Energetyczna 
Sp. z o.o. w Olsztynie 

80 

"Myśliwiec Warmińsko-Mazurski". 
Kwartalnik przyrodniczo-edukacyjno-

łowiecki 

72 496,28 20 000 Polski Związek Łowiecki  28 

Dziesiątka EKO 55 500 35 000 Wydawnictwo Foto 
Press Danuta 

Domańska 

63 

Konferencja dot. współpracy polsko-
rosyjskiej w zakresie ochrony wód i 

gospodarki wodnej 

30 000 30 000 Fundacja "Wspieranie i 
Promocja 

Przedsiębiorczości na 
Warmii i Mazurach" 

100 

Kampania informacyjno-promocyjna 
dot. wizyty studyjnej dziennikarzy 
rosyjskich w ramach współpracy w 
zakresie ochrony wód i gospodarki 

wodnej 

15 000 15 000 Fundacja "Wspieranie i 
Promocja 

Przedsiębiorczości na 
Warmii i Mazurach" 

100 

Krajobraz z fotowoltaiką 29 800 25 800 Fundacja "Borussia" 86,6 

"Eko-przykład" - wyjazd studyjny do 
Szwecji 

45 000 40 500 Warmińsko-Mazurska 
Agencja Energetyczna 
Sp. z o.o. w Olsztynie 

90 

Prezentacja filmowa Gali EKO LIDER 18 750 15 000 Fabryka  Bajek Rinalda 
Krempeć 

80 

EKO-Elementarna Kreacja Oniryczna 57 000 45 500 Fabryka  Bajek Rinalda 
Krempeć 

80 

Opracowanie dokumentacji 
technicznej innowacyjnego budynku 

Centrum Innowacji Społecznych i 
Ekonomicznych (w technologii 

pasywnej i inteligentnej) z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii 

15 000 12 000 Nidzicka Fundacja  
Rozwoju "NIDA" 

80 

RAZEM: 2 407 623 1 988 036   

 
 



 

 
 

KONKURSY 2015 

KATEGORIA 2.2.1 OBIEKTY EDUKACYJNE  

Celem konkursu było dofinansowanie projektów inwestycyjnych obejmujących budowę lub modernizację 
obiektów wykorzystywanych do edukacji ekologicznej tj. budowa lub modernizacja obiektów edukacyjnych 
(ścieżek ekologicznych, wiat, wieży widokowych i doposażenie sal edukacyjnych).  
 
Alokacja środków na konkurs wynosiła 300 000 zł a przewidziane dofinansowanie w formie dotacji mogło 
wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 000 zł na 1 projekt i 1 beneficjenta. 
 
Beneficjentami konkursu mogły być:  
a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne  
b) organizacje pozarządowe  
c) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych  
 
Ocena merytoryczna odbywa się w oparciu o poniższe kryteria.  
 

Parametr Liczba 
pkt. 

Zgodność z Listą Przedsięwzięć 
Priorytetowych 

5 

Liczba uczestników zajęć dydaktycznych/rok 
powyżej 5 000 
1000 - 5000 
poniżej 1000 

 
6 
4 
2 

42,4% 

31,9% 

14,8% 

5,2% 

2,5% 
1,8% 1,5% 

wydatkowanie środków wg typów beneficjentów 

Przedsiębiorstwa

POE

JST

Inne organizacje

Uniwersytet

Nadleśnictwa

Filharmonia



 

Rodzaj projektu  
tworzenie nowego miejsca edukacji 
modernizacja istniejącego obiektu 

 
10 
5 

Lokalizacja zadania na obszarze NATURA 2000 5 

Maksymalna liczba punktów 26 
 
 
W konkursie dofinansowanie uzyskało 16 projektów na łączną wartość dofinansowania 180 200 zł, z czego 1 
projekt był prowadzony przez pozarządową organizację ekologiczną na łączną wartość dofinansowania 
25 000 zł.  
 

 
 
 
 

KATEGORIA 2.2.2 ORGANIZACJA KONKURSÓW, SEMINARIÓW, SPOTKAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ 
WYDANIE PUBLIKACJI I MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 

 
W ramach konkursu można było składać projekty, których tematyka dotyczyła:  
a) organizacji konkursów, olimpiad 
b) organizacji warsztatów, konferencji, spotkań, seminariów 
c) organizacji kampanii i akcji 
d) wydania publikacji popularnonaukowych i albumów 
e) wydania materiałów informacyjno-promocyjnych 
 
Alokacja środków przeznaczonych na konkurs wynosiła 500 000 zł. W ramach konkursu przewidziane było 
dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000 zł na 1 projekt i 1 
beneficjenta. 
 
Beneficjentami konkursu mogły być: 
a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 
b) organizacje pozarządowe 

34% 

41% 

14% 

8% 

3% 

wydatkowanie środków wg beneficjentów 

Nadleśnictwa

Gminy

POE

Polski Związek Łowiectwa

Muzeum Bitwy pod
Grunwaldem



 

c) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych 
d) szkoły wyższe 
 
Ocena merytoryczna odbywa się w oparciu o poniższe kryteria. 
 

Parametr Liczba 
pkt. 

Zgodność z Listą Przedsięwzięć 
Priorytetowych 

5 

Liczba uczestników 
powyżej 200 
100 – 200  
poniżej 100 

 
6 
4 
2 

Zasięg oddziaływania przedsięwzięci/ Nakład 
Ponadregionalny / powyżej 1 000 
Regionalny (powiat) / 500 – 1 000 
Lokalny (gmina) / poniżej 500 

 
6 
4 
2 

Maksymalna liczba punktów 17 
 
W dwóch edycjach konkursu dofinansowanie uzyskało 172 projektów na łączną wartość dofinansowania 
584 366,88 zł, z czego 10 projektów było prowadzone przez pozarządowe organizacje ekologiczne na łączną 
wartość dofinansowania 40 000 zł. Żaden z projektów nie dotyczył tematyki związanej z Konwencją.  
 
 

 

KATEGORIA 2.2.4 MYŚLIWI – NATURZE 

 
Celem Programu był wybór i dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę 
środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży. Konkurs obejmował organizację konkursów, warsztatów, 
akcji, kampanii o tematyce ekologicznej oraz druk publikacji i materiałów promocyjno-edukacyjnych. 
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Alokacja środków na konkurs wynosiła 90 000 zł a przewidziane dofinansowanie w formie dotacji nie mogło 
przekroczyć do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 3 000 zł. 
 
Beneficjentami konkursu mogły być koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim oraz koła 
wędkarskie zrzeszone w Polskim Związku Wędkarskim. 
 
Dofinansowanie uzyskało 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 14 897,20 zł. 
 

NABÓR CIĄGŁY 

W dostarczonych danych dotyczących udzielonego wsparcia znajduje się 32 projekty, które nie spełniają 
kryteriów żadnego z ww. konkursów. Musiały zatem zostać ocenione – podobnie jak w 2014 r. - w innym 
trybie niż wynika to z ogłoszonych konkursów.  
 
Te 32 projekty uzyskało łączną kwotę wsparcia (dofinansowania) w wysokości 2 294 864 zł, co znacznie 
przewyższa alokację konkursów ogłoszonych w 2015 r. Ich tematyka głównie dotyczyła produkcji audycji – 
telewizyjnych i radiowych, konkursów, czasopism i wydawnictw o tematyce związanej z edukacją ekologiczną 
oraz wypełnienia obowiązków wynikających z działania Centrów Edukacji Ekologicznych (Poddziałanie 2.1. 
Regulaminu programów dotacyjnych). Projekty posiadają dofinansowanie przekraczające 10 000 zł (najniższy 
posiada dofinansowanie w kwocie 12 680 zł) ale średnia wielkość projektu jest bliska 82 000 zł. Największy 
budżet posiada projekt POE – Fundacji Ochrony Jezior Mazurskich pn. „Realizacja zadań z zakresu edukacji 
ekologicznej w 2015 r. w ramach działalności Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” z kwotą 430 000 zł 
i poziomem dofinansowania sięgającym 96%.  
Dofinansowanie tych projektów także jest bardzo różnorodne wahające się od 26% do 100%.  
 
 

Tutuł zadania Koszt 
całkowity 

Kwota 
dofinansowania 

Nazwa Beneficjenta 

Wydawanie 4-stronicowej wkładki 
ekologicznej pt. Głos Eko, jako dodatek do 
Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego, 
wydania piątkowe 

138 108 96 676 EDYTOR Sp. z o.o. z siedzibą w 
Olsztynie 

Realizacja zadań z zakresu edukacji 
ekologicznej w roku 2015 w ramach 
działalności Olsztyńskiego Centrum Edukacji 
Ekologicznej 

390 000 390 000 Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie 

Realizacja zadań z zakresu edukacji 
ekologicznej w roku 2015 w ramach 
działalności Elbląskiego Centrum Edukacji 
Ekologicznej 

200 000 200 000 Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie 

Realizacja zadań z zakresu edukacji 
ekologicznej w roku 2015 w ramach 
działalności Mazurskiego Centrum Edukacji 
Ekologicznej 

448 000 430 000 Fundacja Ochrony Wielkich Jezior 
Mazurskich  

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju 
w 2015 roku 

170 000 170 000 Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne 
z siedzibą w Ełku 

Publikacja materiałów z zakresu ochrony 
środowiska w Pulsie Regionu, magazynie 
samorządów województwa warmińsko-

39 380 31 600 INTER PRIM Sp. z o.o. 



 

mazurskiego 

Kampania edukacyjno-ekologiczna EKO-
SOŁECTWO 

15 000 15 000 INTER PRIM Sp. z o.o. 

"Podsłuchane...podejrzane....Łowy Krzysztofa 
Mikundy". Cykl 48 audycji radiowych 

50 000 40 000 EMI-PRO Sp. z o.o. 

XVI Samorządowe Forum Ekologiczne  62 510 62 510 Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie 
EKO MANIA kontynuacja cyklu filmów 
edukacyjnych 

70 300 50 000 Telewizja Lidzbark Marzena 
Słomka 

Radiowy Magazyn Ekologiczny "Puls Ziemi" - 
kontynuacja 

64 000 50 000 Polskie Radio Regionalna 
Rozgłośnia w Olsztynie Radio 

Olsztyn S.A. 
Telewizyjny Magazyn Ekologiczny "Puls Ziemi" 
- kontynuacja 

64 320 49 920 Agencja Artystyczna "Viper" 
Małgorzata Żmijewska 

Wydanie monogafii "Początki powojennego 
leśnictwa i łowiectwa na Warmii" 

25 000 20 000 Fundacja Warmia i Mazury w 
Europie 

Cykliczny, edukacyjny program telewizyjny o 
tematyce przyrodniczo-gospodarczej pt. W 
służbie natury 

120 000 98 000 Studio Ruchome Obrazki Adam 
Smoczyński 

Dni ochrony środowiska na Warmii i 
Mazurach 

24 000 24 000 Fundacja SCLAVINUS 

Bądź Eko(logiczny) 47 700 47 700 Lokalna Organizacja Turystyczna 
Powiatu Szczycieńskiego 

EKOłomyja 2015 - ekologiczny festiwal ponad 
granicami 

25 000 20 000 Powiat Bartoszycki 

Redakcja, przygotowanie do druku i druk 
kwartalnika "Natura - Przyroda Warmii i 
Mazur" 

76 000 68 400 Wydawnictwo Mantis Andrzej S. 
Jadwiszczak 

Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji z 
okazji 30-lecia Parku Krajobrazowego 
Wysoczyzny Elbląskiej "Ochrona Krajobrazu w 
świetle realizacji założeń Europejskiej 
Konwencji Krajobrazowej" 

42 500 30 000 Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie 

Edukacja w zakresie przyrodniczych i 
ekologicznych atrakcji turystycznych Warmii i 
Mazur poprzez zwiedzanie w ramach 
wyjazdów studyjnych 

15 772 12 618 Warmińsko-Mazurska Regionalna 
Organizacja Turystyczna 

Z muzyką o ekologii 53 000 47 000 Warmińsko-Mazurska 
Filharmonia im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Olsztynie 
Organizacja finału centralnego XXX Olimpiady 
Wiedzy Ekologicznej 

98 000 98 000 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie 

Eliminacje centralne Olimpiady Wiedzy i 
Umiejętności Rolniczych 

45 000 20 000 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie 

Fotoprognoza 32 000 25 000 Agencja Produkcyjno- Reklamowa 
ALEX Aleksander Krempeć 

Nowy wizerunek edukacji leśnej w 
Nadleśnictwie Maskulińskie 

18 674,69 14 939,75 Nadleśnictwo Maskulińskie z/s w 
Rucianem-Nidzie 

Muzyka Europejska w Zabytkach i Przyrodzie 
Warmii i Mazur 

50 000 30 000 Agencja Artystyczno-Reklamowa 
"Pro Musica Antiqua" 

Organizacja konferencji 16 000 16 000 Fundacja Ochrony Wielkich Jezior 
Mazurskich  



 

FOTOPROGNOZA BIS 64 000 50 000 Agencja Produkcyjno- Reklamowa 
ALEX Aleksander Krempeć 

Wkręceni w ekologię 20 000 20 000 NU MEDIA Elżbieta Jażdżewska 
Audycje radiowe promujące ochronę 
środowiska naturalnego Warmii i Mazur 

21 875 17 500 EUROZET Sp. z.o.o Oddział w 
Olsztynie 

"Myśliwiec Warmińsko - Mazurski" kwartalnik 
przyrodniczo - edukacyjno - łowiecki  

77 200 20 000 Polski Związek Łowiecki  

Cykl 10 słuchowisk radiowych "Papla...nina 
Eko...dżina" 

37 500 30 000 "AutoBOX Advertising" Sp. z o.o. 

RAZEM 2 620 840 2 294 864  

 
 

 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

 
Łącznie na zadania z zakresu edukacja ekologiczna w 2014 Fundusz przyznał dofinansowanie w wysokości 
2 950 324,62 zł jak wynika z dostarczonych przez Fundusz informacji. Łączna wartość tych projektów wynosi 
4 543 821,52 zł. Na zadania z zakresu edukacja ekologiczna w 2015 r. Fundusz przyznał dofinansowanie w 
wysokości 3 071 327,83 zł. 
 
W sprawozdaniu z działalności Funduszu za rok 2014 jednak widnieje informacja, iż w tej dziedzinie 
Wojewódzki Fundusz w roku 2014 podpisał umowy o dofinansowanie na łączną wartość 3 193 008,83 zł, w 
tym:  
→ umowy dotacji na kwotę 3 186 243,83 zł  
→ umowa przekazania środków PJB na kwotę 6 765,00 zł.  

 
Informacje w oficjalnym Sprawozdaniu z działalności różnią się zasadniczo od informacji przekazanych na 
wniosek Fundacji. W przekazanej informacji brak zupełnie wzmianki o środkach przekazanych PJB 
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(Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Skład i publikacja w postaci cyfrowej 
Raportu o stanie  
środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2013). Niespójność informacji powoduje, iż działalność 
Funduszu staje się nie do końca przejrzysta w tej sferze.  
 
Dodatkowym aspektem budzącym niepokój jest fakt, iż na stronie internetowej Funduszu brak informacji o 
naborze ciągłym w zakresie edukacji ekologicznej podczas gdy gros środków przyznanych w ramach tej 
dziedziny zostało udzielone poza konkursami ogłoszonymi na stronie a ich głównym beneficjentem były 
przedsiębiorstwa. Brak zatem informacji o kryteriach wyboru jakimi kierowano się przy wyborze tych 
przedsięwzięć zwłaszcza, iż część z tych podmiotów uzyskała dofinansowanie w wysokości 100% kosztów 
zadania. Drugim co do wielkości kwoty dofinansowania w ramach tego naboru były pozarządowe organizacje 
ekologiczne prowadzące statutowe zadania w ramach działalności centrum edukacji ekologicznej.  
 
Interesującym aspektem działalności Funduszu są tzw. Mikrogranty – dotacje dla organizacji pozarządowych, 
lokalnych stowarzyszeń, fundacji, ochotniczych straży pożarnych, parafii, sołectw (a zatem jedynie dla 
podmiotów niegospodarczych) w wysokości do 1000 zł na lokalnie przeprowadzane działania związane z 
edukacją ekologiczną. Niestety ani w 2014 ani w 2015 r. konkursy takie nie były ogłaszane.  
 
Fundusz jako jedyny wśród wszystkich Funduszy w kraju posiada w swojej ofercie program dotacyjny 
przeznaczony na wsparcie działalności wąskiej grupy organizacji pozarządowych – Polskiego Związku 
Łowieckiego i jego kół oraz Polskiego Związku Wędkarskiego i jego kół. Program służyć ma prowadzeniu przez 
te organizacje edukacji ekologicznej dzieci. Autor uznaje, iż ograniczenie beneficjentów do tak wąskiej grupy z 
bardzo specyficzną działalnością (nie rzadko kontrowersyjną) może być szkodliwe a na pewno znacznie 
ograniczające dostęp do informacji o środowisku dla grupy docelowej jaką są dzieci i młodzież.  
 
Kolejnym aspektem wartym uwagi są kryteria oceny merytorycznej projektów. Kryteria w ramach konkursów 
różnią się nieco od tych, które zostały ujęte w ogólnym dokumencie „Kryteria wyboru przedsięwzięć” 
(omówionym w pkt 1.4. rozdziału 1). Są one jednakże proste i oceniają raczej efekty rzeczowe projektu niż 
jego wartość merytoryczną (np. nakład publikacji czy ilość osób objętych szkoleniem). W ramach tak 
przygotowanych kryteriów trudno ocenić rzeczywistą wartość merytoryczną prowadzonej edukacji w ramach 
dofinansowywanego zadania. Nie blokują one jednak dostępu do środków wybranym grupom beneficjentów.  
 
Wartym wspomnienia jest fakt, iż w konkursach w ramach kategorii 2.2.2. (organizacja konkursów, 
seminariów, spotkań …) zarówno w roku 2014 jak i w 2015 łączna wartość przyznanego dofinansowania 
przekroczyła znacznie przeznaczoną na konkursy alokację środków. Można zatem przypuszczać, iż 
dofinansowanie uzyskały wszystkie projekty spełniające kryteria.  
 

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 
 

KONKURSY 2014 

PODDZIAŁANIE 3.1 OCHRONA PRZYRODY NA OBSZARACH PRAWNIE CHRONIONYCH 

Celem konkursu było dofinansowanie działań z zakresu ochrony przyrody zmierzających do zachowania 
różnorodności biologicznej oraz walorów krajobrazowych Warmii i Mazur poprzez:  



 

a) czynną ochronę na obszarach prawnie chronionych, 
b) ochronę zagrożonych gatunków fauny i flory, 
c) ochronę obszarów wodno-błotnych, 
d) prace badawcze zmierzające do zachowania różnorodności biologicznej oraz walorów krajobrazu Warmii 

i Mazur, 
e) sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych realizowanych przez starostwa 

powiatowe Warmii i Mazur. 
 

Alokacja środków przyznanych na konkurs wynosiła 500 000 zł na dofinansowanie w formie dotacji w 
wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 000 zł na 1 projekt i 1 beneficjenta. 
Beneficjentami konkursu mogły być: 
a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 
b) organizacje pozarządowe 
c) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych 
d) szkoły wyższe 

 
Ocena merytoryczna odbywała się w oparciu o kryteria: 
 

Parametr Liczba 
pkt 

Zgodność z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych 5 
Lokalizacja zadania na obszarach prawnie 
chronionych 

5 

Projekty dotyczące zagrożonych obszarów lub 
gatunków 

5 

Przygotowanie merytoryczne do 
prowadzonego działania (posiadanie analiz, 
badań lub planów ochrony) 

3 

Maksymalna liczba punktów 18 
 
Dofinansowanie uzyskało 28 projektów na łączną kwotę 657 672,97 zł (łączna wartość projektów wyniosła 
8 564 294,72 zł). Projekty realizowane przez POE uzyskały dofinansowanie w łącznej kwocie 139 572,60 zł. 
 
Tak duża różnica pomiędzy kwotą dofinansowania a wartością projektów ogółem wynika z faktu, iż jeden z 
projektów – Stowarzyszenia „Człowiek i Przyroda” (POE) na łączną wartość 7 097 246,30 zł uzyskał 
dofinansowanie w kwocie 91 000 zł. Jest to wynik faktu, iż wkład Funduszu stanowił jeden z elementów 
montażu finansowego w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/063 pt. Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 
w północno-wschodniej Polsce.  
 



 

 
 

PODDZIAŁANIE 3.2 DOFINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA OŚRODKÓW REHABILITACJI ZWIERZĄT 
DZIKO ŻYJĄCYCH  

 
Celem konkursu jest dofinansowanie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt prowadzonych przez 
podmioty na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwy organ i zapewnienie bieżącego 
funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt (m.in. zapewnienie pokarmu, obsługa weterynaryjna, środki 
czystości, lekarstwa, zaplecze dla zwierząt, woliery dla ptaków, itp.).  
 
Alokacja środków przyznanych na konkurs wyniosła 50 000 zł na dofinansowanie zadań w formie dotacji do 
60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na 1 projekt i 1 beneficjenta. Beneficjentami konkursu 
mogły być: 
a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 
b) organizacje pozarządowe, 
c) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. 
 
Ocena merytoryczna odbywała się w oparciu o kryteria: 
 

Parametr Liczba 
pkt 

Zgodność z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych 5 
Ocena funkcjonowania ośrodka rehabilitacji 
zwierząt (za rok poprzedni):  
a) efektywność pracy ośrodka 
b) działalność edukacyjno - dydaktyczna 
uświadamiająca konieczność ochrony zwierząt 
dziko żyjących prowadząca do zmniejszenia ich 
ilości w ośrodkach rehabilitacji 

 
 

0 – 5 
 
 
 

0 – 5  

Maksymalna liczba punktów 15 
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Dofinansowanie uzyskały 4 projekty z dofinansowaniem w wysokości 67 980 zł. Wśród beneficjentów była 1 
pozarządowa organizacja ekologiczna z dofinansowaniem w wysokości 15 000 zł co stanowi 22% udzielonego 
dofinansowania.  
 

Tytuł zadania Koszt 
całkowity 

Kwota 
dofinansowania 

Nazwa Beneficjenta 

Dofinansowanie wyposażenia i 
funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacji 
Zwierząt Napromek w Nadleśnictwie 

Olsztynek 

25 000 15 000 Nadleśnictwo Olsztynek 

Utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji 
Ptaków Drapieżnych w Leśnictwie 

Dąbrówka, Nadleśnictwo Olsztyn w 
roku 2014 

13 300 7 980 Nadleśnictwo Olsztyn 

Budowa woliery do końcowego etapu 
rehabilitacji ptaków szponiastych w 

ORPD w Bukwałdzie 

30 000 15 000 Fundacja Albatros 

Dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji 
Zwierząt Chronionych przy ZPK w 

Jerzwałdzie 

39 000 30 000 Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie 
RAZEM: 107 300 67 980  

 

DOFINANSOWANIE W POSTACI PRZEKAZANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM 
BUDŻETOWYM  

W 2014 r. Fundusz przekazał także środki PJB (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) w wysokości 98 370 
zł na realizację następujących zadań:  
1) Oznakowanie obszarów Natura 2000 - 25 000 zł 
2) Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych lub rybackich 

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - 25 000 zł 
3) Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Mamerki (kod obszaru PLH280004) i Gierłoż (kod 

obszaru PLH280002) - 25 000 zł 
4) Inwentaryzacja i weryfikacja siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia 

Baranowo i Mazurskie Bagna - 23 370 zł. 
 

 

KONKURSY 2015 

PODDZIAŁANIE 3.1 OCHRONA PRZYRODY NA OBSZARACH PRAWNIE CHRONIONYCH 

Warunki konkursu pozostały niezmienne w stosunku do konkursu z roku 2014.  
 
Celem konkursu było dofinansowanie działań z zakresu ochrony przyrody zmierzających do zachowania 
różnorodności biologicznej oraz walorów krajobrazowych Warmii i Mazur poprzez:  
a) czynną ochronę na obszarach prawnie chronionych, 
b) ochronę zagrożonych gatunków fauny i flory, 
c) ochronę obszarów wodno-błotnych, 



 

d) prace badawcze zmierzające do zachowania różnorodności biologicznej oraz walorów krajobrazu Warmii 
i Mazur, 

e) sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych realizowanych przez starostwa 
powiatowe Warmii i Mazur. 
 

Alokacja środków przyznanych na konkurs wynosiła 500 000 zł na dofinansowanie w formie dotacji w 
wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 000 zł na 1 projekt i 1 beneficjenta. 
Beneficjentami konkursu mogły być: 
a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 
b) organizacje pozarządowe 
c) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych 
d) szkoły wyższe 

 
Ocena merytoryczna odbywała się w oparciu o kryteria: 
 

Parametr Liczba 
pkt 

Zgodność z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych 5 
Lokalizacja zadania na obszarach prawnie 
chronionych 

5 

Projekty dotyczące zagrożonych obszarów lub 
gatunków 

5 

Przygotowanie merytoryczne do 
prowadzonego działania (posiadanie analiz, 
badań lub planów ochrony) 

3 

Maksymalna liczba punktów 18 
 
 
Dofinansowane zostały 33 projekty łączną sumą 559 447,90 zł przy wartości łącznej projektów w wysokości 
865 860,92 zł. Wśród beneficjentów znalazło się 7 pozarządowych organizacji ekologicznych, których 
wsparcie wyniosło 125 000 zł.  
 



 

 
 

PODDZIAŁANIE 3.2 DOFINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA OŚRODKÓW REHABILITACJI ZWIERZĄT 
DZIKO ŻYJĄCYCH  

Warunki konkursu pozostały niezmienne w stosunku do konkursu z roku 2014. 
 
Celem konkursu jest dofinansowanie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt prowadzonych przez 
podmioty na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwy organ i zapewnienie bieżącego 
funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt (m.in. zapewnienie pokarmu, obsługa weterynaryjna, środki 
czystości, lekarstwa, zaplecze dla zwierząt, woliery dla ptaków, itp.).  
 
Alokacja środków przyznanych na konkurs wyniosła 50 000 zł na dofinansowanie zadań w formie dotacji do 
60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na 1 projekt i 1 beneficjenta. Beneficjentami konkursu 
mogły być: 
a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 
b) organizacje pozarządowe, 
c) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. 
 
Ocena merytoryczna odbywała się w oparciu o kryteria: 
 

Parametr Liczba 
pkt 

Zgodność z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych 5 
Ocena funkcjonowania ośrodka rehabilitacji 
zwierząt (za rok poprzedni):  
a) efektywność pracy ośrodka 

 
 

0 – 5 

22,3% 

8,9% 

34,6% 

16,9% 

4,5% 

3,9% 

8,8% 

wydatkowanie środków wg beneficjentów 

POE

inne organizacje pozarządowe

JST

Nadleśnictwa

Gospodarstwa Rybackie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Inne podmioty



 

b) działalność edukacyjno - dydaktyczna 
uświadamiająca konieczność ochrony zwierząt 
dziko żyjących prowadząca do zmniejszenia ich 
ilości w ośrodkach rehabilitacji 

 
 
 

0 – 5  

Maksymalna liczba punktów 15 
 
Dofinansowanie uzyskały 3 projekty z dofinansowaniem w wysokości 39 600 zł. Wśród beneficjentów była 1 
pozarządowa organizacja ekologiczna z dofinansowaniem w wysokości 15 000 zł co stanowi 38% udzielonego 
dofinansowania.  
 

Tytuł zadania Koszt 
całkowity 

Kwota 
dofinansowania 

Nazwa 
Beneficjenta 

Budowa woliery do końcowego etapu 
rehabilitacji ptaków szponiastych w ORPD w 

Bukwałdzie - etap II 

25 000 15 000 Fundacja 
Albatros 

Dofinansowanie wyposażenia i 
funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji 
Zwierząt Napromek w Nadleśnictwie 

Olsztynek 

25 000 15 000 Nadleśnictwo 
Olsztynek 

Utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków 
Drapieżnych w Leśnictwie Dąbrówka, 

Nadleśnictwo Olsztyn w roku 2015 

16 000 9 600 Nadleśnictwo 
Olsztyn 

RAZEM 66 000 39 600  
 

PODDZIAŁANIE 6.1 PARKI KRAJOBRAZOWE 

Celem konkursu było dofinansowanie działalności Parków Krajobrazowych w zakresie przedsięwzięć 
związanych z edukacją ekologiczną oraz ochroną przyrody realizowanych na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. 
W ramach konkursu do dofinansowania mogły zostać złożone następujące typy projektów: 
1) z zakresu ochrony przyrody: 

→ opracowanie planów ochrony i dokumentacji stanowiących podstawowe instrumenty wykonywania 
ochrony 

→ czynna ochrona przyrody na obszarach prawnie chronionych 
→ czynna ochrona gatunkowa i siedliskowa 

2) z zakresu edukacji ekologicznej: 
→ modernizacja infrastruktury ścieżek edukacyjno-dydaktycznych 
→ opracowanie i druk materiałów edukacyjno-dydaktycznych 
→ organizacja konkursów ekologicznych 
 

Alokacja środków przeznaczonych na konkurs wynosiła 160 000 zł na dofinansowanie w formie dotacji do 
80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na 1 projekt. Na terenie jednego Parku 
Krajobrazowego mogą być finansowane maksymalnie dwa projekty – po jednym z każdej dziedziny bez 
względu na podmiot je realizujący. A beneficjentami konkursu mogły być  
1) Park Krajobrazowy działający na mocy upoważnienia wydanego przez Zarząd Województwa, 



 

2) organizacja pozarządowa realizująca zadania na terenie Parku Krajobrazowego na mocy porozumienia z 
Parkiem Krajobrazowym. 

 
Wnioski były oceniane w kolejności, w jakiej wpływały do Funduszu po czym przeprowadzano ocenę 
formalną Wniosku, zgodnie z kryteriami formalnymi zapewniającymi kompletność dokumentacji wnioskowej. 
Ocena formalna była oceną „0/1”, co oznacza, że niespełnienie jednego z warunków formalnych, powoduje 
odrzucenie Wniosku z dalszej procedury. Na podstawie wyników oceny formalnej tworzona jest lista 
rankingowa projektów wg kolejności wpływu kompletnego wniosku, którą zatwierdza Zarząd Funduszu. 
Dofinansowanie przyznawane jest dla projektów, które zostały ujęte na liście rankingowej, do wyczerpania 
alokacji w konkursie. 
 
Dofinansowanie uzyskało 6 projektów, z czego tylko 1 dotyczył edukacji ekologicznej. Wszystkie projekty były 
prowadzone bezpośrednio przez Parki.  
 

Tytuł zadania Koszt 
całkowity 

Kwota 
dofinansowania 

Nazwa Beneficjenta 

Ochrona przyrody w Mazurskim Parku 
Krajobrazowym 

12 500 10 000 Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie 
Ochrona przyrody w Welskim Parku 

Krajobrazowym 
13 720 10 000 Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie 

Ochrona przyrody na terenie Parku 
Krajobrazowego Puszczy Rominckiej 

12 500 10 000 Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie 
Czy to fruwa? Czy lata? ochrona i 

inwentaryzacja fauny Parku Krajobrazowego 
Wysoczyzny Elbląskiej 

16 000 10 000 Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie 
Ochrona i zwiększanie bioróżnorodności na 

obszarach chronionych jakimi są parki 
krajobrazowe 

31 250 25 000 Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie 
Druk materiałów promocyjnych Parków 

Krajobrazowych Województwa Warmińsko-
Mazurskiego 

4 000 4 000 Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie 

RAZEM 89 970 69 000  

 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

 
W przypadku konkursów w ramach działań związanych z ochroną przyrody wysokość dofinansowania 
wynosiła – w zależności od konkursu – 60 lub 80% wartości kosztów kwalifikowanych. Jednakże oprócz 
samego poziomu dofinansowania ustalona została także maksymalna kwota dofinansowania (odpowiednio 
15 lub 30 tys. zł) jaka przypada na 1 projekt i na 1 beneficjenta. Oznacza to, iż niezależnie od kwoty 
całościowego budżetu projektu kwota dofinansowania musiała łącznie spełniać oba warunki – nie więcej niż 
wskazany poziom dofinansowania i nie więcej niż wskazana kwota dofinansowania. Zamysłem organizatorów 
konkursu było zapewne niedopuszczenie do sytuacji by niewielka liczba projektów (w skrajnych przypadkach 
1 lub 2) skonsumowała całość alokacji przyznanej na dany rok w danej dziedzinie. Zmusiło to także 
wnioskodawców do planowania działań w ramach projektów pod kątem dostępnej dla projektu kwoty a nie 



 

do planowania właściwych działań niezbędnych do realizacji celów a następnie ich wyceny. Takie podejście w 
oczywisty sposób mogło wpłynąć na jakość działań.  
 
Ocena merytoryczna w ramach konkursów na poddziałanie 3.1. Ochrona przyrody na obszarach prawnie 
chronionych odbywała się w oparciu o kryteria, które nie badały zdolności podmiotu do prawidłowego 
wykonania planowanych działań ani jego zasobów merytorycznych czy wiedzy. Kryteria merytoryczne były 
skonstruowane na zasadzie spełnia/nie spełnia a więc 0/1 bez określania skali punktów co bardziej 
przypomina ocenę formalną projektu np. zgodność z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych czy też lokalizacja 
działań na obszarach prawnie chronionych. Kryterium, które oceniało „przygotowanie merytoryczne do 
prowadzonego działania” opierało się na posiadaniu przez wnioskodawcę analiz, badań lub planów ochrony a 
nie na rzeczywistym przygotowaniu do prawidłowego przeprowadzenia planowanych działań. Kryterium to 
jednakże miało jednakże znikomy udział w punktacji – zaledwie 16% ogólnej maksymalnej liczby punktów 
możliwej do uzyskania.  
 
Natomiast ocena merytoryczna w ramach konkursów na poddziałanie 3.2. Dofinansowanie funkcjonowania 
ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących odbywała się w oparciu o kryteria oceniające efektywność 
pracy ośrodka i działalności edukacyjno – dydaktycznej ośrodka uświadamiającej konieczność ochrony 
zwierząt dziko żyjących prowadząca do zmniejszenia ich ilości w ośrodkach rehabilitacji. Oba te kryteria 
stanowiły po 33,33% ogólnej liczby punktów. Ocenia nie odbywała się na zasadzie spełnia/nie spełnia a 
została wystopniowana i w ramach obu kryteriów można było uzyskać od 0 do 5 punktów. Brak jednakże 
wiedzy jaka efektywność pracy ośrodka kwalifikuje się do oceny 0, jaka do ocen pośrednik a jaka do oceny 5 
punktów. Identyczna sytuacja występuje w przypadku oceny działalności edukacyjno – dydaktycznej. Oba te 
kryteria oceniane są w oparciu o dane o funkcjonowaniu ośrodka za rok poprzedni. Brak zatem informacji czy 
efektywność ekonomiczna będzie oceniana poprzez porównanie różnic funkcjonowania ośrodka w roku 
bieżącym i poprzedzającym i ocena będzie oceną indywidualną dla każdego ośrodka czy też różnica w tym 
funkcjonowaniu będzie porównywana z wszystkimi ośrodkami jakie złożyły wniosek na konkurs. Brak też 
podstawowej informacji co stanowi źródło oceny w czasie oceniania efektywności pracy ośrodka – czy 
oceniany jest rachunek zysków i strat czy też brane są pod uwagę także niemierzalne elementy tj. np. stałość 
zatrudnienia czy kwalifikacje personelu. 
 
Zupełnie inaczej sprawa wyglądała w przypadku konkursu w ramach poddziałania 6.1. Parki Krajobrazowe, 
gdzie wnioski były oceniane w kolejności, w jakiej wpływały do Funduszu po czym przeprowadzano ocenę 
formalną Wniosku, zgodnie z kryteriami formalnymi zapewniającymi kompletność dokumentacji wnioskowej. 
Ocena formalna była oceną „0/1”, co oznacza, że niespełnienie jednego z warunków formalnych, 
powodowało odrzucenie Wniosku z dalszej procedury. Na podstawie wyników oceny formalnej tworzona 
była lista rankingowa projektów wg kolejności wpływu kompletnego wniosku. Dofinansowanie przyznawane 
było dla projektów, które zostały ujęte na liście rankingowej, do wyczerpania alokacji w konkursie. Ocenie 
zatem nie podlegał żaden element merytoryczny projektu!  
 
Przypomnieć także należy, iż za niekwalifikowane uznaje się we wszystkich przypadkach m.in. koszty 
osobowe (nawet te, które związane są bezpośrednio z realizacją projektu czy też jego koordynacją) czy koszty 
administracyjne i utrzymania biura. Jako koszty niekwalifikowalne nie mogą one zatem stanowić nawet 
wkładu własnego wnioskodawcy. Tak jednoznaczne ograniczenie możliwości wsparcia strukturalnego dla 
organizacji pozarządowych może mieć znaczenie w wykorzystaniu przez nie środków WFOŚiGW.  
 
 



 

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
Wśród oferty finansowej WFOŚiGW w Olsztynie brak wskazania środków służących instytucjonalnemu i/lub 
strukturalnemu wsparciu funkcjonowania pozarządowych organizacji ekologicznych.  
 
Warto w tym miejscu ponownie zamieścić informację, iż Fundusz jako jedyny wśród wszystkich Funduszy w 
kraju posiada w swojej ofercie program dotacyjny przeznaczony na wsparcie działalności wąskiej grupy 
organizacji pozarządowych – Polskiego Związku Łowieckiego i jego kół oraz Polskiego Związku Wędkarskiego i 
jego kół. Program służyć ma prowadzeniu przez te organizacje edukacji ekologicznej dzieci. Brak jednak 
innych programów dotacyjnych ukierunkowanych na inne typy organizacji pozarządowych. 

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
Brak jakichkolwiek projektów/zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Olsztynie działań promocyjno – 
edukacyjnych związanych z Konwencją z Aarhus zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko) w badanym okresie.  

6. PODSUMOWANIE 
 
Całkowita wartość jaką WFOŚiGW w Olsztynie przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą 
edukację ekologiczną w latach 2014 – 2015 w formie dotacji wynosi 6 021 652,50 zł z czego 1 030 900,00 zł 
na edukację ekologiczną realizowaną przez pozarządowe organizacje ekologiczne.  

W ramach programu Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Olsztynie nie finansował projektów edukacyjnych ani promocyjno - edukacyjnych, które miały na celu 
wypełnienie zapisów Konwencji z Aarhus. 

Nie posiadał także w swojej ofercie środków służących bezpośredniemu wsparciu strukturalnemu lub 
instytucjonalnemu pozarządowych organizacji ekologicznych.  

Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał w latach 2014 – 2015 beneficjentom realizującym projekty z 
zakresu ochrony przyrody w formie dotacji wynosi 1 492 070,87 zł, z czego na ochronę przyrody realizowaną 
przez pozarządowe organizacje ekologiczne zostały przyznane środki w wysokości 294 572,60 zł.  
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU 
 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu działa na mocy ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz Statutu nadanego 
Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr IX/125/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
Główne kierunki działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu 
wynikają z ustawowo określonych celów działania wojewódzkich funduszy, polityki ekologicznej państwa, 
regionalnej polityki ekologicznej, określonej w „Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2020 roku”, 
„Programie Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” 
oraz „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2017”. Podstawowe zadania 
Funduszu określa jego plan działalności na dany rok, plan finansowy na dany rok, lista przedsięwzięć 
priorytetowych oraz „Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i 
Środowisko” dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro) zawarte 25 czerwca 2007 r. z Ministrem 
Środowiska. Działalność Funduszu jest także podporządkowana uchwalonej 24 września 2012 r. „Strategii 
działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2013-2016 z 
perspektywą do 2020 roku ”. 
 
Informacje do niniejszej analizy pochodzą ze strony internetowej Funduszu (wraz z biuletynem informacji 
publicznej) oraz danych udostępnionych na wniosek Fundacji w postaci zestawień tabelarycznych o łącznych 
kwotach jakie WFOŚiGW w Opolu przekazał w latach 2014 – 2015 beneficjentom prowadzącym projekty z 
zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Łącznie informacje te pozwalają na prawidłową ocenę 
przyznania środków dla pozarządowych organizacji ekologicznych.  
 
 
1.2. ŚRODKI UE 

W 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na mocy 
porozumienia zawartego z Ministrem Środowiska nadal pełnił funkcję instytucji wdrażającej (pośredniczącej II 
stopnia) dla projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza 
25 mln euro. 
 
W 2014 r. kontynuowane były zadania związane z wykorzystaniem środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 
Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
powyżej 15 tys. RLM; 
Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia 
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych; 
 



 

Udzielono także wsparcia finansowego na zadanie realizowane w ramach priorytetu IV – Przedsięwzięcia 
dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, działanie 4.5 Wsparcie dla 
przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza. 
 
Fundusz udzielał również pożyczek na zadania realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz realizowane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. 
Łączna kwota udzielonych pożyczek wynosi 15 962 873 zł (w tym 9 499 829 zł stanowią pożyczki inwestycyjne 
oraz 6 463 044 zł pożyczki płatnicze). 
 
W zakresie edukacji ekologicznej i komunikacji społecznej Fundusz udzielił Gminie Pokój pożyczki na zadanie 
współfinansowane z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich (PO RYBY) pn.: „Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wiedzy o życiu wodnym i 
rybołówstwie” w wysokości 224 200 zł. 
 
Fundusz udzielił dofinansowania na realizację zadań współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013. Łączna wysokość przyznanych pożyczek inwestycyjnych wyniosła 
12 616 078 zł, z czego w 2014 r. wypłacono 4 554 744 zł. Z umów zawartych w latach poprzednich wypłacono 
13 913 101 zł. Przyznane zostały pożyczki płatnicze w wysokości 12 533 537 zł, na czasowe finansowanie 
inwestycji do czasu otrzymania przez pożyczkobiorcę środków przyznanych przez Zarząd Województwa, z 
czego w 2014 roku wypłacono 4 275 286 zł. Z umów zawartych wypłacono 16 121 364 zł. 
 
Od 1 stycznia 2010 r. Fundusz realizuje także projekt pn. „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MŚP w 
województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.2 „Zapewnienie dostępu do finansowania 
przedsiębiorczości”. Na mocy Umowy o dofinansowanie nr RPOP.01.02.00-16-003/09-00 z dnia 9.12.2009 r. 
wraz z późniejszymi zmianami na realizację projektu zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 23 000 000 
zł, z czego 22 311 309,42 zł z przeznaczeniem na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
Łącznie w okresie realizacji (01.01.2010 r.-31.12.2014 r.) z tytułu pożyczek dla sektora MŚP wypłacono 21 031 
131,56 zł, tj. 94,26% środków przekazanych na realizację projektu. Kwota wypłaconych pożyczek w 2014 r. 
wyniosła 1 927 119,29 zł, co stanowi 8,64% środków przekazanych na realizację projektu. 
 
1.3. ŚRODKI KRAJOWE 

 
Wpływy i przychody Wojewódzkiego Funduszu uzyskiwane były głównie z następujących źródeł:  
→ wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych,  
→ wpłaty z tytułu zwrotu rat pożyczek,  
→ przychody z odsetek od pożyczek,  
→ przychody z odsetek bankowych od rachunku a’ vista,  
→ przychody z odsetek od lokat bankowych,  
→ dotacje z UE w ramach Pomocy Technicznej,  
→ inne wpływy.  

 
1. Opłaty ekologiczne – 13 450 000 zł 



 

2. Kary ekologiczne – 0,00 zł  
3. Wpływy z tytułu spłat pożyczek – 69 270 000 zł 
4. Wpływ środków pożyczki z NFOŚiGW – 6 730 000 zł 
5. Inne wpływy – 170 000 zł 
6. Dofinansowanie PT POIiŚ – 1 010 000 zł 
7. Dotacje z NFOŚiGW – 530 000 zł 
8. Odsetki od pożyczek i kredytów – 5 400 000 zł 
9. Oprocentowanie wolnych środków pieniężnych – 3 420 000 zł 
10. Inne przychody – 20 000 zł / 
 
Wartość kosztorysowa zadań zgłoszonych we wnioskach o dofinansowanie ze środków Funduszu, wyniosła 
191 696 496,00 zł, a kwota oczekiwanej pomocy 176 153 399,00 zł. Suma udzielonych pożyczek i dotacji 
wyniosła 90 634 408 zł.  
 
Z tytułu pożyczek i dotacji wypłacono łącznie 148 625 636 zł, z czego 139 116 484 zł, w formie pożyczek, a 9 
509 152 zł w postaci dotacji. Z kwoty wypłaconych dotacji 27 502 zł przeznaczono na utracone dochody gmin, 
które Fundusz wypłaca na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w 
sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących 
własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód 
powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (Dz. U. Nr 142, poz. 1023). 
 
Łącznie na zadania z listy przedsięwzięć priorytetowych udzielono więc wsparcia w wysokości 98 855 597 zł a 
wypłacono 145 503 763 zł. Zawarto  umowy pożyczek (bez linii kredytowej BOŚ) na kwotę 84 477 096,96 zł, 
pożyczek uzupełniających na kwotę 3 757 834,12 zł, a obniżono pożyczki o łączną kwotę 15 924 855,91 zł. 
Wraz ze środkami udzielonymi z linii kredytowej BOŚ - suma udzielonej pomocy zwrotnej wyniosła 72 711 
688,42 zł. 
 
Udostępnianie środków w formie pożyczek związane było przede wszystkim ze wsparciem finansowym zadań 
realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków finansowych z Unii Europejskiej. Z łącznej kwoty 72 711 688 
zł pożyczek udzielonych oraz przypadających do wypłaty transz umów pożyczek z lat ubiegłych na 
dofinansowanie zadań z udziałem środków UE przeznaczono 116 406 964 zł. Z kwoty 139 116 484 zł pożyczek 
wypłaconych 104 329 711 zł, tj. 75% stanowi wsparcie zadań realizowanych z udziałem środków UE. W 
łącznej kwocie udzielonych pożyczek, pożyczki płatnicze - czyli przeznaczone na obsługę płatności w ramach 
zadań realizowanych ze środków RPO WO, PROW i PO IiŚ wynoszą 22 552 319 zł.  
 
Wypłacone kwoty pożyczek:  
PO IiŚ – 56 594 281 zł 
RPO WO – 8 870 933 zł 
PROW – 38 864 497 zł 
Razem 104 329 711 zł.  
 
Zawarto umowy dotacji na kwotę 18 043 454,47 zł, udzielono 1 dotacji uzupełniającej na kwotę 16 730,00 zł, 
a 6 przypadkach obniżono dotacje o łączną kwotę 137 464,03 zł. 
Ogółem suma udzielonych dotacji wg umów i aneksów wyniosła 25 183 390,80 zł.  
 
 



 

 
 

 
 
1.4. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

 
Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umów cywilnoprawnych, w oparciu o: 
→  Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków 

WFOŚiGW w Opolu, 
→ Kryteria wyboru przedsięwzięć;  
→ Listę przedsięwzięć priorytetowych na dany rok;  
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ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ TRYBU I ZASAD UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI 
 
Udzielane pożyczki i dotacje przeznaczone są na wspomaganie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i 
poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu 
bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych państwa i województwa w celu 
osiągnięcia standardów emisyjnych i jakości środowiska wynikających z prawa wspólnotowego i krajowego. 
 
Wnioski mogą być składane w trybie konkursowym lub w sposób ciągły. 
 
Fundusz może udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, 
pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia (w ramach tzw. linii kredytowych) 
oraz na dopłaty do oprocentowania lub częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielonych na 
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  
 
Dla zadań lub ich elementów o wartości powyżej 25 000 zł (gdy podział zadania na elementy nie wynika z 
chęci uniknięcia stosowania tego trybu wyboru) wyboru wykonawcy dokonuje się zgodnie z zasadami 
zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującego równe traktowanie wykonawców oraz wykonanie zadania w 
sposób efektywny, oszczędny i terminowy (dla podmiotów, których nie obejmuje ustawa pzp). 
 
Zmiana „Zasad ...” nie powoduje zmiany warunków umów zawartych przed wejściem zmian w życie.  
 
Wypłata pożyczki lub dotacji dokonywana jest, po zaakceptowaniu przez jednego z członków Zarządu 
Funduszu „dyspozycji wypłaty” potwierdzającej powstałe koszty realizacji zadania, zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy. W uzasadnionych przypadkach, a 
w szczególności w razie potrzeby dokonania przez pożyczkobiorcę lub dotowanego płatności zaliczkowych, 
odpowiednia część kwoty udzielonej pożyczki lub dotacji może być wypłacona przed złożeniem dokumentów 
finansowych potwierdzających powstałe koszty realizacji zadania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowiącym załącznik do umowy.  
 
Fundusz nie finansuje kosztów robocizny wykonanej siłami własnymi pożyczkobiorcy/dotowanego.  
 
Pożyczki. Fundusz udziela pożyczek inwestycyjnych i płatniczych. Pożyczka inwestycyjna współfinansuje 
koszty zadania i służy pełnemu zbilansowaniu źródeł finansowania. Pożyczka płatnicza przyznawana jest z 
przeznaczeniem na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej i środków krajowych.  
 
Kwota udzielonej pożyczki inwestycyjnej nie może być niższa niż 50 000 zł, z wyłączeniem pożyczek 
udzielanych w trybie konkursowego naboru wniosków. Wysokość pożyczek udzielanych małym i średnim 
przedsiębiorcom, ze środków przekazanych Funduszowi na realizację projektu „Ochrona środowiska szansą 
rozwoju sektora MSP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 1, działanie 1.2 Zapewnienie 
dostępu do finansowania przedsiębiorczości, nie podlega temu ograniczeniu.  
 
Fundusz udzielając pożyczek stosuje preferencyjne oprocentowanie:  
1. dla pożyczek inwestycyjnych nie może być niższe niż 2,5% w stosunku rocznym dla zadań z listy 
przedsięwzięć priorytetowych i 3,5% w stosunku rocznym dla zadań dofinansowywanych spoza tej listy;  



 

2. dla pożyczek płatniczych nie może być niższe niż 1,0% w stosunku rocznym dla zadań z listy przedsięwzięć 
priorytetowych i 2,0% w stosunku rocznym dla zadań dofinansowywanych spoza tej listy.  
 
Maksymalna wartość pożyczki inwestycyjnej w kosztach zadania nie może być wyższa niż:  
1) 95% wartości zadania netto lub brutto (jeśli podatek VAT jest kosztem) na za-dania umieszczone na liście 

przedsięwzięć priorytetowych Funduszu, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, 
jednostki ochrony zdrowia oraz publiczne jednostki organizacyjne oświaty, kultury, kościoły i związki 
wyznaniowe, domy pomocy społecznej, hospicja, spółki prawa handlowego świadczące usługi 
komunalne, w których udział kapitału publicznego stanowi nie mniej niż 51%, związki, stowarzyszenia i 
porozumienia komunalne.  

2) 75% wartości zadania netto lub brutto (jeśli podatek VAT jest kosztem) dla pozostałych podmiotów i 
zadań.  
 

W razie finansowania zadania jednocześnie ze środków Funduszu i z niepodlegających zwrotowi środków 
zagranicznych i/lub krajowych, wysokość dofinansowania w formie pożyczki inwestycyjnej nie może 
przekroczyć różnicy pomiędzy planowanymi kosztami inwestycyjnymi przedsięwzięcia, a dofinansowaniem ze 
środków zagranicznych i/lub krajowych.  
Fundusz udziela pożyczek inwestycyjnych stosując karencję w spłacie rat kapitałowych nie dłuższą niż 6 
miesięcy, liczoną od daty uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia, określonej w umowie.  
Pożyczka może być częściowo umorzona na wniosek pożyczkobiorcy. Kwota umorzenia dla zadań, które były 
objęte listą przedsięwzięć priorytetowych, nie może być wyższa niż:  
1) 25% pożyczki udzielonej na zadania realizowane przez publiczne jednostki organizacyjne ochrony zdrowia 

i opieki społecznej;  
2) 20% pożyczki udzielonej na zadania realizowane przez niepubliczne jednostki organizacyjne: ochrony 

zdrowia, opieki społecznej, hospicja, kościoły i związki wyznaniowe oraz publiczne jednostki 
organizacyjne oświaty i kultury, związki, stowarzyszenia i porozumienia komunalne, jednostki samorządu 
terytorialnego, spółki prawa handlowego z udziałem co najmniej 51% kapitału publicznego świadczące 
usługi komunalne oraz wspólnoty mieszkaniowe i wspólnoty właścicieli lokali;  

3) 10% pożyczki udzielonej na zadania realizowane przez pozostałe jednostki.  
 

Kwota umorzenia pożyczki udzielonej na zadanie nieobjęte listą przedsięwzięć priorytetowych i/lub kwota 
umorzenia pożyczki nieuwzględniona w rocznym planie finansowym Funduszu nie może być wyższa niż 50% 
wartości określonych powyżej. Kwota umorzenia pożyczki, nie może być wyższa niż 1 000 000 złotych.  
 
Dotacje. Dotacje mogą być udzielane na m.in. niżej wymienione zadania, a ich udział w kosztach netto lub 
brutto (jeżeli podatek VAT jest kosztem) nie może być wyższy niż:  
1) budowa oraz modernizacja urządzeń wodnych i urządzeń melioracji podstawowych służących ochronie 

ludzi i mienia przed powodzią oraz suszą – 95%,  
2) budowa i modernizacja zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz 

polderów przeciwpowodziowych – 20%,  
3) system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, w szczególności 

tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat – 
95%;  

4) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o 
środowisku – 50%;  

5) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz ograniczenia niskiej emisji – 50%, 
ale nie więcej niż 100 000,00 zł;  



 

6) działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony 
na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 70%;  

7) opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – 90%, ale nie więcej niż 200 000 zł oraz 
prowadzenie monitoringu przyrodniczego – 70%;  

8) przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt 
realizowane w ramach zadań własnych przez organy administracji publicznej – 50%;  

9) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, 
zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 50%; zadania ochrony czynnej w rezerwatach przyrody i 
obszarach Natura 2000 - 90%, ale nie więcej niż 200 000 zł;  

10) zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacją tych 
szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne – 70%;  

11) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:  
a. dla projektów o zasięgu lokalnym (gmina, powiat) – 90%, ale nie więcej niż 30 000 zł;  
b. dla projektów o zasięgu regionalnym (wojewódzkim) – 90%, ale nie więcej niż 150 000 zł;  
c. dla projektów związanych z budową, przebudową lub rozbudową bazy dydaktycznej w parkach 

krajobrazowych – 90% oraz realizowane przez administrację lasów państwowych - 70%  
12) przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej – 50%;  
 

Wyżej określone warunki określone stosuje się również do środków przekazywanych na realizację zadań 
państwowym jednostkom budżetowym (pjb). Kwota udzielonej dotacji nie może być niższa niż 5 000 zł. 
Fundusz nie udziela dotacji na zadania dofinansowane z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych w 
przypadku, gdy wysokość tego dofinansowania jest wyższa niż 50% kosztów zadania.  
 
LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH 
 
Priorytetem objęte są przedsięwzięcia zmierzające do:  
1) Spełnienia wymogów traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej w zakresie środowiska.  
2) Pełnego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, 

przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.  
3) Pełnej realizacji celów średniookresowych w poszczególnych komponentach ochrony środowiska 

określonych w „Programie Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012 - 2015 z 
perspektywą do roku 2019” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 
2012-2017”.  
 

Obejmują one następujący zakres tematyczny4: 
Ochrona przyrody i krajobrazu:  
a) ochrona i rozwój systemów obszarów prawnie chronionych,  
b) ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków roślin, grzybów i zwierząt,  
c) ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego.  

 
Ochrona i zrównoważone wykorzystanie lasów, łowiectwo:  
a) zwiększenie lesistości województwa,  

                                                      
4 Wskazano jedynie dziedziny objęte opracowaniem.  



 

b) stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w lasach, aby funkcje 
ekologiczne (ochronne) i społeczne mogły być w pełni rozwijane.  
 

Edukacja ekologiczna:  
a) wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o 

środowisku i jego ochronie,  
b) zwiększenie liczby osób podejmujących właściwe decyzje konsumenckie z punktu widzenia ochrony 

zasobów przyrodniczych. 
 

Poniżej zamieszczono niektóre z szeregu wskazanych imiennie przedsięwzięć priorytetowych ujętych na Liście 
Przedsięwzięć Priorytetowych na rok 2014 i 2015 w celu zobrazowania tematyki tych przedsięwzięć. Ujęte 
poniżej przedsięwzięcia uzyskały dofinansowanie.   
 
OCHRONA PRZYRODY ORAZ KRAJOBRAZU I LEŚNICTWO 
 

Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota 
dofinansowania 

ROK 2014 
Agencja Nieruchomości 
Rolnych Oddział 
Terenowy w Opolu 

Gospodarka drzewostanem oraz prace porządkowe i 
zabezpieczające w zabytkowym parku w Skarbiszowie ETAP 1 

84 800,00 

Agencja Nieruchomości 
Rolnych Oddział 
Terenowy w Opolu 

Gospodarka drzewostanem oraz prace porządkowe i 
zabezpieczające w zabytkowym parku w Strzelcach 
Namysłowskich ETAP I 

86 900,00 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w 
Opolu  

Wspieranie działania na rzecz różnorodności biologicznej 
poprzez zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów 
cennych przyrodniczo oraz działania edukacyjno-
informacyjne w 2015 roku 

300 000,00 

Okręg Polskiego 
Związku Wędkarskiego 
w Opolu 

Odbudowa i podtrzymanie struktury ichtiofauny wód 
płynących woj. opolskiego w 2014 r. 

119 000,00 

Dom Dziecka w 
Chmielowicach 

Inwentaryzacja drzewostanu i prace pielęgnacyjne w 
zabytkowym parku przy Domu Dziecka w Chmielowicach  

96 800,00 

Dom Pomocy 
Społecznej w 
Prószkowie  

Rewitalizacja terenów zielonych przed budynkiem Aneksu 
"B" w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie 

88 261,28 

Wspólnota 
Mieszkaniowa "POD 
KASZTANEM 

Urządzenie terenu zielonego przy Wspólnocie 
Mieszkaniowej "Pod Kasztanem" w Strzelcach Opolskich 

5 100,00 

Gmina Pokój Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego w Pokoju - 
dokumentacja techniczna 

120 500,00 

Miasto Opole Wykonanie nasadzeń w zabytkowym parku na Wyspie Bolko 113 176,49 

ROK 2015 

Dom Pomocy 
Społecznej w Klisinie 

Rewitalizacja zabytkowego parku w Klisinie - etap III 238 700,00 

Powiat Nyski Uporządkowanie terenu parku przy Szpitalu nr 2 w 
Głuchołazach wraz z dokonaniem nowych nasadzeń 

138 600,00 



 

Okręg Polskiego 
Związku Wędkarskiego 
w Opolu 

Odbudowa i podtrzymanies struktury ichtiofauny wód 
płynących woj. opolskiego w 2015 roku 

141 000,00 

Gmina Dąbrowa Wykonanie nasadzeń w parku dworskim w miejscowości 
Chróścina - etap I 

17 000,00 

Gmina Kędzierzyn-Koźle Prace pielęgnacyjno-nasadzeniowe w zabytkowym parku 
Planty Miejskie w Kędzierzynie-Koźlu 

367 500,00 

Gmina Zdzieszowice Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach 35 351,00 

Powiat Kędzierzyńsko-
Kozielski 

Uporządkowanie i prace pielęgnacyjne drzewostanu parku 
zabytkowego przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Sławięcickiej 79 
w Kędzierzynie-Koźlu 

44 400,00 

 
 
EDUKACJA EKOLOGICZNA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 
 

Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota 
dofinansowania 

ROK 2014 

Zespół Opolskich Parków 
Krajobrazowych w Pokrzywnej 

Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na 
obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych  

108 700,00 

Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa Oddział Opole 

Konferencja naukowo-techniczna Wybrane 
zagadnienia inżynierii środowiska w 
budownictwie 

13 200,00 

Uczniowski Klub Sportowy "Gwiazda" 
przy Publicznej Szkole Podstawowej 
Nr 2 Dwujęzycznej w Oleśnie 

Europejskie Słoneczne Dni - Olesno 2014 17 400,00 

Opolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Łosiowie 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Odnawialnych 
Źródłach Energii - III Edycja   

9 900,00 

Opolska Fundacja Filmowa OFFilm "Zielone perły Opolszczyzny" - filmy edukacyjno-
promocyjne 

30 000,00 

Opolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Łosiowie 

Organizacja konferencji z zakresu Odnawialnych 
Źródeł Energii  

5 500,00 

Miasto Opole Naprawa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w 
lesie w Opolu-Grudzicach 

15 300,00 

Miasto Opole Edukacja ekologiczna mieszkańców Opola 
poprzez opracowanie i druk materiałów i 
wydawnictw ekologicznych 

16 100,00 

ROK 2015 

Nadleśnictwo Opole - Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Adaptacja na cele edukacji przyrodniczo-leśnej 
pomieszczeń nadbudowy biurowca 
Nadleśnictwa Opole 

300 000,00 

Województwo Opolskie Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na 
obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych  

134 000,00 

Gmina Gogolin Aktywna edukacja ekologiczna w gminie 
Gogolin 

19 900,00 



 

Lokalna Grupa Rybacka 
"Opolszczyzna" 

Organizacja lekcji plenerowych oraz konkursu z 
wiedzy o rybactwie i edukacji w zakresie 
ochrony wód i gospodarki wodnej dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

18 600,00 

Uczniowski Klub Sportowy "Gwiazda" 
przy Publicznej Szkole Podstawowej 
Nr 2 Dwujęzycznej w Oleśnie 

Europejskie Słoneczne Dni - Olesno 2015 17 800,00 

Opolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Łosiowie 

Instalacja fotowoltaiczna o charakterze 
edukacyjno-użytkowym jako wzmocnienie bazy 
edukacyjnej Regionalnego Centrum 
Ekoenergetyki 

14 000,00 

Bastech Sp. z o.o. w Krapkowicach Ekologiczny region Krapkowic oraz gminy 
Tarnów Opolski - cykl artykulów prasowych 

15 000,00 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Diody nie są takie złe - powiatowa akcja 
ekologicznej świadomości 

6 100,00 

Zadania w następujących kategoriach tematycznych:  
 wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach 

kampanii informacyjno-promocyjnych,  
 promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz wspomaganie programów edukacyjnych 

poprzez dofinansowywanie czasopism i wkładek  
 ekologicznych oraz cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych,  
 wspieranie działalności wydawniczej wspomagającej edukację ekologiczną,  
 wspieranie konferencji, seminariów i szkoleń istotnych dla edukacji ekologicznej.  

Zadania kierowane do szerokiego kręgu odbiorców, mające na celu:  
a) uświadamianie społeczeństwu negatywnych skutków zdrowotnych spalania śmieci w urządzeniach do 

tego nie przystosowanych (przydomowych piecach węglowych),  
b) promowanie efektywnych i niskoemisyjnych rozwiązań w zakresie ogrzewania nowo budowanych 

osiedli i domów,  
c) zaanagażowanie służb porządkowych (straży miejskiej) do współdziałania w zakresie kontrolowania 

indywidualnych palenisk i kotłowni domowych, a także nakładania kar w przypadku spalania odpadów 
lub paliwa gorszej jakości,  

d) promujące mycie ulic na mokro,  
e) upowszechnienie ekologicznych zachowań kierowców związanych z podróżowaniem pojazdami 

silnikowymi (propagowanie ekonomicznego stylu jazdy),  
f) propagowanie korzystania z komunikacji zbiorowej,  
g) upowszechnienie hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz transformacji systemu 

gospodarowania odpadami jak również ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych 
nowelizowanych ustaw o odpadach i odpadach opakowaniowych,  

h) promowanie metod bezpiecznego recyklingu organicznego – np. przydomowych kompostowników , czy 
selektywnego gromadzenia bioodpadów, jako metody ograniczania masy składowanych odpadów 
biodegradowalnych.  

Zadanie realizowane przez Państwowe Jednostki Budżetowe  

 
KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU 
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU 
 
Fundusz może finansować zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska, służące realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju, zgodnie z aktualną polityką ekologiczną Państwa, regionalnym oraz lokalnymi 
programami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  



 

 
Realizując ustawowe obowiązki Fundusz określa następujące cele strategiczne prowadzonej działalności: 
1) zapewnienie realizacji zobowiązań wynikających z traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej poprzez 

maksymalną absorpcję niepodlegających zwrotowi środków Unii Europejskiej w zakresie  regionalnych 
inwestycji ochrony środowiska, 

2) optymalizację osiągniętego efektu ekologicznego w ramach posiadanych środków finansowych. 
 
W pierwszej kolejności środki Funduszu są zatem przeznaczane na wspomaganie przedsięwzięć z zakresu: 
1) ochrony środowiska dofinansowywanych środkami Funduszu Spójności, Funduszy Strukturalnych oraz 

bezzwrotnymi funduszami krajowymi, 
2) ochrony środowiska niedofinansowywanych środkami Unii Europejskiej, lecz prowadzących do 

wypełnienia postanowień traktatu akcesyjnego, 
3) edukacji ekologicznej oraz zgłaszanych przez służby ochrony środowiska. 
 
Kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa i województwa opolskiego ma charakter nadrzędny, w 
szczególności w odniesieniu do przedsięwzięć zmierzających do wypełnienia zobowiązań wynikających z 
członkostwa w Unii Europejskiej. Realizowane zadania będą spójne z listą przedsięwzięć priorytetowych 
Funduszu przyjętą przez Radę Nadzorczą na dany rok oraz Programem Ochrony Środowiska Województwa 
Opolskiego, skorelowanym z polityką ekologiczną państwa. 
 
Kryteriami selekcji w dziedzinie V. Ochrona przyrody oraz krajobrazu i leśnictwo są: 
1) zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarach chronionych na 

podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatów przyrody 
i parków krajobrazowych oraz obszarach objętych programem „NATURA 2000”, 

2) działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony 
na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

3) przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin i zwierząt, 
4) ochrona obiektów przyrodniczych wymagających ochrony w świetle wymogów prawa, 
5) dokumentacja stanu przyrody oraz opracowywanie planów ochrony obszarów cennych przyrodniczo, ze 

szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz 
prowadzenie monitoringu przyrodniczego, 

6) prace badawcze i projektowe związane z dokumentowaniem zasobów przyrody oraz ich ochroną, 
7) zalesienia i zadrzewienia, szczególnie związane ze zwiększeniem lesistości województwa, 
8) poprawa zdrowotności i odporności drzewostanu, 
9) urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, 
10) rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej prowadzonej przez parki krajobrazowe, 

nadleśnictwa oraz wiodące placówki edukacyjne na obszarach włączonych w sieć NATURA 2000, 
11) ochrona ekosystemów leśnych przed gradacjami owadów, chorobami drzewostanów i pożarami przede 

wszystkim na obszarach chronionych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych w lasach, 
12) ochrona zbiorników wodnych i tworzenie biotopów na potrzeby rewitalizacji środowiska, 
13) remont i odtwarzanie urządzeń hydrotechnicznych, w celu ochrony ekosystemu w lasach i obszarach 

chronionych. 
 

Kryteriami selekcji w dziedzinie VII. Edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna są: 
1) Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec środowiska poprzez wspieranie upowszechniania 

wiedzy ekologicznej poprzez: 
a. realizację programów edukacyjnych, 



 

b. cykliczne audycje radiowe i telewizyjne, 
c. kampanie informacyjno-prasowe, 
d. wydawnictwa, czasopisma i publikacje, 
e. seminaria, konferencje, prelekcje i wykłady, 
f. konkursy i olimpiady, 
g. targi i wystawy promujące nowoczesne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska. 

2) Rozwój bazy  dydaktycznej i edukacyjnej, budowa ścieżek edukacyjnych. 
3) Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne parków krajobrazowych. 
4) Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. 
5) Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o 

środowisku. 
6) Upowszechnianie wyników badań naukowych w zakresie ochrony środowiska.  
7) Upowszechnianie informacji i wiedzy o stanie środowiska, celem zwiększenia dostępności informacji o 

najistotniejszych zagrożeniach środowiska jak i podejmowanych działaniach na rzecz jego ochrony oraz 
wspierania realizacji celów wskazanych w niniejszych kryteriach. 
 

W ramach kryteriów techniczno – ekonomicznych ocenie podlegają: 
1) Planowane efekty. 
2) Stopień przygotowania zadania do realizacji. 
3) Okres realizacji zadania. 
4) Koszt realizacji zadania, w tym koszt jednostkowy uzyskania efektu ekologicznego. 
5) Zabezpieczenie źródeł finansowania. 
6) Sytuacja finansowa inwestora. 
7) Rentowność przedsięwzięcia, okres zwrotu nakładów i ryzyko finansowe (dla wybranych zadań). 

 
W ramach kryterium stanu przygotowania zadania Fundusz oczekuje składania wniosków na zadania w pełni 
przygotowane do realizacji, tj. w zależności od charakteru zadania: 
1) na zadania inwestycyjne: nie wcześniej niż po sporządzeniu projektu budowlanego i kosztorysu 

inwestorskiego oraz uzyskaniu pozwolenia budowlanego lub złożeniu wniosku o jego wydanie (jeśli jest 
wymagane) i nie później niż z datą rozpoczęcia robót (złożenie wniosku w innym okresie może skutkować 
odmową udzielenia pożyczki lub dotacji); 

2) na zadania nieinwestycyjne: nie wcześniej niż po przygotowaniu projektu przedsięwzięcia i kosztorysu lub 
preliminarza kosztów sporządzonego w oparciu o udokumentowane rozeznanie cen rynkowych i nie 
później niż z datą zawarcia pierwszej umowy (zlecenia) z wykonawcą lub dostawcą przedmiotu 
zamówienia; 
 

 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Analizując trzy podstawowe dokumenty jakie obowiązują wnioskodawców widoczna jest uproszczona 
procedura ubiegania się o dotację w porównaniu z procedurą ubiegania się o pożyczkę. Poziom 
dofinansowania w przypadku dotacji został bardzo zróżnicowany nie pod kątem beneficjentów jak to się 
najczęściej praktykuje a pod kątem działań. I tak działania z zakresu czynnej ochrony przyrody mają szansę na 
dofinansowanie sięgające 90% jednocześnie budowa oraz modernizacja urządzeń wodnych i urządzeń 



 

melioracji podstawowych służących ochronie ludzi i mienia przed powodzią oraz suszą – 95% (mimo, iż w 
polskiej praktyce mogą to być przedsięwzięcia mogące istotnie negatywnie wpływać na zasoby przyrodnicze).  
 
W „Zasadach…” brak zupełnie wskazania listy podmiotów mogących się ubiegać o dofinansowanie ze 
środków WFOŚiGW oraz listy wydatków, które Fundusz uznaje za kwalifikowalne lub możliwe do 
dofinansowania. Jedyną twardą regułą określoną w „Zasadach…” jest niekwalifikowalny koszt „robocizny 
wykonanej siłami własnymi pożyczkobiorcy/dotowanego”.  Wyłącza to jakikolwiek koszt osobowy wynikający 
z realizacji projektu z możliwości dofinansowania. Nie ma jednakże informacji o innych kosztach co każe 
domniemywać, iż koszty ogólne i administracji projektu – jeśli wynikają z realizacji projektu mogą zostać 
uznane za kwalifikowane.  
 
Widoczny jest także bardzo duży nacisk położony na Listę Przedsięwzięć Priorytetowych na dany rok. Brak 
jednakże informacji o trybie zgłaszania przedsięwzięć do ujęcia na LPP na dany rok. „Zasady…” nie określają 
tego trybu a zgodnie z informacją uzyskaną na wniosek od Funduszu nie ogłaszał on w latach 2014 – 2015 
żadnych konkursów w dziedzinie edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności. Nie zostały one zatem 
wybrane na zasadzie konkursu na finansowanie działań na rok następny.  
Dodatkowym aspektem wyboru tych projektów są kryteria oceny projektów, które nie precyzują w ogóle 
punktacji w ramach poszczególnych kryteriów ani nie wyjaśniają co konkretnie będzie oceniane w ramach 
danego kryterium. I tak jako kryterium selekcji a zatem kryterium, które pozwala na właściwą selekcję 
wniosków określając pulę tych, które będą rekomendowane do dofinansowania znajdują się m.in. ochrona 
obiektów przyrodniczych wymagających ochrony w świetle wymogów prawa czy przedsięwzięcia związane z 
ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin i zwierząt. Na podstawie tak skonstruowanego opisu 
kryterium nie można określić co będzie oceniane. Nie została także określona jaka będzie w ramach tego 
kryterium punktacja. Lista kryteriów jest zatem zupełnie niejasna i nie pozwala wnioskodawcy na weryfikację 
uzyskanej punktacji i zakwalifikowania projektu. Kryteria oceny projektów są zatem nieprawidłowo 
sformułowane i nie zapewniają przejrzystego procesu oceny wniosków.  
 
Kryteria merytoryczne dodatkowo składają się z oceny techniczno – ekonomicznej, gdzie oceniana jest m.in. 
rentowność przedsięwzięcia czy okres realizacji projektu. Nie zostało w żaden sposób sprecyzowane jaką 
wagę mają kryteria techniczno – ekonomicznej względem kryteriów selekcji. Podobnie również brak 
określenia punktacji oraz bardzo ogólny opis kryterium nie pozwala wnioskodawcy na weryfikację 
przyznanego dofinansowania.  
 
Jako pozytywny aspekt działalności WFOŚiGW w Opolu można uznać bieżące umieszczanie na stronie www 
informacji o wnioskach, którym udzielono dofinansowania. W związku z faktem, iż nie ma konkursów, 
których wyniki byłyby upubliczniane jest to jedyna forma (oprócz wnioskowania o udostępnienie informacji 
publicznej) dostępu do informacji o wydatkowaniu środków Funduszu.  

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 
 
Fundusz w Opolu nie przeprowadzał w latach 2014-2015 konkursowych naborów wniosków z dziedziny 
edukacja ekologiczna. Wydatkowanie środków w ramach tej dziedziny obywało się zatem na podstawie Listy 
Przedsięwzięć Priorytetowych i naboru ciągłego. 

 



 

NABÓR CIĄGŁY 2014 

 
Z dziedziny edukacji ekologicznej w roku 2014 zakwalifikowano do finansowania 32 wnioski, a suma pomocy 
wg zawartych umów wyniosła 1 134 302,00 zł (31 dotacji i 1 pożyczka).  
Wydatki na edukację ekologiczną wyniosły 1 163 430,00 zł. Wśród beneficjentów nie było żadnej 
pozarządowej organizacji ekologicznej ani żadnej innej organizacji pozarządowej.  
 
Fundusz kontynuował dofinansowanie 1 zadania z 2012 roku, dotyczącego zachowania rzadkich i 
chronionych gatunków roślin poprzez odbudowę i ochronę ich naturalnych siedlisk oraz 7 zadań rozpoczętych 
w 2013 r. dotyczących doposażenia i rozbudowy Izby Leśnej, publikacji cyklicznych artykułów prasowych 
poświęconych gospodarce odpadami i ochronie wód na terenie województwa opolskiego w dzienniku 
regionalnym, kampanii edukacyjnych i organizacji szkoleń w zakresie gospodarowania odpadami, 
prowadzenia aktywnej edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz wykonania ekspertyzy oceniającej 
stopień realizacji planu rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim na łączną kwotę 
dofinansowania 456 992,55 zł. 
 

 
* przedsięwzięcia z Listy Przedsięwzięć Priorytetowych 
 

NABÓR CIĄGŁY 2015 

Z dziedziny edukacji ekologicznej w roku 2015 zakwalifikowano do finansowania 27 wnioski, a suma pomocy 
wg zawartych umów wyniosła 2 108 062,79 zł. Wydatki na edukację ekologiczną wyniosły 963 400,00 zł. 
Wśród beneficjentów nie było żadnej pozarządowej organizacji ekologicznej.  
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OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Żaden z projektów, które uzyskały dofinasowanie w naborach 2014 r. i 2015 r. nie dotyczył zakresu 
związanego z tematyką Konwencji z Aarhus a wśród beneficjentów nie było żadnej organizacji 
pozarządowej.  
 
Brak zupełnie informacji o zasadach na jakich podlegały ocenie projekty spoza LPP a także jak wspomniano 
wcześniej w jaki sposób dokonano selekcji projektów do samej LPP. Proces przyznawania środków jest zatem 
zupełnie nieprzejrzysty.  
 

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 
 
Fundusz w Opolu nie przeprowadzał w latach 2014-2015 konkursowych naborów wniosków z dziedziny 
ochrona bioróżnorodności. 
 

NABÓR CIĄGŁY 2014 

 
W zakresie ochrony przyrody oraz krajobrazu i leśnictwa w roku 2014 zakwalifikowano do finansowania 19 
wniosków (w tym 1 promesa), a suma pomocy wg 16 zawartych umów dotacji wyniosła 1 361 437,00 zł. Dla 
trzech wniosków (2 z dziedziny ochrona przyrody i 1 z ochrony ziemi) Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska sporządzono jedną umowę na kwotę 300 000,00 zł.  
Wśród beneficjentów znalazła się jedna organizacja pozarządowa - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Opolu.  
 
Fundusz kontynuował dofinansowanie 1 zadania rozpoczętego w 2012 r., dotyczącego zachowania i 
wzbogacenia różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody „Góra Św. Anny” oraz 1 zadania 
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rozpoczętego w 2013 r. dotyczącego ochrony różnorodności biologicznej opolskich obszarów Natura 2000 w 
roku 2014. 
 

 
 

NABÓR CIĄGŁY 2015 

W zakresie ochrony przyrody oraz krajobrazu i leśnictwa w roku 2015 zakwalifikowano do finansowania 7 
wniosków a suma pomocy wg zawartych umów dotacji wyniosła 982 551 zł. Wśród beneficjentów znalazła się 
jedna organizacja pozarządowa - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu.  
 
Na liście przedsięwzięć dofinansowanych nie znalazł się żaden projekt spoza Listy Przedsięwzięć 
Priorytetowych na rok 2015 i jednocześnie brak na niej projektów prowadzonych przez pozarządowe 
organizacje ekologiczne. 
 
Jednocześnie przekazano środki państwowym jednostkom budżetowym na następujące przedsięwzięcia z 
zakresu ochrony przyrody i krajobrazu:  
1. Państwowa Straż Rybacka w Opolu „Ochrona bioróżnorodności i ichtiofauny wód śródlądowych na terenie 
województwa opolskiego w 2016 roku” na kwotę 20 000,00 zł. 
2.. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu „Ustanowienie planów ochrony oraz wykonanie zadań 
z zakresu ochrony czynnej w opolskich rezerwatach przyrody w roku 2016” na kwotę 170 000,00 zł.  
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Wśród dofinansowanych projektów z dziedziny ochrony przyrody nie znalazł się żaden prowadzony przez 
pozarządowe organizacje ekologiczne a większość dofinansowanych projektów dotyczyło rewitalizacji 
założeń parkowych lub zieleni miejskiej. Podobnie jak w przypadku naboru w ramach dziedziny „edukacja 
ekologiczna” brak zupełnie informacji o zasadach na jakich podlegały ocenie projekty spoza LPP a także jak 
wspomniano wcześniej w jaki sposób dokonano selekcji projektów do samej LPP. Proces przyznawania 
środków jest zatem nieprzejrzysty.  
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4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZADOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
Wśród oferty finansowej WFOŚiGW w Opolu brak wskazania środków służących instytucjonalnemu i/lub 
strukturalnemu wsparciu funkcjonowania pozarządowych organizacji ekologicznych.  

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
Brak jakichkolwiek projektów/zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Opolu działań promocyjno – 
edukacyjnych związanych z Konwencją z Aarhus zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko) w badanym okresie.  

6. PODSUMOWANIE 
 
Całkowita wartość jaką WFOŚiGW w Opolu przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą edukację 
ekologiczną w latach 2014 – 2015 w formie dotacji wynosi 1 876 600 zł z czego na edukację ekologiczną 
realizowaną przez pozarządowe organizacje ekologiczne nie zostały przeznaczone żadne środki.  

W ramach programu Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Opolu nie finansował projektów edukacyjnych ani promocyjno - edukacyjnych, które miały na celu 
wypełnienie zapisów Konwencji z Aarhus. 

Nie posiadał także w swojej ofercie środków służących bezpośredniemu wsparciu strukturalnemu lub 
instytucjonalnemu pozarządowych organizacji ekologicznych.  

Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał w latach 2014 – 2015 beneficjentom realizującym projekty z 
zakresu ochrony przyrody w formie dotacji wynosi 2 193 008,82 zł, z czego na ochronę przyrody realizowaną 
przez pozarządowe organizacje ekologiczne nie zostały przyznane żadne środki.  
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU 
 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

WFOŚiGW działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1232 ze zm.) oraz Statutu nadanego uchwałą Nr XLV/685/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 
dnia 29 marca 2010 r., ze zmianami przyjętymi 21 marca 2011 r. oraz 28 listopada 2011 r. 
 
Kierunki wydatkowania środków WFOŚiGW wyznaczają uchwalone przez Radę Nadzorczą na podstawie 
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.): 
→ „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków 

WFOŚiGW w Poznaniu” 
→ „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Poznaniu”  
→ „Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu”  
 
Informacje do niniejszej analizy pochodzą ze strony internetowej Funduszu (wraz z biuletynem informacji 
publicznej) oraz danych udostępnionych na wniosek Fundacji w postaci zestawień tabelarycznych o łącznych 
kwotach jakie WFOŚiGW w Poznaniu przekazał w latach 2014 – 2015 beneficjentom prowadzącym projekty z 
zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Łącznie informacje te pozwalają na prawidłową ocenę 
przyznania środków dla pozarządowych organizacji ekologicznych.  
 
1.2. ŚRODKI UE 

WFOŚiGW był zaangażowany w realizację następujących programów operacyjnych na lata 2007-2013: 
1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – jako Instytucja Wdrażająca dla osi priorytetowych: I 
– Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości 
poniżej 25 mln euro), 
2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – jako Instytucja Pośrednicząca 
dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze. 
 
WFOŚiGW, wraz z pozostałymi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kraju, na podstawie 
Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla osi 
priorytetowych: I – Gospodarka wodnościekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
(projekty o wartości poniżej 25 mln euro), zawartego w dniu 25 czerwca 2007r., z Ministrem Środowiska 
(wraz z późniejszymi aneksami), a także Porozumienia w sprawie przekazania i przyjęcia do realizacji zadań w 
ramach osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, zawartego w dniu 14 listopada 
2007r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wraz z późniejszymi aneksami), 
był odpowiedzialny za wdrażanie dwóch priorytetów Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”: 



 

→ Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa: głównym celem priorytetu jest wyposażenie (do końca 2015r.) 
aglomeracji powyżej 15 tys. RLM (w uzasadnionych przypadkach również w aglomeracjach 10-15 tys. 
RLM) w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 
91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 

→ Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi: głównym celem priorytetu jest 
zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i 
rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich. 

 
W sumie WFOŚiGW podpisał umowy o dofinansowanie dla 22 projektów, o łącznej wartości 834 629 981,98 
zł i łącznej kwocie dofinansowania 381 809 210,58 zł. 
Wpłynęły 73 wnioski beneficjentów o płatność, zatwierdzono 70 wniosków o płatność na kwotę 47 016 
413,40 zł wydatków kwalifikowanych. Łączna kwota środków wypłaconych beneficjentom roku wyniosła 
67 954 956,56 zł. 
 
Na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zawartego w dniu 1 października 2007r. z 
Zarządem Województwa Wielkopolskiego (wraz z późniejszymi aneksami), WFOŚiGW pełni funkcję Instytucji 
Pośredniczącej dla Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach którego realizowane są następujące działania: 
3.1 – Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 
3.2 – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, 
3.3 – Wsparcie ochrony przyrody, 
3.4 – Gospodarka wodno-ściekowa, 
3.5 – Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji, 
3.6 – Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, 
3.7 – Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii. 
 
W 2014 roku odbył się jeden konkurs: dla działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i 
ekologicznego (schemat VI Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk 
żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego), w ramach którego do WFOŚiGW wpłynęło 48 wniosków o dofinansowanie. W sumie do 31 
grudnia 2014 r. WFOŚiGW podpisał 213 umów o dofinansowanie projektów o łącznej kwocie 1 037 883 
055,01 zł wydatków kwalifikowanych i łącznej wysokości dofinansowania 718 127 083,51 zł (przy czym 5 
beneficjentów zrezygnowało z dofinansowania i umowy zostały rozwiązane). Ogółem do 31.12.2014r. 
wypłacono Beneficjentom 594.570.328,69 zł (w tym w formie zaliczki 334 332 387,52 zł, a w formie 
refundacji 260.237.941,17 zł), ponadto poświadczono dofinansowanie w kwocie 54.507.973,41 zł dla 
państwowych jednostek budżetowych. 
 
1.3. ŚRODKI KRAJOWE 

WFOŚiGW po podpisaniu w październiku 2013 roku porozumienia w sprawie uczestnictwa w Programie 
Ochrony Jezior Polski Północnej (POJPP), powołał w 2014 roku grupę roboczą złożoną z przedstawicieli 
WFOŚiGW w Poznaniu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Środowiska, 
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz oddziału poznańskiego Polskiej Akademii Nauk, 
która pracowała nad wskazaniem jezior do I etapu POJPP, a następnie określiła katalog przedsięwzięć 
inwestycyjnych i badawczych niezbędnych do poprawy stanu wybranych jezior oraz koszty wdrożenia 
programu. WFOŚiGW, przy współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej 



 

ze Szczecina, Gdańska, Torunia, Olsztyna i Białegostoku, prowadził rozmowy na temat możliwości wpisania 
POJPP do regionalnych i krajowych dokumentów związanych z ochroną środowiska, rozwojem regionalnym 
oraz gospodarką wodną. 
 
W 2014 roku WFOŚiGW rozpoczął prace nad programem pn. Wielkopolska Sieć Natura 2000, zapisanym w 
Strategii Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 
2013-2016 z perspektywą do roku 2020. Prace nad programem zostały wstrzymane z powodu zawieszenia 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prac nad Wspólną Strategią Działania 
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 
z perspektywą do 2020 roku. 
 
Wpływy i przychody Wojewódzkiego Funduszu uzyskiwane były głównie z następujących źródeł:  
→ wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych,  
→ wpłaty z tytułu zwrotu rat pożyczek,  
→ przychody z odsetek od pożyczek,  
→ przychody z odsetek bankowych od rachunku a’ vista,  
→ przychody z odsetek od lokat bankowych,  
→ dotacje z UE w ramach Pomocy Technicznej,  
→ inne wpływy.  

 
Struktura przychodów:  
→ opłaty za korzystanie ze środowiska - 58 938 768,59 zł 
→ administracyjne kary pieniężne - 33 385,15 zł, 
→ dochody gmin i powiatów z tytułu opłat i kar - 1 164 349,31 zł, 
→ dotacje z budżetu państwa - 3.775.517,80 zł, 
→ oprocentowanie udzielonych pożyczek - 13.231.234,27 zł, 
→ oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych i naliczonych odsetek - 4 792 639,61 zł 
→ dywidendy - 1.400.560,00 zł 
→ pozostałe - 66 908,62 zł 
→ wpływy z tytułu spłat rat kapitałowych od udzielonych pożyczek - 84.950.157,20 zł. 

 
Wypłaty pożyczek ze środków WFOŚiGW wyniosły 139 422 479,51 zł a łączna kwota częściowych umorzeń 
pożyczek wyniosła 10 066 127,67 zł. 
WFOŚiGW zawarł umowy dotacji na kwotę 21 601 785,26 zł, z czego na edukacje ekologiczną 4.408.253,59 zł 
a ochronę przyrody 1 238 495,69 zł. Wypłaty dotacji ze środków WFOŚiGW w roku wyniosły 17 411 911,55 zł. 
WFOŚiGW zawarł także umowy przekazania środków dla państwowych jednostek budżetowych (PJB) na 
kwotę 4 328 459,00 zł, z czego na edukację ekologiczną 165 000,00 zł. 
 
Realizowane są także dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dotyczyły umów zawartych w dniach: 
29.08.2006 r., 18.12.2008 r. oraz 13.02.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w sprawie 
dopłat ze środków WFOŚiGW do oprocentowania kredytów udzielanych przez BOŚ S.A. na inwestycje w 
zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie województwa wielkopolskiego. W 2014 roku 
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych wyniosły 755 313,31 zł. 
Z tej formy pomocy finansowej korzystały przede wszystkim osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy realizujący 
przedsięwzięcia proekologiczne. Największe środki zostały przekazane na linie dotyczące inwestycji w 
zakresie technologii przyjaznych środowisku, odnawialnych źródeł energii oraz inwestycji związanych z 
gospodarowaniem odpadami. Dodatkowo realizowano dopłaty w postaci spłaty kapitału kredytów 



 

bankowych dla umów zawartych w 2013 i 2014 roku z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w 
sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów 
bankowych udzielanych przez BOŚ na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
realizowane na terenie województwa wielkopolskiego. W 2014 roku spłaty kapitału kredytów bankowych 
wyniosły 1 831 830,64 zł. 
 
1.4. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

 
Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umów cywilnoprawnych, w oparciu o: 
→  Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków 

WFOŚiGW w Poznaniu na dany rok, 
→ Kryteria wyboru przedsięwzięć;  
→ Listę przedsięwzięć priorytetowych na dany rok; 
 
Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków 
WFOŚiGW w Poznaniu 
 
Fundusz udziela pomocy finansowej w formie pożyczek i dotacji na cele określone w Ustawie Prawo ochrony 
środowiska zgodnie z priorytetami, kryteriami wyboru przedsięwzięć oraz planami działalności Funduszu. 
Fundusz może również przekazywać środki państwowym jednostkom budżetowym oraz zawierać, za zgodą 
Rady Nadzorczej, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, innymi wojewódzkimi 
funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, bankami lub innymi organizacjami finansowymi 
polskimi lub zagranicznymi, umowy, porozumienia o finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie 
środowiska i gospodarce wodnej a także przyznawać nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej, na podstawie odrębnych regulaminów. Fundusz może także udzielić, w formie pisemnej, 
promesy na dofinansowanie przedsięwzięcia planowanego do realizacji z udziałem środków zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi.  
Pomoc finansowa udzielana jest po przedstawieniu przez wnioskodawcę możliwości pełnego pokrycia 
planowanych kosztów przedsięwzięcia. 
 
Podmiot, który nie jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany do stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zobowiązany jest do dokonania wyboru podmiotów realizujących na jego zlecenie 
całe przedsięwzięcie, które ma być dofinasowane przez Fundusz , na podstawie przepisów ustawy Kodeks 
Cywilny regulujących zawieranie umów w drodze przetargu lub negocjacji, z wyjątkiem umów do kwoty 
5.000,00 zł. Zobowiązanie do zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego dotyczące przetargu (art. 701 – 705) 
lub negocjacji wskazane będzie każdorazowo w umowie, w zależności od specyfiki przedsięwzięcia. Nie 
dotyczy to jednak jednostek sektora finansów publicznych wymienionych w przypadku zamówień, do których 
podmioty te nie będą z mocy obowiązujących przepisów zobowiązane do stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych i innych podmiotów jeśli ich przepisy wewnętrzne bezwzględnie zobowiązują do 
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Pożyczki. Fundusz nie udziela pożyczek i dotacji z własnych środków osobom fizycznym nie prowadzącym 
działalności gospodarczej, z wyjątkiem dofinansowania przedsięwzięć m.in. z zakresu ochrony przyrody 
realizowanych w parkach zabytkowych pod warunkiem dostępności parku dla ogółu społeczności. 
Fundusz udziela pożyczek stosując preferencyjne oprocentowanie, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku 
rocznym. Wysokość pożyczki nie może przekraczać 90% (a w przypadku przedsięwzięć realizowanych w 2015 



 

r. – 100%) kosztów przedsięwzięcia a karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki nie może być dłuższa niż 1 
rok od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki.  
 
W przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 
możliwe jest udzielenie pomocy w postaci pożyczek nieumarzalnych (oprocentowanie nie mniej niż 3% w 
skali roku, umowa zawierana na maksymalnie 15 lat a okres karencji nie dłuższy niż jeden rok od daty 
zakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki). 
 
Fundusz, w przypadku przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej może także udzielić 
nieumarzalnej pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia do czasu 
refundacji środków (oprocentowanie nie mniejsze niż 4,8% w skali roku a okres trwania umowy nie może być 
dłuższy niż 36 miesięcy od zakończenia finansowej realizacji projektu).  
Wnioskodawca jest zobowiązany udzielić dwóch zabezpieczeń pożyczki, przy czym wartość minimalna 
każdego z tych zabezpieczeń powinna być równa kwocie pożyczki powiększonej o 30%. Pożyczka udzielona 
przez Fundusz może być umorzona w wysokości do 40% udzielonej pożyczki na przedsięwzięcia realizowane 
przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, do 15% (a w roku 2015 r. do 25%) udzielonej 
pożyczki na przedsięwzięcia, które są realizowane przez spółki prawa handlowego (w których udział kapitału 
publicznego w kapitale zakładowym stanowi co najmniej 51%), Lasy Państwowe, podmioty prawne związków 
wyznaniowych, jednostki organizacyjne kultury fizycznej i turystyki, samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej, publiczne uczelnie wyższe.  
 
Dotacje mogą być udzielone m.in. na:  
→ edukację ekologiczną,  
→ monitoring środowiska,  
→ ochronę i kształtowanie przyrody,  
→ ochronę lasów,  
→ ochronę przed powodzią i małą retencję,  
→ zapobieganie i likwidację skutków poważnych awarii,  
→ opracowanie i sporządzanie ekspertyz wdrożeniowych, badań naukowych oraz wymaganych ustawowo 

planów i programów o statusie wojewódzkim, a także wspomaganie realizacji tych programów i planów,  
→ wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń 

technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  
→ profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości 

środowiska,  
→ przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez państwowe jednostki budżetowe.  

 
Fundusz może udzielić dotacji dla projektów dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wyłonionych w konkursach ogłaszanych w ramach programów priorytetowych, według 
odrębnych regulaminów.  
Podmioty wykonujące przedsięwzięcia finansowane w formie dotacji ze środków Funduszu, mogą uzyskać na 
to samo przedsięwzięcie pożyczkę dla zbilansowania środków, jednak łączny udział środków Funduszu nie 
może być większy niż 95% (a w roku 2015 r. niż 100%) kosztów przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia inwestycyjne 
mogą być dofinansowane w formie dotacji do 60% wartości kosztów, a pozostałe przedsięwzięcia do 100% 
wartości kosztów w zależności od wysokości środków pozostających w dyspozycji Funduszu. Za 
przedsięwzięcie inwestycyjne uważa się przedsięwzięcie z dziedziny ochrony wód, gospodarki wodnej, 
ochrony atmosfery, ochrony przed hałasem oraz ochrony ziemi z wyłączeniem przedsięwzięć związanych z 
usuwaniem wyrobów zawierających azbest.  



 

Kwota dotacji niewykorzystana do dnia 31 grudnia danego roku, jeżeli z umowy nie wynika inaczej, nie 
przechodzi do realizacji w roku następnym 
 
Fundusz udziela również dotacji w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez 
banki oraz częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, zwanych dalej dopłatami.  
 
Fundusz finansuje koszty przedsięwzięcia wynikające z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – 
finansowego, poniesione (zapłacone) po dacie złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej ze środków 
Funduszu. W przypadku państwowych jednostek budżetowych Fundusz może przekazać środki w formie 
zaliczki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska, na 
podstawie wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej. Fundusz nie finansuje w szczególności: 
podatku VAT (z wyjątkiem przedsięwzięć realizowanych przez podmioty, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej i/lub nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT), odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek, 
prowizji z tytułu poręczeń i gwarancji w okresie realizacji przedsięwzięcia, odsetek za opóźnienie, kosztów 
wynikających z ustanowienia i ze zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, organizacji procesu 
inwestycyjnego, pozyskania terenu, prenumerat czasopism oraz podatków bezpośrednich i składek na 
ubezpieczenie społeczne związanych z wynagrodzeniem. Do kosztu przedsięwzięcia nie wlicza się: podatku 
VAT (dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz przedsięwzięć realizowanych przez podmioty, które prowadzą 
działalność gospodarczą lub są zarejestrowani jako podatnicy VAT), wolontariatu, kosztów administracyjnych 
(takich jak: czynsz, energia, obsługa biura, telefony). 
 
W 2015 r. Zasady w tym zakresie uległy modyfikacji i koszty podatku VAT nie były finansowane wtedy gdy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie Beneficjent ma możliwość jego odliczenia.  
 
Lista przedsięwzięć priorytetowych 
Nadrzędnym priorytetem Funduszu jest wspieranie przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi w tym zadań zgodnych z Narodową Strategią Spójności oraz jej 
dokumentami programowymi.  
 
W zakresie ochrony przyrody zadaniami priorytetowymi (zarówno w roku 2014 jak i 2015) są:  
1) sporządzanie i wdrażanie planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i 

innych form obszarowych ochrony przyrody, 
2) czynna ochrona przyrody na terenach prawnie chronionych z uwzględnieniem zachowania różnorodności 

biologicznej zgodnie z zapisami planów ich ochrony lub planów zadań ochronnych, 
3) przyrodnicza rewaloryzacja parków zabytkowych o znaczeniu ponadlokalnym, 
4) tworzenie i uzupełniania zadrzewień i zakrzewień w krajobrazie rolniczym, 
5) działania na rzecz utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory 

i fauny.  
 
W zakresie edukacji ekologicznej zadaniami priorytetowymi na rok 2014 były:  

1) upowszechnianie zachowań mieszkańców służących propagowaniu i realizacji zasad i reguł 
zrównoważonego rozwoju na obszarze wielkopolski, 

2) rozwój ośrodków regionalnych służących realizacji programów edukacyjnych, tworzenie i rozwój ścieżek 
dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych, 

3) stymulowanie zachowań przyjaznych środowisku poprzez publikacje wydawane drukiem i w wersji 
elektronicznej, audycje radiowe lub telewizyjne, 

4) podnoszenie kwalifikacji specjalistów na szczeblu województwa w zakresie ochrony środowiska, 



 

5) konkursy, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedze ekologiczną obejmujące znaczącą liczbę 
uczestników i mające zasięg ponadlokalny, 

6) seminaria , konferencje, warsztaty, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej.  
 

W 2015 r. lista ta uległa nieznacznej zmianie i objęła: 
1) rozwój ośrodków regionalnych służących realizacji programów edukacyjnych, tworzenie i rozwój ścieżek 

dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych, 
2) upowszechnianie wśród społeczeństwa zachowań przyjaznych środowisku poprzez publikacje wydawane 

drukiem i w wersji elektronicznej, audycje radiowe lub telewizyjne, 
3) podnoszenie kwalifikacji specjalistów na szczeblu województwa w zakresie ochrony środowiska, 
4) konkursy, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedze ekologiczną obejmujące znaczącą liczbę 

uczestników, 
5) seminaria , konferencje, warsztaty, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 
 

Kryteria wyboru przedsięwzięć 
Kryteria ustanowione w roku 2011 nie zostały zmienione do roku 2015 i są jednakowe dla wszystkich 
przedsięwzięć.  
 
Jako kryterium nadrzędne określono ocenę zgodności z celami i priorytetami polityki ekologicznej państwa i 
województwa. W pierwszej kolejności finansowane są zadania wspierane ze środków zagranicznych nie 
podlegających zwrotowi oraz są spójne z listą przedsięwzięć priorytetowych województwa.  
 
W ramach kryterium zgodności z kierunkami finansowania ocenie podlega  
1) efektywność ekologiczna rozumiana jako wielkość efektu ekologicznego oraz eliminacja źródła 

uciążliwości, relacja planowanych nakładów do planowanego efektu ekologicznego, powiązanie projektu 
z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska w skali podmiotu gospodarczego, miasta, gminy, 
dorzecza itp., uwzględnienia priorytetu dla działań likwidujących zagrożenia u źródeł ich powstawania, 
położenie i zasięg oddziaływania, ochronę najcenniejszych przyrodniczo terenów województwa, 
oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa,  

2) efektywność ekonomiczno – techniczną rozumianą jako udział środków własnych w finansowaniu 
zadania, relacja planowanych nakładów do projektowanego efektu rzeczowego, stopień zaawansowania 
zadania oraz planowany okres i metody realizacji, nowoczesność rozwiązań techniczno – 
technologicznych, podnoszenie sprawności już istniejących urządzeń i instalacji służących ochronie 
środowiska oraz niewymierne korzyści ekologiczne.  
 



 

 

 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Zasady udzielania pomocy finansowej przez Fundusz nie różnią się w znaczny sposób od analogicznych zasad 
w innych Funduszach. Jednakże kilka aspektów ma niebagatelne znaczenie w przypadku, gdy o taką pomoc 
ubiegają się organizacje pozarządowe, w tym ekologiczne. Warunek wskazujący, iż pomoc finansowa 
udzielana jest po przedstawieniu przez wnioskodawcę możliwości pełnego pokrycia planowanych kosztów 
przedsięwzięcia może być nie do spełnienia dla organizacji pozarządowych, które z założenia nie prowadzą 
działalności zmierzającej do generowania zysków – zwłaszcza takich, które pozwalają udowodnić możliwość 
spełnienia powyższego warunku. Nie jest znany sposób oceny możliwości pełnego pokrycia planowanych 
kosztów – można przypuszczać, że ocenie może podlegać zdolność kredytowa wnioskodawcy lub posiadanie 
majątku wycenionego na co najmniej równowartość budżetu projektu.  
 
Wyżej omówiony wymóg dotyczy jakiegokolwiek wsparcia finansowego udzielanego przez Fundusz. W 
przypadku pożyczek wnioskodawca jest zobowiązany udzielić dwóch zabezpieczeń pożyczki, przy czym 
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wartość minimalna każdego z tych zabezpieczeń powinna być równa kwocie pożyczki powiększonej o 30%. 
Każdorazowo zatem wnioskodawca powinien udokumentować możliwość pełnego pokrycia planowanych 
kosztów przedsięwzięcia i ustanowić dwa zabezpieczenia o kwocie będącej równowartością 130% pożyczki. 
Warunek ten jest niezmienny w odniesieniu do wszystkich rodzajów pomiotów ubiegających się o pożyczkę – 
a zatem także dla prywatnych podmiotów nie prowadzących generującej dochód działalności gospodarczej 
jakimi są m.in. pozarządowe organizacje ekologiczne.  
Tak skonstruowane warunki mogą bardzo istotnie ograniczać dostęp organizacjom do środków Funduszu.  
 
Maksymalny poziom dofinansowania w postaci pożyczki wskazany w 2014 r. uległ zmianie w 2015 r. i 
osiągnął w przypadku pożyczki dla zbilansowania środków oraz zwykłej pożyczki 100% kosztów 
przedsięwzięcia. Pozwoliłoby to organizacjom uniknąć konieczności wnoszenia wkładu własnego do projektu 
jednakże oprocentowanie pożyczki dla utrzymania płynności finansowej wynosi nie mniej niż 4,8% co jest 
bliskie oprocentowaniu pożyczki komercyjnej a w niektórych przypadkach może być większe. Warunki zatem 
oferowane przez Fundusz nie są „preferencyjne” wbrew temu co deklarują „Zasady…”.  
 
Fundusz finansuje koszty przedsięwzięcia wynikające z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – 
finansowego, poniesione (zapłacone) po dacie złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej ze środków 
Funduszu. Jednoznacznie zatem wskazano, iż jedyną formą finansowania jest refundacja poniesionych 
kosztów a wyjątek stanowią jedynie państwowe jednostki budżetowe dla których możliwe jest zaliczkowanie 
dofinansowanych zadań.  
 
Z otwartego katalogu kosztów kwalifikowanych wyłączono podatek VAT. W „Zasadach…” obowiązujących w 
2014 r. podatek VAT był kosztem niekwalifikowalnym nie zależnie od możliwości jego odliczenia. Podatek 
VAT można było uznać za koszt przedsięwzięcia jedynie w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez 
podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej i/lub nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT. W 
tym względzie „Zasady…” uległy zmianie na korzyść organizacji pozarządowych i uzależniły kwalifikowalność 
podatku VAT od prawnej możliwości jego odzyskania. Fundusz także wskazuje jasno, iż nie finansuje 
podatków bezpośrednich i składek na ubezpieczenie społeczne związanych z wynagrodzeniem, co pozbawia 
możliwości refundacji kosztów osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Do kosztu 
przedsięwzięcia nie zaliczono również wolontariatu, kosztów administracyjnych (takich jak: czynsz, energia, 
obsługa biura, telefony). Po raz kolejny zatem dla organizacji pozarządowych taki katalog kosztów 
niefinansowanych przez Fundusz (a także nawet jako wkład własny, gdyż koszty ogólne utrzymania biura nie 
mogą zostać zaliczone do kosztów projektu) istotnie ogranicza dostęp do środków zwiększając potencjał 
takich podmiotów jak samorządy czy podmioty gospodarcze.  
 
Kryteria ustanowione w roku 2011 nie zostały zmienione do roku 2015 i są jednakowe – a przez to 
nieadekwatne – dla wszystkich przedsięwzięć. Podobnie jak w przypadku większości do tej pory omawianych 
Funduszy „Kryteria…” nie wskazują ani punktacji ani wagi tych kryteriów co uniemożliwia tak autorowi 
niniejszego opracowania jak potencjalnemu wnioskodawcy ocenę na ile wnioskowane przedsięwzięcie 
wpisuje się w priorytety Funduszu. Brak jest bowiem możliwości obiektywnej oceny co spełnia kryterium tj. 
położenie i zasięg oddziaływania, wielkość efektu ekologicznego czy oddziaływanie na świadomość 
ekologiczną społeczeństwa. Także kryteria tj. niewymierne korzyści ekologiczne czy nowoczesność rozwiązań 
techniczno – technologicznych jest trudne do obiektywnej oceny przez samego wnioskodawcę. Co do zasady 
Fundusz nie finansuje przedsięwzięć, które finansowo rozpoczęły się przed dniem decyzji o przyznaniu 
dofinansowania. Kryterium, w ramach którego ocenie podlega stopień zaawansowania przedsięwzięcia jest 
mylące i nie pozwala na określenie jaki stopień zaawansowania jest przez Fundusz pożądany. Nie jest także 



 

wiadomym czy ocena dokonywana jest jako porównanie wszystkich złożonych projektów czy też jako 
niezależna ocena poszczególnych wniosków w zakresie spełniania poszczególnych kryteriów.  
 
Tak postawione kryteria nie ukazują oceny projektów jako obiektywnego i przejrzystego procesu.  
 

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 
 

KONKURS 2014 

Nabór jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów posiadających 
osobowość prawną, realizujących przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną na terenie Województwa 
Wielkopolskiego. 
WFOŚiGW dofinansowuje przedsięwzięcia zmierzające do podnoszenia świadomości ekologicznej, w 
szczególności: 
1. rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej (z wyłączeniem budowy i modernizacji budynków), 
2. ponadpowiatowe działania z zakresu edukacji ekologicznej: 

a) programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno– edukacyjne, 
b) dystrybucja pomocy dydaktycznych oraz działalność wydawnicza, 
c) projekty szkoleniowe dla wybranych grup społecznych i zawodowych, mające na celu podnoszenie 

kwalifikacji i kształtowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju, 
d) konkursy i przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną, 

3. realizacja filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych, w zakresie edukacji ekologicznej, 
4. organizacja konferencji i seminariów, w zakresie edukacji ekologicznej, 
5. promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacja prowadzona na łamach prasy. 

 
Na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Naboru 2014 przeznaczono łącznie kwotę 3.000.000,00 zł 
 
We wniosku dokonuje się podziału planowanych wydatków na koszty/wydatki inwestycyjne i zakupy 
inwestycyjne oraz koszty/wydatki bieżące a podział ten wiążący we wszystkich dokumentach dostarczanych 
do umowy oraz rozliczeniach. W preliminarzu przewidywanych kosztów wskazywane są także pozycje do 
dofinansowania z uwzględnieniem ogólnych zasad kwalifikowalności opisanych w „Zasadach…”.  
 
Ocena merytoryczna jest oceną 0/1 i składa się z poniższych kryteriów:  

 Przedsięwzięcie kwalifikuje się do dofinansowania zgodnie z Zasadami 
 Zakres przedsięwzięcia jest zgodny z Listą przedsięwzięć  
 Rodzaj i wysokość wnioskowanego dofinansowania są zgodne z Zasadami 
 Opis przedsięwzięcia jest zgodny z nazwą i zakresem planowanego przedsięwzięcia 
 Załączniki merytoryczne odpowiadają charakterowi przedsięwzięcia 
 Przedsięwzięcie jest zgodne z Kryteriami 
 Przedsięwzięcie kwalifikuje się do pomocy publicznej 

 

Za koszty kwalifikowane realizowanych przedsięwzięć uznawane są w szczególności: 

1) koszty zakupu pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej; 



 

2) koszty zakupu sprzętu audio-video i sprzętu fotograficznego dla placówek szkolno-oświatowych oraz 
centrów edukacji ekologicznej; 

3) koszty zakupu materiałów plastycznych, dekoracyjnych i fotograficznych oraz związanych z nimi usług;  
4) koszty wynagrodzeń (bez kosztów zobowiązań publiczno prawnych) z tytułu umów zleceń lub umów o 

dzieło będące przedmiotem opracowań autorskich, wykładów autorskich i prowadzenia specjalistycznych 
zajęć edukacyjnych; 

5) koszty wynajmu sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem, wykorzystywanych do realizacji 
przedsięwzięcia;  

6) koszty przygotowania i druku publikacji oraz przygotowania i druku materiałów szkoleniowych, 
warsztatowych, konferencyjnych i pokonferencyjnych;  

7) koszty przygotowania i druku wydawnictw ekologicznych (tj. książki, monografie, albumy in.), koszty 
przygotowania ulotek, biuletynów informacyjnych, folderów, broszur o tematyce ekologicznej oraz 
przewodników; 

8) koszty produkcji oraz emisji filmów, programów telewizyjnych i audycji radiowych o tematyce 
ekologicznej wraz z tłoczeniem lub powielaniem na nośnikach audiowizualnych; 

9) koszty wstępów do obiektów przyrodniczych wraz z usługami przewodników;  
10) koszty zakupu lub wykonania tablic dydaktycznych lub innych elementów edukacyjnych umieszczanych 

na ścieżkach edukacyjnych, punktach dydaktycznych; 
11) koszty zakupu nagród rzeczowych i upominków. Nagrody, o których mowa powyżej, mogą stanowić w 

szczególności: wydawnictwa, art. szkolne, dyplomy, sprzęt sportowo-turystyczny i fotograficzny, sprzęt 
ogrodniczy, sadzonki roślin, drobny sprzęt elektroniczny, komputerowy, audio-video i RTV oraz gry 
dydaktyczne, jednodniowe wycieczki edukacyjne (transport, bilety wstępu), drobne gadżety i upominki; 

12) koszty wykonania gadżetów promocyjnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem (tj. torby 
ekologicznej, smycze, długopisy, ołówki, notesy i in.); 

13) koszty udziału w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska pracowników jednostek administracji 
rządowej i samorządowej, których zasięg działania obejmuje teren województwa wielkopolskiego. 
 

Ogólne warunki finansowania przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej: 
1. Fundusz nie określił minimalnej/maksymalnej wielkości przedsięwzięcia 
2. Fundusz nie określił wysokości koniecznego wkładu finansowego  
3. Fundusz nie określił wysokości minimalnego poziomu wsparcia; maksymalne poziom wsparcia może 

stanowić do 100% kosztów kwalifikowalnych. 
 
Nabór został ogłoszony pod koniec roku 2013 na projekty, które miały być realizowane w roku 2014. W 
naborze dofinansowano łącznie114 projektów na kwotę 4 570 008,59 zł, w tym na działania edukacyjne 
722 534,18 zł a na działania promocyjno kampanijne 3 787 197,86 zł. Dofinansowanie dla pozarządowych 
organizacji ekologicznych wyniosło 133 237,45 zł w ramach 5 projektów z czego kwotowo największe 
dofinansowanie uzyskał projekt związany z rocznym planem działalności edukacyjnej PTOP „Salamandra” 
(60 000 zł). Żaden z projektów nie dotyczył działań edukacyjnych związanych z wypełnianiem zobowiązań 
Konwencji.  
 



 

 
 

KONKURS 2015 

Nabór odbywał się na niemalże identycznych zasadach jak w naborze 2014. Był adresowany do jednostek 
samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną, realizujących 
przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną na terenie Województwa Wielkopolskiego zmierzające do 
podnoszenia świadomości ekologicznej, w szczególności: 
 
1. rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej (z wyłączeniem budowy i modernizacji budynków), 
2. ponadpowiatowe działania z zakresu edukacji ekologicznej: 

a) programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno– edukacyjne, 
b) dystrybucja pomocy dydaktycznych oraz działalność wydawnicza, 
c) projekty szkoleniowe dla wybranych grup społecznych i zawodowych, mające na celu podnoszenie 

kwalifikacji i kształtowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju, 
d) konkursy i przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną, 

3. realizacja filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych, w zakresie edukacji ekologicznej, 
4. organizacja konferencji i seminariów, w zakresie edukacji ekologicznej, 
5. promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacja prowadzona na łamach prasy. 

 
Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 
 
WFOŚiGW nie finansuje w szczególności: podatku VAT (z wyjątkiem przedsięwzięć realizowanych przez 
podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej i/lub nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT), 
odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek, prowizji z tytułu poręczeń i gwarancji w okresie realizacji 
przedsięwzięcia, odsetek za opóźnienie, kosztów wynikających z ustanowienia i ze zwolnienia prawnego 
zabezpieczenia spłaty pożyczki, organizacji procesu inwestycyjnego, pozyskania terenu, prenumerat 
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czasopism oraz podatków bezpośrednich i składek na ubezpieczenie społeczne związanych z 
wynagrodzeniem (np. ZUS, podatki itp.). Dodatkowo do kosztu przedsięwzięcia nie wlicza się w szczególności 
podatku VAT (dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz przedsięwzięć realizowanych przez podmioty, które są 
zarejestrowane jako podatnicy VAT), wolontariatu i kosztów administracyjnych (takich jak: czynsz, energia, 
obsługa biura, telefony). 
 
Ocena Wniosku w zakresie spełniania merytorycznych kryteriów dostępu przebiega dwustopniowo i jest 
oceną 0/1. Stopień pierwszy - ocena według następujących merytorycznych kryteriów dostępu: 
1) Przedsięwzięcie kwalifikuje się do dofinansowania zgodnie z Zasadami 
2) Zakres przedsięwzięcia jest zgodny z Listą przedsięwzięć 
3) Rodzaj i wysokość wnioskowanego dofinansowania są zgodne z Zasadami 
4) Opis przedsięwzięcia jest zgodny z nazwą i zakresem planowanego przedsięwzięcia 
5) Załączniki merytoryczne odpowiadają charakterowi przedsięwzięcia 
6) Przedsięwzięcie jest zgodne z Kryteriami 

 
Do drugiego stopnia oceny merytorycznej przechodzą wyłącznie Wnioski, które zostały ocenione pozytywnie 
w pierwszym stopniu oceny merytorycznej. W ramach oceny stopnia drugiego następuje ocena według 
następujących merytorycznych kryteriów dostępu: 

 Przedsięwzięcie kwalifikuje się do pomocy publicznej 
 Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej (jeżeli dotyczy) 

 
W ogłoszeniu o konkursie oraz w regulaminie brak informacji o przyznanej alokacji na konkurs! 
 
Zakres wydatków kwalifikowalnych pokrywał się z listą podaną dla naboru w 2014 r.  
 
 
Nabór został ogłoszony pod koniec roku 2014 na projekty, które miały być realizowane w roku 2015. W 
naborze dofinansowano łącznie100 projektów na kwotę 4 621 602,88 zł, w tym na działania edukacyjne 
1 182 600,00 zł a na działania promocyjno kampanijne 3 439 002,88 zł. Dofinansowanie dla pozarządowych 
organizacji ekologicznych wyniosło 240 250,00 zł w ramach 7 projektów z czego kwotowo największe 
dofinansowanie uzyskał projekt związany z rocznym planem działalności edukacyjnej PTOP „Salamandra” 
(95 000 zł). Żaden z projektów nie dotyczył działań edukacyjnych związanych z wypełnianiem zobowiązań 
Konwencji. 
 
 



 

 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

 
Żaden z projektów, które uzyskały dofinasowanie w naborach 2014 r. i 2015 r. nie dotyczył zakresu 
związanego z tematyką Konwencji z Aarhus.  
 
WFOŚiGW w Poznaniu ogłasza rocznie jeden nabór na projekty z zakresu edukacji ekologicznej, które mają 
być realizowane w roku następnym. 
Regulamin bardzo jasno wskazuje, że adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i innych 
podmiotów. Wyraźnie zatem wskazany jest podstawowy typ beneficjenta, do jakiego nabór jest kierowany i 
posiada to odzwierciedlenie w przyznanych środkach, w których udział JST sięga ok. 40%.  
 
Pomimo, iż w ogólnych „Zasadach…” obowiązujących w roku 2015 VAT mógł być uznany za kwalifikowalny w 
przypadku braku możliwości jego odzyskania, to Regulamin naboru 2015 utrzymał w mocy zapis z „Zasad…” z 
roku 2014 i zawęził kwalifikowalność VAT. Jednakże udział organizacji pozarządowych w obu naborach 
wynosił ok. 25% (zarówno w liczbie projektów jak kwotowym udziale w przyznanych środkach) co sugeruje, iż 
kwestia kwalifikowalności VAT nie stanowi istotnej przeszkody w absorbcji środków. Także nie 
kwalifikowalność wydatków tj. koszty ogólne czy administracyjne nie są przeszkodą dla organizacji w 
pozyskiwaniu środków. Nie zmienia to jednakże faktu, iż kwalifikowalność wynagrodzeń i kosztów ogólnych a 
także nieodzyskiwalnego VATu zdecydowanie zwiększyłoby dostęp do tych środków dla podmiotów takich jak 
pozarządowe organizacje ekologiczne.  
Należy także zwrócić uwagę na niejasną definicję kosztu podatku VAT. Raz w regulaminie naboru mowa jest o 
„niefinansowaniu” podatku VAT przez Fundusz a następnie podatek VAT wyliczany jest jako pozycja, która 
„nie może być wliczona do kosztu przedsięwzięcia”. W pierwszym przypadku VAT mógłby być przez 
beneficjenta wskazywany jako wkład własny do projektu w drugim przypadku nie powinien on w ogóle 
widnieć w budżecie projektu – nawet jako koszt niekwalifikowalny ponoszony przez beneficjenta.  
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Wartym zaznaczenia jest fakt, iż w naborze 2014 łączna suma przyznanych środków znacznie przewyższyła 
alokację środków na konkurs, bo aż o 50%.  
 
Aspekty oceny merytorycznej, na jakie autor zwrócił uwagę w rozdziale 1.4. należy podtrzymać także w 
odniesieniu do szczegółowych kryteriów wskazanych w naborach 2014 r. i 2015 r. Ocena merytoryczna jest 
de facto oceną spełnia/nie spełnia a Regulamin w żaden sposób nie precyzuje co oznacza spełnienie 
kryterium takiego jak „załączniki merytoryczne odpowiadają charakterowi przedsięwzięcia”. Dodatkowo 
ocena czy rodzaj i wysokość wnioskowanego dofinansowania są zgodne z „Zasadami…” jest oceną formalną 
spełniania podstawowych wymagań stawianych wnioskom składanym w ramach naboru.  
 
Ocena merytoryczna wniosków nie stanowi zatem właściwego sita, które pozwala na prawidłową selekcję 
projektów, kwalifikując do dofinansowania wszystkie projekty, które formalnie spełniają wymogi naboru i nie 
wnikając w zasadność i celowość realizacji projektu w zaproponowanej przez wnioskodawcę formie.   

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 
 

KONKURS 2014 

Regulamin naboru wniosków dotyczył „przedsięwzięć pozostałych” tj. takich, które nie są objęte innymi 
regulaminami naboru wniosków i obejmował w szczególności monitoringu środowiska, ochrony i 
kształtowania przyrody, zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii zgodnie z Listą przedsięwzięć.  
Nabór wniosków adresowany był podobnie jak w przypadku edukacji ekologicznej do jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną, realizujących przedsięwzięcia na 
terenie Województwa Wielkopolskiego.  
 
Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej musi być zgodna z Zasadami na 2014 rok. Środki finansowe 
planowane na dany rok realizacji przedsięwzięcia nie przechodzą do realizacji na rok następny jednakże 
finansowane mogą być przedsięwzięcia wieloletnie przy czym dofinansowanie może być udzielone na 
przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.  
 
Fundusz nie finansuje w szczególności: podatku VAT (z wyjątkiem przedsięwzięć realizowanych przez 
podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej i/lub nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT), 
odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek, prowizji z tytułu poręczeń i gwarancji w okresie realizacji 
przedsięwzięcia, odsetek za opóźnienie, kosztów wynikających z ustanowienia i ze zwolnienia prawnego 
zabezpieczenia spłaty pożyczki, organizacji procesu inwestycyjnego, pozyskania terenu, prenumerat 
czasopism oraz podatków bezpośrednich i składek na ubezpieczenie społeczne związanych z 
wynagrodzeniem. (np. ZUS, podatki itp.).  
 
Do kosztu przedsięwzięcia nie wlicza się w szczególności: podatku VAT (dla przedsięwzięć inwestycyjnych 
oraz przedsięwzięć realizowanych przez podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub są 
zarejestrowani jako podatnicy VAT), wolontariatu, kosztów administracyjnych (takich jak: czynsz, energia, 
obsługa biura, telefony).  
 
Ocena merytoryczna odbywa się poprzez ocenę spełnia/nie spełnia w ramach następujących kryteriów: 



 

1) Przedsięwzięcie kwalifikuje się do dofinansowania zgodnie z Zasadami  
2) Zakres przedsięwzięcia jest zgodny z Listą przedsięwzięć  
3) Rodzaj i wysokość wnioskowanego dofinansowania są zgodne z Zasadami  
4) Opis przedsięwzięcia jest zgodny z nazwą i zakresem planowanego 

przedsięwzięcia  
5) Załączniki merytoryczne odpowiadają charakterowi przedsięwzięcia  
6) Przedsięwzięcie jest zgodne z Kryteriami  
7) Przedsięwzięcie kwalifikuje się do pomocy publicznej  

 
Koszty/wydatki powinny być adekwatne do specyfiki i zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia. Za 
koszty kwalifikowane możliwe do dofinansowania przy realizacji przedsięwzięć pozostałych uznawane są 
dostawy, roboty budowlane, i inne usługi niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego a w katalogu kosztów 
znalazły się m.in.:  
1) nasadzenia drzew i krzewów,  
2) zakup sadzonek drzew i krzewów,  
3) cięcia pielęgnacyjne drzew,  
4) wycinka posuszu , prześwietlanie koron drzew, wycinka samosiejek,  
5) przygotowanie gleby pod nasadzenia,  
6) cięcia pielęgnacyjne żywopłotów,  
7) zakup sprzętu do hodowli tarlaków,  
8) pozyskiwanie tarlaków gatunków zagrożonych,  
9) podchów narybku gatunków zagrożonych,  
10) zakup pasz narybkowych dla gatunków zagrożonych,  
11) zarybianie jezior narybkiem gatunków zagrożonych,  
12) aeracja wód jeziora,  
13) plany ochrony dla obszarów chronionych (w szczególności obszary Natura 2000 i Rezerwaty),  
14) opracowanie programów, planów oraz ich aktualizacje o znaczeniu wojewódzkim.  

 
Brak w ogłoszeniu i regulaminie wskazania alokacji środków przyznanych dla wniosków w ramach naboru 
jednakże „wysokość dofinansowania ustala Zarząd WFOŚiGW w ramach posiadanych środków finansowych”. 
 
Łącznie w naborze dofinansowanie uzyskało 39 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 
1 203 233,93 zł. Wśród beneficjentów nie było żadnej pozarządowej organizacji ekologicznej ani żadnej 
innej organizacji pozarządowej. Blisko 50% (w kwocie 584 338 zł) dofinansowania uzyskały projekty JST oraz 
osób prywatnych na rewaloryzację zabytkowych parków i ogrodów.  
 
 



 

 
 
 
 

KONKURS 2015 

Nabór został ogłoszony na niemalże identycznych zasadach jak w roku 2015 r. a od zasad obowiązujących w 
roku 2015 w naborze na działania w zakresie edukacji ekologicznej różni je jedynie lista wydatków możliwych 
do sfinansowania w ramach projektów. W celu nie dublowania informacji w opisie naboru ujęto zatem 
jedynie listę kategorii wydatków uznanych za kwalifikowalne.  
 
Za koszty kwalifikowane realizowanych przedsięwzięć uznawane są m.in: 
1) nasadzenia drzew i krzewów, 
2) zakup sadzonek drzew i krzewów, 
3) cięcia pielęgnacyjne drzew, 
4) wycinka posuszu , prześwietlanie koron drzew, wycinka samosiejek, 
5) przygotowanie gleby pod nasadzenia, 
6) cięcia pielęgnacyjne żywopłotów, 
7) zakup sprzętu do hodowli tarlaków, 
8) pozyskiwanie tarlaków gatunków zagrożonych, 
9) podchów narybku gatunków zagrożonych, 
10) zakup pasz narybkowych dla gatunków zagrożonych, 
11) zarybianie jezior narybkiem gatunków  zagrożonych, 
12) aeracja wód jeziora, 
13) plany ochrony dla obszarów chronionych (w szczególności obszary Natura 2000 i rezerwaty), 
14) specjalistyczny sprzęt do monitorowania środowiska, 
15) opracowanie programów, planów oraz ich aktualizacje z zakresu ochrony środowiska, 
16) budowa przejść dla zwierząt i ich monitoring. 
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W ramach naboru dofinansowanie uzyskało łącznie 21 projektów na łączną sumę dofinansowania 676 069,77 
zł, z czego 70% środków zostało przyznane jednostkom samorządu terytorialnego. Wśród beneficjentów nie 
było żadnej pozarządowej organizacji ekologicznej. 
 

 
OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

W związku z faktem, iż zasady w Regulaminach naboru między latami i między dziedzinami różnią się w 
bardzo niewielkim stopniu w niniejszym omówieniu nie zostaną powtórzone wcześniejsze komentarze.  
 
W naborze 2015 należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż jedyna organizacja pozarządowa – koła łowieckie – 
prowadząca działalność gospodarczą i realizująca projekty dotyczące sztucznego zwiększania populacji 
drobnej zwierzyny łownej (w tym przypadku kuropatwy) uzyskują 100% dofinansowania kosztów zadania. 
Podczas gdy Wielkopolski Park Narodowy realizujący zarybienia rodzimym gatunkiem ryby wynikające z 
zapisów zadań ochronnych dla Parku uzyskuje dofinansowanie w wysokości 70%. Jest to, wg autora, 
niezrozumiałe i szkodliwe działanie nie służące ochronie przyrody.  
 
Podobnie jak w naborze 2014 spora część środków została przyznana na rewaloryzacje zabytkowych parków i 
ogrodów. W naborze 2015 stanowiły one 25% przyznanych środków.  

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZADOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
Wśród oferty finansowej WFOŚiGW w Poznaniu brak wskazania środków służących instytucjonalnemu i/lub 
strukturalnemu wsparciu funkcjonowania pozarządowych organizacji ekologicznych.  
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5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
Brak jakichkolwiek projektów/zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu działań promocyjno – 
edukacyjnych związanych z Konwencją z Aarhus zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko) w badanym okresie.  

6. PODSUMOWANIE 
 
Całkowita wartość jaką WFOŚiGW w Poznaniu przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą 
edukację ekologiczną w latach 2014 – 2015 w formie dotacji wynosi 9 191 611,47 zł, z czego na edukację 
ekologiczną realizowaną przez pozarządowe organizacje ekologiczne zostało przeznaczone 373 487,45 zł.  

W ramach programu Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Poznaniu nie finansował projektów edukacyjnych ani promocyjno - edukacyjnych, które miały na celu 
wypełnienie zapisów Konwencji z Aarhus. 

Nie posiadał także w swojej ofercie środków służących bezpośredniemu wsparciu strukturalnemu lub 
instytucjonalnemu pozarządowych organizacji ekologicznych.  

Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał w latach 2014 – 2015 beneficjentom realizującym projekty z 
zakresu ochrony przyrody w formie dotacji wynosi 1 914 565,46 zł, z czego na ochronę przyrody realizowaną 
przez pozarządowe organizacje ekologiczne nie zostały przyznane żadne środki.  
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE 
 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa jako samorządowa osoba 
prawna co wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz ze Statutu nadanego 
przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XLII/800/10 z dnia 25.01.2010 r. z późniejszymi 
zmianami.  
 
Działalność prowadzona jest w oparciu o przyjęte: 
→ „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez 

WFOŚiGW” 
→ „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu” 
→ „Lista przedsięwzięć priorytetowych” 

 
Informacje do niniejszej analizy pochodzą ze strony internetowej Funduszu (wraz z biuletynem informacji 
publicznej) oraz danych udostępnionych na wniosek Fundacji w postaci zestawień tabelarycznych o łącznych 
kwotach jakie WFOŚiGW w Rzeszowie przekazał w latach 2014 – 2015 beneficjentom prowadzącym projekty 
z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Łącznie informacje te pozwalają na prawidłową ocenę 
przyznania środków dla pozarządowych organizacji ekologicznych, pomimo, iż strona Funduszu jest bardzo 
uboga w szczegółowe informacje, nieintuicyjna i a informacje o prowadzonych naborach i ich wynikach są 
trudno dostępne (np. w postaci archiwum aktualności).  
 
1.2. ŚRODKI UE 

Na mocy porozumienia zawartego 25 czerwca 2007 r. (z późniejszymi zmianami) z Ministrem Środowiska 
Fundusz wypełnia obowiązki Instytucji Wdrażającej POIiŚ w zakresie realizacji projektów z terenu 
województwa podkarpackiego o wartości poniżej 25 mln. Euro, wdrazanych w ramach dwóch osi 
priorytetowych: I – gospodarka wodno – ściekowa oraz II – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni 
ziemi.  
 
W 2014 r. ogłoszono 4 konkursy w ramach II osi i 4 konkursy w ramach I osi. Na koniec roku 2014  wysokość 
dofinansowania w ramach umów realizowanych w tych osiach wyniosła 162 000 000 zł ale wypłatę środków 
wykazano w wysokości ponad 50 000 000 zł.  
 
1.3. ŚRODKI KRAJOWE 

Przychody Funduszu pochodziły przede wszystkim z  
→ pozostałych wolnych środków z lat ubiegłych (z 2014 r. to kwota 52 491 900 zł) 
→ przychody w kwocie 26 283 300 zł 
→ spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 71 205 300 zł  
→ pożyczka preferencyjna w NFOŚiGW 6 000 000 zł 
→ należności z tytuły nadwyżki dochodów gmin pochodzących z opłat i kar środowiskowych 1 569 800 zł 



 

 
Wydatki w 2014 r. obejmowały pomoc w kwocie 77 539 400 zł z tego: 
→ Pożyczki – 60 731 800 
→ Dotacje – 14 556 600 zł (w tym przekazanie środków dla PJB i dopłaty do oprocentowania pożyczek) 
→ Umorzenia pożyczek – 2 301 00 zł 
→ Wydatki z bieżącym funkcjonowaniem Funduszu – 13 383 500 zł 

 
1.4. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

Działalność prowadzona jest w oparciu o przyjęte: 
→ „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez 

WFOŚiGW” 
→ „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu” 
→ „Lista przedsięwzięć priorytetowych” 

 
Finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej zwane dalej „pomocą finansową” 
realizowane jest w formie:  
1) udzielania oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności 

finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
2) udzielania dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. 
3) przekazania środków na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. 
 

Fundusz nie finansuje ze swoich środków:  
1) zadań zakończonych przed dniem złożenia wniosku 
2) wykupu gruntów i nieruchomości  pod inwestycje, 
3) kosztów opracowania dokumentacji technicznej oraz opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń i 

decyzji  administracyjnych, 
4) kosztów nadzoru, inżyniera kontraktu, 
5) kosztów instrukcji, eksploatacji itp., 
6) kosztów oznakowania zadań, 
7) kosztów promocji, z wyłączeniem zadań dotyczących organizowania akcji upowszechniających wiedzę 

ekologiczną, 
8) kosztów funkcjonowania jednostki realizującej zadanie,  
9) kosztów zakwaterowania i wyżywienia,  
10) podatku VAT jeśli Pożyczkobiorcy/dotowanemu przysługuje prawo do jego odliczenia/odzyskania 

 
Przyznana pomoc w formie pożyczki lub dotacji bądź łącznie pożyczki z dotacją, w tym również przekazania 
środków państwowym jednostkom budżetowym, z wyłączeniem dotacji w formie dopłat do oprocentowania 
kredytów bankowych, nie może przekroczyć 80% kosztów zadania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 
w „Szczegółowych zasadach dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” (m.in. w zakresie 
edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności). Dla celu wyliczenia maksymalnej pomocy ze środków 
Funduszu, na równi z pożyczką traktuje się kredyt udzielony przez bank, jeżeli Kredytobiorca korzysta z dopłat 
do oprocentowania kredytu 
 



 

Warunkiem udzielenia pomocy finansowej jest zapewnienie pełnego zbilansowania finansowania kosztów 
zadania (za podstawę takiego stwierdzenia może służyć oświadczenie wnioskodawcy zawarte we wzorach 
wniosków) a przyznanie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz uzyskania 
odpowiednich zabezpieczeń. Maksymalny okres spłaty pożyczki łącznie z karencją nie może przekraczać 10 
lat. Okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 1 rok od daty wypłaty pierwszej transzy 
pożyczki. 
 
Przy udzielaniu pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie:  
→ nie mniej niż 2,0% - na przedsięwzięcia proekologiczne, realizowane na obszarach Parków Narodowych i 

ich otulin oraz Parków Krajobrazowych bez otulin - przez gminy, związki międzygminne, powiaty, związki 
powiatów i samorząd województwa oraz spółki wodne. 

→ nie mniej niż 2,5%,  stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na przedsięwzięcia proekologiczne, 
realizowane przez gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów i samorząd województwa 
oraz spółki wodne. 

→ nie mniej niż 3,5%, stosowane jest przy udzielaniu pożyczek innym podmiotom.  
Wysokość oprocentowania zwiększana jest za każdy kolejny rok spłaty pożyczki.  
 

W przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych na zasadzie refundacji, w celu 
zapewnienia płynności finansowej przedsięwzięć, Fundusz może udzielić pożyczkę pomostową. Nie może ona 
przekroczyć kwoty zagwarantowanej z funduszy pomocowych, potwierdzonej umową i łącznie nie może 
przekroczyć 90% kosztów zadania. Oprocentowanie pożyczki pomostowej wynosi nie mniej niż 4,0%.  
 
Pożyczki mogą być umarzane na wniosek pożyczkobiorcy. Maksymalna wysokość umorzenia pożyczki wynosi 
15% udzielonej pożyczki i nie więcej niż kwota pożyczki, która pozostała do spłaty w dniu podejmowania 
decyzji o umorzeniu. Wysokość umorzenia zależy od długości okresu spłaty pożyczki tj. okresu od daty 
faktycznej wypłaty pierwszej transzy do daty spłaty ostatniej raty. W przypadku pożyczki, której okres spłaty 
jest krótszy niż pięć lat, wysokość umorzenia ulega obniżeniu o jeden punkt procentowy za każdy rok poniżej 
pięcioletniego okresu spłaty.  
 
Dotacje mogą być udzielane na:  
1) Edukację ekologiczną, 
2) Ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym gospodarkę ściekową, i 

gospodarkę zasobami wodnymi, 
3) Ochronę atmosfery, 
4) Ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 
5) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej.  
 

Wypłata środków dokonywana jest po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesione koszty tzn. 
w postaci refundacji.  
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ustalił jako priorytetowe 
następujące działania:  
1) Wsparcie realizacji zobowiązań środowiskowych, w szczególności wynikających z Traktatu Akcesyjnego,  
2) Dążenie do wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także innych środków 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,  



 

3) Stymulowanie „zielonego” (sprzyjającego środowisku) wzrostu gospodarczego w Polsce m.in. poprzez 
wspieranie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, ekoinnowacyjności, 
niskoemisyjności gospodarki oraz tworzenia warunków do powstawania „zielonych” miejsc pracy, 

4) Promowanie zachowań ekologicznych, przedsięwzięć służących zachowaniu bogactwa różnorodności 
biologicznej oraz adaptacji do zmian klimatycznych.  
 

Fundusz będzie realizował działania na rzecz środowiska nie w sposób bezpośredni, lecz poprzez wspieranie 
działań innych podmiotów na rzecz osiągnięcia niżej wymienionych celów i określonych dla nich 
przedsięwzięć priorytetowych. 
 
W ramach dziedziny „Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów” za priorytetowe uznano 
utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich funkcji, ochrona korytarzy ekologicznych i zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju leśnictwa, gospodarki rolnej i rybackiej realizowane poprzez:  
1) ochronę ekosystemów leśnych, nieleśnych i dzikich zwierząt w szczególności w parkach narodowych, 
2) dokumentowanie zasobów przyrodniczych województwa podkarpackiego oraz czynna ochrona obiektów 

przyrodniczych,  
3) czynną ochronę gatunków flory i fauny oraz ich siedlisk, które są chronione lub zagrożone wyginięciem, w 

tym przedsięwzięć związanych z wdrażaniem programu NATURA 2000,  
4) rewaloryzację szczególnie cennych zabytkowych założeń ogrodowych. 

 
Edukacja ekologiczna znalazła się w ramach „Innych działań ochrony środowiska” wraz z działaniami z zakresu 
wspomagania realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, przeciwdziałania klęskom żywiołowym 
i likwidowanie ich skutków dla środowiska. 
 
Kryteria oceny projektów obejmują następujące kryteria: 
I. Kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa i województwa oraz Wspólną Strategią Działania 
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-
2016 z perspektywą do 2020 - mające charakter nadrzędny. W pierwszej kolejności finansowane są zadania 
wspierane ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi, których realizacja wynika z konieczności 
wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej związanych z członkostwem w Unii. 
II. Kryterium celowości – projekty finansowane ze środków WFOŚiGW powinny spełniać cele określone 
ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w innych ustawach 
III. Kryterium efektywności ekologicznej – w ramach kryterium analizie i ocenie podlegają: 
→ Wielkość efektu ekologicznego oraz eliminacja uciążliwości źródła, 
→ Możliwość efektywnego osiągania docelowych standardów jakości środowiska lub istotnego obniżenia 

zanieczyszczeń środowiska poniżej obowiązujących wymagań, 
→ Zapobieganie i likwidacja zagrożeń u źródła ich powstawania, 
→ Położenie i zasięg oddziaływania, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przyrodniczo cennych, 
→ Oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa 

 
IV. Kryterium efektywności ekonomiczno-technicznej – w ramach kryterium ocenie podlegają: 
→ Koszt zadania, w tym koszt jednostkowy uzyskania efektu ekologicznego, 
→ Stopień zaawansowania zadania oraz planowany okres realizacji, 
→ Zbilansowanie źródeł finansowania inwestycji (udział środków własnych, innych funduszy, w 

tym  pomocy zagranicznej i innych, a w przypadku przedsiębiorców z uwzględnieniem dotychczas 
uzyskanej pomocy ze środków publicznych), 

→ Okres zwrotu udzielonej pomocy, 



 

→ Nowoczesność rozwiązań techniczno-technologicznych, 
→ Podnoszenie sprawności istniejących urządzeń ochrony środowiska. 

 
V. Kryterium spełniania wymogów formalnych – ocenie podlega spełnianie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawnych oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania 
dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”.  
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OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Opis podstawowych zasad obowiązujących przy ubieganiu się o pomoc finansową Funduszu jest na dużym 
poziomie ogólności w porównaniu z analogicznymi dokumentami w innych Funduszach. Pozwala to 
domniemywać pewnej elastyczności w zakresie nie opisanym w tych dokumentach.  
 
W katalogu kosztów niefinansowanych przez Fundusz nie znalazły się wynagrodzenia zespołu realizującego 
projekt jednakże już za takie uznał koszty ogólne i administracyjne. Jest to jednak odmienne od ogólnej 
tendencji zaobserwowanej wśród WFOŚiGW, które z zasady wynagrodzenia uznają za koszt 
niekwalifikowalny.  
 
Co ciekawe edukacja ekologiczna nie stanowi zasadniczej gałęzi priorytetowej WFOŚiGW, gdyż znalazła się 
wśród ogólnej listy „innych działań”. Nie została w żaden sposób wyeksponowana i nie nadano jej rangi 
osobnej dziedziny (w przeciwieństwie do „ochrony bioróżnorodności”).  
 
Kryteria podobnie jak w przypadku większości Funduszy określone są ogólnie i nie dają możliwości 
obiektywnego określenia punktacji oraz wagi poszczególnych kryteriów w ogólnym bilansie. Co ciekawe 
jednak kryterium formalne znalazło się na samym końcu listy kryteriów co sugeruje, iż ocena spełnienia tego 
kryterium dokonywana jest na samym końcu. Jest to odmienna praktyka od ogólnie przyjętej.  
Przyjęte kryteria w żaden sposób nie opisane szczegółowo nie pozwalają wnioskodawcy na ocenę w jaki 
sposób wnioskowany projekt może się wpisać w cele określone kryteriami ani w jaki poziom wskaźników czy 
określania celów szczegółowych wpisuje się w kryteria tj. „położenie i zasięg oddziaływania, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów przyrodniczo cennych”, „możliwość efektywnego osiągania docelowych 
standardów jakości środowiska lub istotnego obniżenia zanieczyszczeń środowiska poniżej obowiązujących 
wymagań” czy „wielkość efektu ekologicznego oraz eliminacja uciążliwości źródła”. Nie określono czy ocena 
dokonywana jest na zasadzie spełnia/nie spełnia czy też istnieje jakaś forma waloryzacji spełniania kryterium.  
Powoduje to, iż proces przyznawania dofinansowania jest nieczytelny, nieprzejrzysty i nieodstępny dla ogółu 
potencjalnych wnioskodawców. 
 

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 
 
Nabory prowadzone są w trybie ciągłym – zawieszanym w sytuacji wyczerpania środków (np. w danym 
roku) i wznawianym ponownie w przypadku posiadania wolnych środków. Nie można więc mówić o 
naborze w roku 2014 czy w roku 2015 a o ciągłym naborze ograniczonym jedynie chwilowym 
wyczerpaniem środków w omawianej dziedzinie.  
 
W ramach edukacji ekologicznej Wojewódzki Fundusz wspiera w formie dotacji przedsięwzięcia 
upowszechniające wiedzę ekologiczną, uwzględniające w szczególności: 
1) gospodarkę odpadami, w tym m.in. ograniczanie wytwarzania odpadów u źródła i minimalizację ilości 

składowanych, 
2) gospodarkę niskoemisyjną i efektywnie korzystającą z zasobów środowiska, 
3) rozwój przyjaznej dla środowiska energetyki i infrastruktury sprzyjającej likwidacji „niskiej emisji”, 
4) racjonalne gospodarowanie przestrzenią przyrodniczą, rolnośrodowiskową i architekturą krajobrazu, 

także w ujęciu historycznym. 
 



 

Pomoc finansowa kierowana jest na: 
1) rozwój bazy edukacji ekologicznej, którą charakteryzuje trwałość finansowa i instytucjonalna 

(doposażenie pracowni edukacyjnych) - maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 
80% kosztów zadania, ale nie więcej niż 50.000,00 złotych, w tym dofinansowanie zakupu mebli nie może 
przekroczyć 15% tych kosztów. 

2) budowę i modernizację terenowych ścieżek edukacyjnych - maksymalna wysokość dofinansowania do 
80% kosztów zadania, ale nie więcej niż 15.000,00 złotych, 

3) organizację konkursów i olimpiad – dofinansowaniem objęty jest tylko zakup nagród rzeczowych dla 
finalistów, a maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów zakupu nagród, 
ale nie więcej niż 5.000,00 zł dla projektów o zasięgu ogólnowojewódzkim i 1.500,00 zł o zasięgu 
powiatowym, 

4) organizację konferencji, warsztatów, akcji itp. upowszechniających wiedzę ekologiczną, z wyłączeniem 
promocji produktów i rzeczy poprzez ich zakup: 

a. dla projektów o zasięgu wojewódzkim maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 90% 
kosztów zadania, ale nie więcej niż 50.000,00 zł, w tym dofinansowanie: 

i. wydatków osobowych podmiotów organizujących nie może przekroczyć 5% tych 
kosztów, 

ii. kosztów wynajmu scen i/lub urządzeń multimedialnych nie może przekroczyć 30% tych 
kosztów, 

b. dla projektów o zasięgu lokalnym (powiat lub gmina) maksymalne dofinansowanie nie może 
przekroczyć 80% kosztów zadania, ale nie więcej niż 10.000,00 zł, w tym: 

i. wydatków osobowych podmiotów organizujących nie może przekroczyć 5 % tych 
kosztów, 

ii. kosztów wynajmu scen i/lub urządzeń multimedialnych nie może przekroczyć 30% tych 
kosztów, 

5) publikacje, audycje radiowe lub telewizyjne upowszechniające wiedzę ekologiczną w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej obejmujące w sposób kompleksowy element środowiska lub obszaru 
przyrodniczego – maksymalna kwota dofinansowania nie może być większa niż 50.000,00 zł. i nie może 
przekroczyć: 

a. 80% kosztów druku i/lub wytworzenia wersji cyfrowej nakładu publikacji, 
b. 80% kosztów zadania w przypadku audycji radiowych lub telewizyjnych, w tym dofinansowanie 

wydatków osobowych podmiotów organizujących nie może przekroczyć 5% tych kosztów, 
6) zakup wydawnictw o charakterze ekologicznym dla bibliotek pedagogicznych i ich filii w celu uzupełnienia 

zasobów bibliotecznych, ale nie więcej niż 80% kosztów zadania. 
 

W przypadku zadań dotyczących rozwoju bazy edukacji ekologicznej, budowy i modernizacji terenowych 
ścieżek edukacyjnych oraz organizacji konkursów i olimpiad: 
1) realizowanych przez Zespoły Parków Krajobrazowych maksymalna wysokość dofinansowania może 

wynosić 100% kosztów zadania, ale nie więcej niż 100.000,00 zł dla zadań dotyczących rozwoju bazy 
edukacji ekologicznej i budowy i modernizacji terenowych ścieżek edukacyjnych, 

2) realizowanych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego dofinansowanie może być 
udzielone dla jednego podmiotu w gminie pełniącego funkcję animatora działań z zakresu edukacji 
ekologicznej. 
 

O dotację mogą ubiegać się podmioty podejmujące się działalności w zakresie edukacji ekologicznej. 
 



 

W latach 2014 – 2015 WFOŚiGW w Rzeszowie przeznaczył łącznie 1 992 398,97 zł (łączna wartość projektów 
to 4 262 085,34 zł czyli średnia wartość dofinansowania wynosiła ok. 47%, z czego na: 
- akcje upowszechniające wiedzę ekologiczną – 713 942,36 zł,  
- konkursy, olimpiady – 206 608,86 zł, 
- pozostałe – 272 365,81 zł, 
- rozwój bazy edukacji ekologicznej – 577 911,52 zł 
- wspieranie wydawnictwa – 221 570,42 zł. 
 
Wśród beneficjentów znalazło się 11 projektów prowadzonych przez pozarządowe organizacje ekologiczne 
na łączną kwotę 272 190,90 zł. Projekty te prowadzone były przez trzy organizacje, z czego Liga Ochrony 
Przyrody prowadziła 9 z tych projektów. Żaden z projektów umieszczonych na liście dofinansowanych nie 
dotyczył zakresu tematyki związanej z Konwencją.  
 

 
 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Nabór trwający w sposób ciągły do wyczerpania środków powoduje, że ze względu na dynamicznie 
zmieniającą się listę beneficjentów nie jest ona publikowana na stronie Funduszu. W przypadku konkursów 
listy takie są zwyczajowo publikowane. W połączeniu z ogólnikowymi kryteriami wyboru (które opisano już 
we wcześniejszej części) czyni to proces wyboru projektów nieprzejrzystym.  
 
Widoczny jest także pewien monopol jednej organizacji pozarządowej – a jednocześnie nie posiadając 
dostępu do listy wniosków złożonych nie jest możliwe ocenienie czy inne organizacje nie składały wniosków, 
były one słabo przygotowane czy też istnieje jakaś inna mniej obiektywna przyczyna takiego stanu rzeczy. Nie 
to jednak jest przedmiotem niniejszej analizy.  
Wysokość dofinansowania sięgająca 90% jest rzadka wśród dotychczas analizowanych Funduszy. Innym 
aspektem wartym zwrócenia uwagi jest fakt możliwości zakupu środków trwałych umożliwiających 
budowanie pośrednio infrastruktury samej organizacji. Jak wspomniano wcześniej z listy wydatków 
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kwalifikowalnych nie zostały usunięte koszty osobowe – a zatem koszty personelu realizującego projekt (w 
tym koszty księgowości czy administracji).  

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 
 
Nabory prowadzone są w trybie ciągłym – zawieszanym w sytuacji wyczerpania środków (np. w danym 
roku) i wznawianym ponownie w przypadku posiadania wolnych środków. Nie można więc mówić o 
naborze w roku 2014 czy w roku 2015 a o ciągłym naborze ograniczonym jedynie chwilowym 
wyczerpaniem środków w omawianej dziedzinie.  
 
Pomoc finansowa kierowana jest na: 
1) 90% kosztów zadania ale nie więcej niż 100.000,00 zł rocznie dla zadań związanych z rozpoznawaniem i 

ochroną najcenniejszych gatunków kręgowców wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, 
występujących na terenie województwa podkarpackiego, 

2) 90% kosztów zadania ale nie więcej niż 50.000,00 zł dla zadań związanych z pielęgnacją i konserwacją 
pomników przyrody oraz czynną ochroną gatunkową wynikającą z zadań planów ochrony lub planów 
zadań ochronnych, 

3) 50% kosztów zadania ale nie więcej niż 100.000,00 zł dla zadań związanych z utrzymaniem i 
zachowaniem drzewostanu, będącego przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
Przy dofinansowaniu zadań z zakresu utrzymania i zachowania zabytkowych drzewostanów pod uwagę 
będzie brane kompleksowe wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych, których zakres wynika z 
dokumentacji dendrologicznej oraz udokumentowanie powszechnej dostępności obiektu. 
 
W formie dotacji dofinansowywane są zadania polegające na odbudowie pogłowia kuropatwy lub zająca 
pozytywnie zaopiniowane przez Zarządy właściwych Okręgów Polskiego Związku Łowieckiego. Maksymalna 
wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% ich kosztów, ale nie więcej niż: 
→ 10.000,00 zł w przypadku zakupu kuropatw lub 15.000,00 zł w przypadku zakupu zajęcy, 
→ 20.000,00 zł w przypadku budowy wolier hodowlano – adaptacyjnych. 
Zarybianie wód otwartych gatunkami chronionymi i zagrożonymi wyginięciem, w szczególności pstrągiem 
potokowym, świnką, brzaną i boleniem, dofinansowywane jest w wysokości do 15% kosztów całkowitych 
zarybień. 
 
O dotację mogą ubiegać się przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne w 
tym przedsiębiorcy. 
 
Wśród beneficjentów znalazło się 15 projektów prowadzonych przez pozarządowe organizacje – koła lokalne 
Polskiego Związku Łowieckiego i Polskiego Związku Wędkarskiego na łączną kwotę 312 060,80 zł, czyli 23% 
łącznie udzielonego wsparcia. Projekty te skupiały się na zarybieniach i wpuszczaniu do środowiska kuropatw.  
Żaden z projektów umieszczonych na liście dofinansowanych nie był prowadzony przez pozarządową 
organizacje ekologiczną.   



 

 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Pomimo wskazania ograniczenia dla projektów dotyczących odbudowy pogłowia kuropatwy i zarybień 
stanowią one blisko ¼ wszystkich projektów (kosztowo), które uzyskały dofinansowanie i jednocześnie są 
jedynymi projektami prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Jest zastanawiającym fakt zupełnego 
braku jakichkolwiek innych organizacji pozarządowych a w szczególności ekologicznych na przestrzeni dwóch 
lat finansowania.  
 
Na liście beneficjentów wskazane są jednostki samorządu terytorialnego jako podstawowy typ beneficjenta. 
Organizacji jako takich nie wskazuje się imiennie choć także w żaden sposób nie są one literalnie wyłączone z 
możliwości ubiegania się o środki. Biorąc pod uwagę możliwą tematykę projektów – wskazanych jako 
priorytetowe – trudno stwierdzić dlaczego brak na liście beneficjentów pozarządowych organizacji 
ekologicznych.  

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZADOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
Wśród oferty finansowej WFOŚiGW w Rzeszowie brak wskazania środków służących instytucjonalnemu i/lub 
strukturalnemu wsparciu funkcjonowania pozarządowych organizacji ekologicznych.  

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
Brak jakichkolwiek projektów/zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Rzeszowie działań promocyjno – 
edukacyjnych związanych z Konwencją z Aarhus zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko) w badanym okresie.  
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6. PODSUMOWANIE 
 
Całkowita wartość jaką WFOŚiGW w Rzeszowie przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą 
edukację ekologiczną w latach 2014 – 2015 w formie dotacji wynosi 1 992 398,97 zł, z czego na edukację 
ekologiczną realizowaną przez pozarządowe organizacje ekologiczne zostało przeznaczone 272 190,90 zł.  

W ramach programu Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie nie finansował projektów edukacyjnych ani promocyjno - edukacyjnych, które miały na celu 
wypełnienie zapisów Konwencji z Aarhus. 

Nie posiadał także w swojej ofercie środków służących bezpośredniemu wsparciu strukturalnemu lub 
instytucjonalnemu pozarządowych organizacji ekologicznych.  

Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał w latach 2014 – 2015 beneficjentom realizującym projekty z 
zakresu ochrony przyrody w formie dotacji wynosi 1 354 945,47 zł, z czego na ochronę przyrody realizowaną 
przez pozarządowe organizacje ekologiczne nie zostały przyznane żadne środki.  
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE 
 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa jako samorządowa osoba 
prawna co wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz ze Statutu nadanego 
przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XXXV/419/10 z dnia 16.02.2010 r. z 
późniejszymi zmianami.  
 
Podstawowymi dokumentami determinującymi procedurę rozpatrywania wniosków są:  
→ „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW” 
→ „Kryteria wyboru przedsięwzięć”  
→ „Lista przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych do dofinansowania ze środków Funduszu” na dany 

rok 
 
Informacje do niniejszej analizy pochodzą ze strony internetowej Funduszu (wraz z biuletynem informacji 
publicznej) oraz danych udostępnionych na wniosek Fundacji w postaci zestawień tabelarycznych o łącznych 
kwotach jakie WFOŚiGW w Szczecinie przekazał w latach 2014 – 2015 beneficjentom prowadzącym projekty 
z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Łącznie informacje te pozwalają na prawidłową ocenę 
przyznania środków dla pozarządowych organizacji ekologicznych.  
 
1.2. ŚRODKI UE 

Priorytetowo traktowane są projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, zwłaszcza ze środków 
Unii Europejskiej. Środki statutowe w dużym zakresie przeznaczano na dofinansowanie wkładów własnych 
beneficjentów do tych projektów – miało to na celu zwiększenie efektywnego wykorzystania środków 
unijnych, głównie w ramach POIiŚ, RPO Województwa Zachodniopomorskiego oraz PROW.  
 
Na realizację zadań w ramach pomocy technicznej Fundusz uzyskał refundację 85% poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych w wysokości 2 035 890 zł. Refundacja ta pochodziła z wydatków poniesionych w 2012, 2013 
i 2014 roku.  
 
W ramach porozumienia z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz wsparł środkami 
bezzwrotnymi w wysokości 15% kosztów zadania w zakresie OZE i zarządzania energią w ramach środków 
RPO na łączną kwotę 3 908 550 zł.  
 
WFOŚiGW pełni także rolę Instytucji Wdrażającej dla osi priorytetowych I – gospodarka wodno – ściekowa i II 
– gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w ramahc POIiŚ. W 2014 r. przyznano dofinansowanie w 
wysokości 66 277 639,13 zł i dokonano wypłaty środków na podstawie złożonych wniosków o płatność 
112 260 589,43 zł.  
 
 
 



 

1.3. ŚRODKI KRAJOWE 

Przychody Funduszu realizowane są z dwóch głównych źródeł:  
- opłaty, kary, nadwyżki dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 
- odsetki od udzielonych pożyczek, oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych.  
 
Z łącznych dochodów w 2014 r. w wysokości 48 019 000 zł 
1) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynosiły 28 139 000 zł 
2) administracyjne kary pieniężne – 20 000 zł 
3) wpływy z nadwyżek dochodów gmin i powiatów – 1 892 000 zł 
4) przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w związku z realizacją Pomocy Technicznej POIiŚ – 

2 018 000 zł 
5) przychody finansowe – 15 790 000 zł 
6) pozostałe przychody – 160 000 zł.  
 
Udzielono pomocy finansowej na bezzwrotne formy:  
Dotacji – 20 467 000 zł 
Dopłat do oprocentowania kredytów i spłaty kredytów – 4 677 000 zł 
Przekazanie środków PJB – 4 306 000 zł 
Umorzenia pożyczek 1 755 000 zł 
Nagrody i inne wydatki – 1 198 000 zł 
Dodatkowo pomoc udzielana jest również w formie zwrotnej – pożyczek. W roku 2014 r. udzielono pożyczek 
na kwotę 114 602 000 zł.  
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1.4. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

 
Fundusz udziela dofinansowania na realizację przedsięwzięć i zadań zgodnych z obowiązującymi w danym 
roku kryteriami i zasadami oraz listą przedsięwzięć priorytetowych w zależności od możliwości finansowych 
Funduszu. Jako priorytetowe traktuje się te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności 
wypełnienia zobowiązao Polski wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.  
 
O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się podmioty realizujące przedsięwzięcia i zadania w 
zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o zdefiniowanych efektach rzeczowych i ekologicznych oraz 
źródłach finansowania.  
 
Pomoc finansowa ze środków Funduszu odbywa się w formach:  
1) oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej 

przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;  
2) dotacji, w tym:  

a. dopłat do oprocentowania kredytów bankowych,  
b. dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych;  

3) przekazania środków dla państwowych jednostek budżetowych;  
4) nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem 

obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.  
 
Maksymalny udział środków Funduszu w finansowaniu zadań w odniesieniu do kosztów całkowitych wynosi:  
→ do 90% - przy dofinansowaniu w formie pożyczki, w tym również pożyczki pomostowej, za wyjątkiem 

zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych, dla których wysokość dofinansowania ustala się z 
uwzględnieniem wymogów i zasad zawartych w odpowiednich programach i mechanizmach 
finansowych,  
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→ do 50% - przy dofinansowaniu w formie dotacji, a także przekazania środków państwowym jednostkom 
budżetowym, za wyjątkiem dofinansowania projektów, o których mowa poniżej,  

→ do 75% - przy dofinansowaniu w formie dotacji projektów nieinwestycyjnych z zakresu edukacji 
ekologicznej i ochrony przyrody,  

→ do 75% - przy dofinansowaniu w formie dotacji projektów nieinwestycyjnych składanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego, albo ich związki bądź stowarzyszenia.  
 

Dofinansowanie przedsięwzięć niezbędnych do realizacji zadań Wojewody Zachodniopomorskiego, Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego oraz paostwowych jednostek budżetowych, w tym służb, inspekcji i 
straży wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, a także zadań związanych z likwidacją skutków poważnych awarii i klęsk 
żywiołowych, zapobieganiem poważnym awariom, powodziom, zapewnieniem sprawności infrastruktury 
związanej z monitoringiem i kontrolą środowiska oraz gromadzeniem, redystrybucją i kontrolą opłat za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska może przekroczyć wysokości ustalone wyżej.  
 
Fundusz udziela dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych po przedstawieniu przez wnioskodawcę 
zbilansowanych źródeł finansowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy 
finansowej ze środków Funduszu. Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi koszt kwalifikowalny zadania 
wyłącznie w sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie Beneficjent nie ma możliwości 
jego odliczenia albo odzyskania.  
Fundusz może przyznać dofinansowanie w wysokości pokrywającej koszty przedsięwzięcia łącznie z 
podatkiem od towarów i usług VAT na następujące zadania:  
1) programy, prace badawcze i ekspertyzy niezbędne do realizacji zadao Wojewody Zachodniopomorskiego 

i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  
2) edukację ekologiczną, zadania posiadające charakter eksperymentalny, monitoring, ochronę przyrody, 

ochronę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, 
badania naukowe, programy wdrożeniowe i rozwojowe, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych 
zagrożeo środowiska,  

3) realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego przy współfinansowaniu ze środków 
zagranicznych.  
 

Opisane wyżej zasady kwalifikowalności wydatków mają zastosowanie również do zadań 
współfinansowanych z innych programów pomocowych, w tym ze źródeł zagranicznych, o ile nie pozostaje to 
w sprzeczności z zapisami tych programów obowiązującymi w dniu podjęcia decyzji o dofinansowaniu  
 
Udzielenie dofinansowania może nastąpić pod warunkiem złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia, że 
wybór wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, zostanie 
dokonany w drodze zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Ubiegający się 
o dofinansowanie, najpóźniej przed wypłatą pożyczki, dotacji albo przekazania środków państwowej 
jednostce budżetowej, składa oświadczenie, że wybór wykonawcy został dokonany przy zastosowaniu 
procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Warunek ten nie dotyczy udzielania 
zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim 
przypadku ubiegający się o dofinansowanie składa oświadczenie, w którym wskazuje podstawę zwolnienia 
oraz oświadcza, że dokonał wyboru wykonawcy z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru 
najkorzystniejszej oferty.  
 



 

Pomoc finansowa może być realizowana jednorazowo i w transzach. Dopuszcza się możliwość wypłaty 
zaliczkowej pod warunkiem uzasadnienia tej konieczności i zawarcia tego faktu w umowie dofinansowania. 
Wypłata kolejnej raty/transzy dotacji uzależniona jest od rozliczenia poprzedniej raty/transzy. 
 
Przy udzielaniu pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie:  
1) nie mniej niż 1%, w przypadku pożyczek udzielanych na wykonanie dokumentacji technicznej z tym 

zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjent w ciągu 2 lat od wykonania dokumentacji nie przystąpi do realizacji 
inwestycji umowa pożyczki będzie przekształcona w umowę pożyczki z oprocentowaniem komercyjnym,  

2) nie mniej niż 2%, w przypadku pożyczek udzielanych na inwestycje związane z ochroną wód i gospodarką 
wodną, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem 
odpadów, rekultywacją terenu,  

3) nie mniej niż 3%, w przypadku udzielonych pożyczek na zadania dotyczące likwidacji niskiej emisji oraz 
termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, a także na zakup pojazdów specjalistycznych,  

4) nie mniej niż 3,7%, w przypadku pożyczek udzielanych na urządzenia i systemy ochrony przed hałasem, 
zamianę technologii stanowiącej zagrożenie dla środowiska na mniej uciążliwą, likwidację emisji i 
odpylanie gazów odlotowych w przemyśle, pożyczek udzielanych w celu zapobiegania powstawaniu 
zanieczyszczeo i odpadów, w przypadku pożyczek udzielanych na zapewnienie wkładu własnego na 
realizację zadao współfinansowanych ze środków zagranicznych oraz w przypadku pożyczek 
pomostowych,  

5) nie mniej niż 4,5%, w przypadku pożyczek udzielanych na inne cele związane z ochroną środowiska i 
gospodarką wodną.  
 

Pożyczka udzielona przez Fundusz jednostkom samorządu terytorialnego, związkom międzygminnym oraz 
stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, komunalnym jednostkom organizacyjnym, w tym 
spółkom prawa spółek handlowych, w których jednostki samorządu terytorialnego mają ponad 50% udziałów 
lub akcji, spółkom wodnym, podmiotom realizującym zadania na rzecz samorządów, wspólnotom 
mieszkaniowym, publicznym szkołom wyższym może byd częściowo umorzona. Wysokość umorzenia nie 
może przekraczać 30% kwoty wypłaconej pożyczki, a także nie może być wyższa niż 1 mln zł.  
 
Pożyczka udzielona przez Fundusz dla pozostałych podmiotów może być częściowo umorzona na wniosek 
Beneficjenta, po spełnieniu m.in. warunków wykonania zadania w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymogami technicznymi i osiągnięcia efektu ekologicznego określonego w umowie. Wysokość umorzenia w 
przypadku takich pożyczek nie może być wyższa niż 10% wypłaconej pożyczki, a także nie może być wyższa 
niż 1 mln zł a procent umorzenia ustala się w następujący sposób:  
1) zadanie wykonano zgodnie z wymogami technicznymi - do 6%,  
2) rozliczenie poszczególnych rat pożyczki i rozliczenie merytoryczne jest zgodne z terminami umownymi - do 
4%,  
 
Dotacje mogą być udzielane na:  
1) edukację ekologiczną,  
2) zadania posiadające charakter eksperymentalny w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  
3) monitoring środowiska,  
4) ochronę przyrody,  
5) ochronę lasów na obszarach szczególnej ochrony,  
6) ochronę przed powodzią,  
7) dokumentację techniczną, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrożeniowe i rozwojowe,  



 

8) zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeo środowiska, w tym zapobieganie zagrożeniom dla 
życia lub zdrowia (wypadki).  
 

Dotacje mogą być udzielane również na inne cele związane z ochroną środowiska, jeżeli zadanie jest 
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne oraz samorządowe osoby prawne, 
podmioty mające status organizacji pożytku publicznego, inne jednostki organizacyjne, jeżeli dofinansowanie 
przez Wojewódzki Fundusz związane jest z prowadzoną przez nie działalnością w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego, systemu oświaty, szkolnictwa 
wyższego i nauki, kultury, pomocy społecznej.  
 
Jako przedsięwzięcia priorytetowe WFOŚiGW w Szczecinie uznał przedsięwzięcia i programy służące 
ochronie środowiska i gospodarce wodnej na terenie województwa zachodniopomorskiego kierując się 
zasadą zrównoważonego rozwoju. W pierwszej kolejności dofinansują projekty inwestycyjne i działania 
realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w obszarze „Środowisko” a wydatkowanie środków 
finansowych Funduszu następuje zgodnie z hierarchią:  
W pierwszej kolejności finansowane są projekty wynikające z zawartych umów w latach ubiegłych z 
konsekwencjami wypłat w danym roku, w tym zobowiązań z umów zawartych na dofinansowanie projektów 
zatwierdzonych przez Fundusz Spójności. W drugiej kolejności wspomagane są projekty korzystające ze 
środków zagranicznych a dopiero następnie wspomagane są przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej, które nie są dofinansowywane ze środków UE, lecz prowadzą do wypełnienia przez 
Polskę zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym i 
wojewódzkim. W następnej kolejności dofinansowane są pozostałe zadania ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej i strategiczne dla województwa zachodniopomorskiego prace studyjne, dokumentacje i ekspertyzy 
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.  
 
Priorytety dziedzinowe: 
IV. Ochrona przyrody.  
1) wspieranie programów czynnej ochrony przyrody na obszarach prawnie chronionych, zgodnie z ustawą o 

ochronie przyrody,  
2) renowacja zabytkowych parków wiejskich i miejskich oraz prace rewitalizacyjne, pielęgnacyjne i 

konserwacja pomników przyrody,  
3) zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych,  
4) restytucja bądź reintrodukcja rodzimych gatunków, cennych lub zagrożonych wyginięciem,  
5) działania ochronne podejmowane w ramach form ochrony przyrody województwa 

zachodniopomorskiego, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, z uwzględnieniem programu NATURA 
2000 oraz europejskiej sieci obszarów chronionych regionu Morza Bałtyckiego,  

6) opracowywanie planów ochrony dot. obszarów Natura 2000, wykonywanie zabiegów czynnej ochrony 
przyrody na tych obszarach,  

7) wspieranie działań związanych z realizacją zadań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  
 

V. Edukacja ekologiczna.  
1) promocja zagadnień związanych z siecią Natura 2000, rozwój bazy służącej realizacji programów 

edukacyjnych w ośrodkach edukacji ekologicznej,  
2) wspieranie konkursów, olimpiad i innych imprez o zasięgu ponadlokalnym, upowszechniających wiedzę 

ekologiczną i przyrodniczą,  



 

3) dofinansowanie programów i kampanii edukacyjnych i informacyjnych z zakresu ochrony środowiska, w 
tym realizowanych przez media, 

4) dofinansowanie szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów z zakresu ochrony środowiska,  
5) dofinansowanie wydawnictw i prasy z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej 

 
Podczas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań Fundusz stosuje następujące kryteria wyboru: 
I. Kryterium zgodności z Polityką Ekologiczną Państwa oraz ze strategią rozwoju województwa 
zachodniopomorskiego - zadanie musi być zgodne z celami Polityki Ekologicznej Państwa, strategią rozwoju 
województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, wojewódzkim programem ochrony środowiska oraz 
Strategią działania WFOŚiGW w Szczecinie na lata 2009-2012 
  
II. Kryterium zgodności z listą przedsięwzięć priorytetowych - zadanie musi być zgodne z aktualną listą 
przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
  
III. Kryterium osiągnięcia standardów Unii Europejskiej - pierwszeństwo w dofinansowaniu ze środków 
WFOŚiGW mają zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym z Funduszu Spójności oraz 
innych środków zagranicznych, a także zadania zapisane odpowiednio w krajowych programach i planach, w 
wojewódzkim, powiatowym lub gminnym programie ochrony środowiska, Krajowym Programie Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych, Krajowym lub Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami.  
 
IV. Kryterium zintegrowanej efektywności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej – zadanie musi 
zapewniać osiągnięcie efektu ekologicznego przy uwzględnieniu efektów ekonomicznego i społecznego. 
Ocenie zostanie poddany: 
1) Efekt ekologiczny w odniesieniu do ilości usuniętych zanieczyszczeń i eliminacji uciążliwości źródła,  
2) Stopień powiązania projektu z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska, podejmowanymi w skali 

zakładu przemysłowego, miasta, dorzecza, regionu, itp.  
3) Możliwość etapowego osiągania docelowych norm ekologicznych,  
4) Uwzględnienie priorytetu dla działań likwidujących zagrożenia u źródła ich powstawania. 

  
V. Kryterium efektywności finansowej i ekonomicznej – (dotyczy zadań inwestycyjnych) ocenie podlegają 
uwarunkowania ekonomiczne i finansowe, w szczególności właściwe dla zadania wskaźniki ekonomiczno-
finansowe m.in. takie jak: koszt zadania, w tym koszt jednostkowy uzyskania efektu ekologicznego, okres 
realizacji inwestycji i zwrotu nakładów, koszty eksploatacji obiektu i rentowność przedsięwzięcia, wielkość 
ryzyka inwestycyjnego, szacowane korzyści ekologiczne czy zbilansowanie źródeł finansowania inwestycji 
(udział środków inwestora, innych funduszy, w tym pomocy zagranicznej).  
  
VI. Kryterium oceny technicznej - w pierwszej kolejności finansowane są zadania zwiększające stopień 
wykorzystania istniejących urządzeń ochrony środowiska, wdrażające nowoczesne, materiałooszczędne i 
czyste technologie oraz służące zintegrowanemu ograniczaniu i likwidacji zanieczyszczeń, a przede wszystkim 
likwidacji źródła zanieczyszczeń. 
 
VII. Kryterium stanu przygotowania zadania - zadania muszą być przygotowane do realizacji i posiadać 
niezbędne decyzje administracyjne, pozwolenia oraz uzgodnienia związane z oceną oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, zapewniony montaż finansowy, potwierdzony zawartymi umowami lub 
promesami dofinansowania, z udokumentowanym udziałem środków własnych oraz tytuł prawny 
wnioskodawcy do przedmiotu, do którego odnosi się dofinansowanie. 



 

 
VIII. Pozostałe kryteria wyboru zadań - zadania muszą spełniać warunki opisane w „Zasadach udzielania 
pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie”. Pierwszeństwo zatem mają zadania spełniające 
przynajmniej jedno z kryteriów: 
1. Współfinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej lub innych programów pomocowych 
2. Zasięg wojewódzki lub ponadlokalny  
3. Realizacja zadania na obszarach objętych siecią Natura 2000 i innych obszarach chronionych w rozumieniu 
odpowiednich przepisów prawnych 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Na działania z zakresu m.in. edukacji ekologicznej i ochrony przyrody dofinansowanie sięga 75% z 
możliwością pokrycia dodatkowych 15% (czyli do 90%) ze środków udzielonej pożyczki. 25% wkładu własnego 
to w porównaniu z dotacjami UE lub innych WFOŚiGW to wysoki poziom, który może do pewnego stopnia 
utrudniać dostępność środków Funduszu dla organizacji pozarządowych. Także przy założeniu montażu 
finansowego, gdzie dodatkowe 15% pochodzi z pożyczki trzeba zauważyć, iż jest ona udzielana na 
najgorszych proponowanych przez Fundusz warunkach czyli oprocentowaniem sięgającym min. 4,5% w skali 
roku (w porównaniu z 1 – 3% w przypadku innych rodzajów pożyczek).  
 
Istotnym faktem jest brak w ogólnych zasadach katalogu kosztów kwalifikowalnych lub też wskazania na 
wydatki niepodlegające finansowaniu ze środków WFOŚiGW. Ważnym jest także, iż VAT, którego beneficjent 
nie może odzyskać jest kosztem kwalifikowalnym przedsięwzięcia. Pozwala to zatem włączyć do budżetu 
projektu także koszty ogólne związane z zarządzaniem zadaniem tj. koszty administracyjne, biurowe czy 
koszty osobowe a także wartość brutto usług wykonywanych przez zewnętrznych wykonawców.  
 
Bardzo niefortunnym jest zapis obligujący wszystkich beneficjentów do stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych niezależnie od tego czy ustawa podmiotowo danego beneficjenta zobowiązuje do jej stosowania. 
Wprowadzono do prawda zapis, iż „warunek ten nie dotyczy udzielania zamówień publicznych wyłączonych 
spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku ubiegający się o dofinansowanie 
składa oświadczenie, w którym wskazuje podstawę zwolnienia oraz oświadcza, że dokonał wyboru 
wykonawcy z zachowaniem zasady konkurencji w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty”. W zapisie tym 
jednak mowa „zamówieniach” nie o podmiocie – warunek ten zatem dotyczy jedynie zamówień o łącznej 
szacunkowej kwocie nie przekraczającej 30 000 euro. Art. 3 ustawy precyzuje jakie podmioty zobowiązane są 
do stosowania jej zapisów przy udzielaniu zamówień publicznych. Wśród tych podmiotów brak m.in. 
podmiotów prywatnych a zatem organizacji pozarządowych. Zmuszanie tych podmiotów do stosowania 
ustawy jest de facto sprzeczne z ustawą a co za tym idzie także udzielanie przez te podmioty zamówienia 
zgodnie z rygorem ustawy. Takie działanie Funduszu jest zatem jawnym naruszeniem ustawy Prawo 
zamówień publicznych, do której stosowania obliguje wszystkich beneficjentów.  
Można domniemywać, iż osoba sporządzająca „Zasady…” miała na myśli, iż warunek ten nie dotyczy 
udzielania zamówień publicznych przez podmioty wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych”. Jest to jednak jedynie domniemanie autora, gdyż oficjalny dokument brzmi inaczej.  
 
Fundusz posiada rozbudowane kryteria oceny merytorycznej wniosków. Opis tych kryteriów – pomimo, iż 
brak w nim punktacji, wagi oraz całościowej skali oceny – pozwala na nieco precyzyjniejsze, w porównaniu do 
innych Funduszy, określenie jakie cechy projektu są przez Fundusz pożądane. Nie pozwalają jednak – 
podobnie jak kryteria w większości Funduszy – na zobiektywizowanie procesu oceny. Fundusz nie określając 



 

np. czym jest „wskaźnik ekonomiczno-finansowy”, gdyż wymienione dalej elementy analizy tj. koszt zadania, 
okres realizacji szacowane korzyści ekologiczne czy zbilansowanie źródeł finansowania nie są wskaźnikami. A 
beneficjent nie może na podstawie tak opisanego „wskaźnika” domniemywać o obiektywizacji oceny 
wniosku. Także „kryterium zintegrowanej efektywności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej”, gdzie 
ocenie podlega m.in. efekt ekologiczny w odniesieniu do ilości usuniętych zanieczyszczeń i eliminacji 
uciążliwości źródła czy możliwość etapowego osiągania docelowych norm ekologicznych nie jest w stanie 
ocenić w jaki sposób spełnienie tego kryterium będzie oceniane. Część z ośmiu kryteriów jest de facto 
kryteriami typu spełnia/nie spełnia a zatem ma charakter formalny a nie merytoryczny.  

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 
 

NABÓR CIĄGŁY 2014 

Nabór obejmował projekty, programy i kampanie z zakresu edukacji ekologicznej, realizowane na terenie 
województwa zachodniopomorskiego, w szczególności: 
→ warsztaty edukacyjne, 
→ publikacje oraz audycje o tematyce ekologicznej, 
→ kursy, szkolenia, studia podyplomowe, 
→ seminaria, konferencje i sympozja, 
→ ścieżki przyrodnicze i izby edukacyjne, 
→ konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym. 
→ doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej i izb edukacyjnych  w sprzęt i materiały do edukacji 

ekologicznej 
 
Nabór wniosków miał charakter ciągły poczynając od dnia 2 stycznia 2014 r. do chwili rozdysponowania 
środków finansowych przeznaczonych w planie finansowym na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji 
ekologicznej na rok 2014, jednak nie później niż do 30.06.2014 r. W przypadku niewykorzystania puli środków 
zaplanowanych na dofinansowanie ww. zadań  Fundusz może ogłosić kolejny nabór wniosków, aż do 
wyczerpania alokacji. 
 
Wnioski o dofinansowanie mogą składać: 
→ jednostki samorządu terytorialnego, 
→ związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
→ samorządowe jednostki organizacyjne oraz samorządowe osoby prawne, 
→ podmioty mające status organizacji pożytku publicznego, 
→ inne jednostki organizacyjne, jeżeli dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz związane jest z 

prowadzoną przez nie działalnością w zakresie: 
a) ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody, 
b) udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego, 
c) systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, 
d) kultury, 
d) pomocy społecznej. 
 

Szczegółowy program działania edukacyjnego załączony do wniosku zawierać powinien m.in.: zasięg 
oddziaływania, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, sposobie realizacji, tematyce i 
koszcie całkowitym i 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, przewidywaną 
liczbę adresatów działania, skład zespołu przewidzianego do realizacji projektu z określeniem ich kwalifikacji i 
kompetencji członków, opis dotychczasowego dorobku i sprawozdanie z prowadzonej działalności z zakresu 
edukacji ekologicznej za okres 3 lat.  
 
Projekty inwestycyjne wyłonione w drodze naboru, otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu w 
wysokości maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku dotacji lub przekazania 
środków i do 90% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki. Za projekt inwestycyjny uznaje 
się taki, z którego środki przeznaczone będą na nabycie rzeczowego majątku trwałego, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz ulepszenie tych składników, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych (Dz.U. 1997 nr 6 poz. 35), w stopniu przekraczającym 50% kwoty dofinansowania projektu.  
Projekty nieinwestycyjne (np: programy edukacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje, imprezy ekologiczne, 
wydawnictwa, publikacje, audycje) wyłonione w drodze naboru, otrzymały dofinansowanie ze środków 
Funduszu w wysokości maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu przypadku dotacji lub 
przekazania środków i do 90% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki.  
Możliwa była realizacja zadań długofalowych, przechodzących na kolejne lata, pod warunkiem uzyskania 
zgody organu Funduszu (Zarząd lub Rada Nadzorcza) na realizację zadania dłużej niż do końca roku 2014.  
 
Regulamin określił precyzyjną listę wydatków uznawanych za kwalifikowalne przez Fundusz:  
 

Koszty kwalifikowane 
(dofinansowywane przez Fundusz) 

Koszty kwalifikowane  
(mogące stanowić wkład w własny) 

Koszty nie podlegające 
dofinansowaniu i nie mogące 

stanowić wkładu własnego 
 

Konferencje, seminaria, sympozja, warsztaty, prelekcje 
1. wynajem sal,  
2.wynajęcie/wypożyczenie sprzętu 
multimedialnego, nagłośnienia, 
telebimów, scen, 
3. umowy zlecenia umowy o dzieło dla 
prelegentów/ ekspertów za 
opracowanie materiałów 
edukacyjnych  z uwzględnieniem 
maksymalnego poziomu kosztu - 
warsztaty dla dzieci i młodzieży do 100 
zł/h, konferencje, szkolenia i seminaria 
dla dorosłych do 150 zł/h; (łączna 
wartość umów objętych 
dofinansowaniem nie może 
przekroczyć kwoty 5.000,00 zł).   
4. zakup materiałów biurowych na 
potrzeby konferencji (materiały 
piśmiennicze, koperty, papier, tonery) 
5. opracowanie graficzne, 
merytorycznego,  skład oraz  druk 
materiałów szkoleniowych, 
5 zakup nośników elektronicznych do 

1.  koszty organizacji sekretariatu 
zadania, wysyłki zaproszeń i ich 
obsługi. 
2. umowy o dzieło, umowy zlecenia dla 
osób zatrudnionych na potrzeby 
realizacji zadania, 
3. usługi pocztowe, 
4. konserwacja urządzeń 
kserograficznych (gdy realizacja 
zadania wymaga kopiowania dużej 
ilości materiałów ) 
5. delegacje związane bezpośrednio  z 
realizacją zadania 
6. transport uczestników, 
7. koszty ubezpieczenia na czas 
realizacji projektu, 
 

1. wynagrodzenia etatowe 
pracowników i ich pochodne,  
2.  zakup sprzętu AGD oraz mebli,  
3. utrzymanie stron internetowych, 
nie służących wyłącznie do 
realizacji wnioskowanego zadania,  
4. darowizny, 
5. wolontariat, 
6. stałe koszty eksploatacyjne 
obiektów (prąd, gaz, telefon, itp.), 
z wyłączeniem wydatków 
poniesionych w związku z 
realizacją programów 
edukacyjnych w siedzibie 
Wnioskodawcy 
7. indywidualne szkolenia i inne 
formy dokształcania ( za wyjątkiem 
służb ochrony środowiska Urzędu 
Wojewódzkiego i Urzędu 
Marszałkowskiego na szkolenia z 
zakresu ochrony środowiska ),  
8. imprezy towarzyszące np. teatr, 



 

przenoszenia materiałów 
konferencyjnych (płyty CD, pen-drivy) 
6. koszty transportu uczestników w 
ramach wyjazdów studyjnych, wizji 
terenowych, 
7. usługi pocztowe 
8. transport uczestników 

koncert, 
 
 

Wydawnictwa, publikacje, czasopisma, periodyki 
1. druk wkładek lub stron 
ekologicznych w czasopismach, 
2.  druk książek, albumów, 
przewodników, folderów i czasopism, 
pod warunkiem ich nieodpłatnej 
dystrybucji.,  
3. druk broszur, folderów, kart 
mających na celu promocję zadania, 
4. opracowanie graficzne, 
merytorycznego,  skład publikacji, 
5. zakup zdjęć, rysunków i grafik (pod 
warunkiem potwierdzenia kosztów 
fakturą VAT.) 
6. usługi pocztowe 
 

umowy zlecenia i umowy o dzieło 
związane z publikacjami (skład, grafika, 
recenzje, tłumaczenia, weryfikacja 
merytoryczna, itp.) 
usługi pocztowe, 
 

1. wynagrodzenia etatowe 
pracowników i ich pochodne,  
2.  zakup sprzętu AGD oraz mebli,  
3. utrzymanie stron internetowych, 
nie służących wyłącznie do 
realizacji wnioskowanego zadania,  
4. darowizny, 
5. wolontariat, 
 

Budowa i wyposażenie ośrodków edukacji ekologicznej,  ścieżek edukacyjnych, infrastruktury  terenowej, 
1. roboty budowlane związane z 
budową ośrodka edukacji ekologicznej 
zgodne z założonym do realizacji 
programem edukacyjnym, 
2. koszty zakupu wyposażenia do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 
(ławy, stoły, krzesła, gabloty, tablice, 
sprzęt multimedialny, wyposażenie do 
ekspozycji, itp.) 
3. zakup tablic edukacyjnych w tym: 
tablic informacyjnych, kierunkowych, 
bram wejściowych, tzw witaczy. 
4. zakup pomocy dydaktycznych, gier, 
filmów, czasopism, książek,  
5. sprzęt laboratoryjny, zestawy 
pomiarowe, odczynniki chemiczne,  

1. koszty wykonania prac budowlanych 
i montażowych związanych z budową 
ośrodków edukacyjnych, 
2. budowa ławek, ogrodzeń, 
pojemników na odpadki itp. na 
ścieżkach edukacyjnych i w 
przyszkolnych ogródkach 
edukacyjnych, 
3. budowa ścieżek edukacyjnych,  
4.  dzierżawa nieruchomości oraz 
zakup gruntów do 20% kosztu 
całkowitego zadania  
 
 

1. wynagrodzenia etatowe 
pracowników i ich pochodne,  
2.  zakup sprzętu AGD oraz mebli,  
3. utrzymanie stron internetowych, 
nie służących wyłącznie do 
realizacji wnioskowanego zadania,  
4. darowizny, 
5. wolontariat. 
 

Konkursy, programy edukacyjne 
1. nagrody rzeczowe indywidualne w 
tym: wydawnictwa, art. szkolne, sprzęt 
sportowo-turystyczny i fotograficzny, 
sprzęt ogrodniczy, sadzonki roślin, 
sprzęt RTV, (proponowaną listę nagród 
należy złożyć wraz z wnioskiem), 
2.  nagrody zbiorowe w tym: koszt 
transportu, koszt przewodników, 
bilety wstępu podczas wycieczek 
ekologicznych  i do obiektów 

1. umowy zlecenia i umowy o dzieło 
dla członków jury oraz za 
przygotowanie i prowadzenie zajęć 
ekologicznych realizowanych w 
ramach programów edukacyjnych, 
2. konserwacja urządzeń 
kserograficznych (gdy realizacja 
zadania wymaga kopiowania dużej 
ilości materiałów ), 
3. koszty najmu pomieszczeń 

1. wynagrodzenia etatowe 
pracowników i ich pochodne, (za 
wyjątkiem wynagrodzeń osób 
bezpośrednio zaangażowanych w 
realizację zadania na podstawie 
kart pracy)  
2.  zakup sprzętu AGD oraz mebli,  
3. utrzymanie stron internetowych, 
nie służących wyłącznie do 
realizacji wnioskowanego zadania,  



 

przyrodniczych i dziedzictwa 
kulturowego, kilkudniowe wycieczki do 
wyspecjalizowanych ośrodków 
edukacji ekologicznej (proponowaną 
listę nagród należy złożyć wraz z 
wnioskiem), 
3. materiały papiernicze, plastyczne, 
dekoracyjne i fotograficzne oraz 
związane z nimi usługi, 
4. sprzęt laboratoryjny, odczynniki 
chemiczne, sprzęt pomiarowy, 
5. wynajem sal wraz z wyposażeniem, 
obsługą multimedialną,   
6. usługi pocztowe, 
 
 

niezbędnych do realizacji zadania, 
4. delegacje związane bezpośrednio  z 
realizacja zadania 
5. transport uczestników,  
6. koszty ubezpieczenia na czas 
realizacji projektu, 
 

4. imprezy towarzyszących np. 
teatr, koncert,  
 

Inne zadania 
1. nagrody rzeczowe indywidualne w 
tym: wydawnictwa, art. szkolne, sprzęt 
sportowo-turystyczny i fotograficzny, 
sprzęt ogrodniczy, sadzonki roślin, 
sprzęt RTV, (proponowaną listę nagród 
należy złożyć wraz z wnioskiem), 
2.  nagrody zbiorowe w tym: koszt 
transportu, koszt przewodników, 
bilety wstępu podczas wycieczek 
ekologicznych  i do obiektów 
przyrodniczych i dziedzictwa 
kulturowego, kilkudniowe wycieczki do 
wyspecjalizowanych ośrodków 
edukacji ekologicznej (proponowaną 
listę nagród należy złożyć wraz z 
wnioskiem), 
3. materiały papiernicze, plastyczne, 
dekoracyjne i fotograficzne oraz 
związane z nimi usługi, 
4. wynajem sal wraz z wyposażeniem, 
obsługą multimedialną,   
5. druk wkładek lub stron 
ekologicznych w czasopismach,  
6. druk książek, albumów, 
przewodników, folderów i czasopism, 
pod warunkiem ich nieodpłatnej 
dystrybucji. 
7. zakup tablic edukacyjnych w tym: 
tablic informacyjnych, kierunkowych, 
bram wejściowych, tzw witaczy. 
8. sprzęt laboratoryjny, odczynniki 
chemiczne, sprzęt pomiarowy, 
9. usługi pocztowe, 
10. transport uczestników, 

umowy zlecenia i umowy o dzieło 
związane z programem edukacyjnym,  
umowy zlecenia i umowy o dzieło dla 
członków jury oraz za przygotowanie i 
prowadzenie zajęć ekologicznych 
realizowanych w ramach programów 
edukacyjnych, 
umowy zlecenia i umowy o dzieło 
związane z publikacjami, 
budowa ławek, ogrodzeń, pojemników 
na odpadki itp. na przyrodniczych 
ścieżkach edukacyjnych i w 
przyszkolnych ogródkach 
edukacyjnych, 
konserwacja urządzeń 
kserograficznych (gdy realizacja 
zadania wymaga kopiowania dużej 
ilości materiałów ), 
koszty najmu pomieszczeń 
niezbędnych do realizacji zadania, 
koszty wykonania prac budowlanych i 
montażowych związanych z budową 
ścieżek edukacyjnych, 
delegacje niezbędne  do realizacja 
zadania 
transport uczestników,  
koszty ubezpieczenia na czas realizacji 
projektu, 
inne koszty, jeśli wnioskodawca 
wykaże, że są niezbędne do realizacji 
projektu, 

wynagrodzenia etatowe 
pracowników i ich pochodne,  
zakup i dzierżawa nieruchomości 
oraz gruntów do 20% kosztu 
całkowitego zadania, zakup sprzętu 
AGD oraz mebli,  
utrzymanie stron internetowych, 
nie służących wyłącznie do 
realizacji wnioskowanego zadania,  
zajęcia rekreacyjne i 
rehabilitacyjne,  
indywidualne szkolenia i inne 
formy dokształcania ( za wyjątkiem 
służb ochrony środowiska Urzędu 
Wojewódzkiego i Urzędu 
Marszałkowskiego na szkolenia z 
zakresu ochrony środowiska ),  
darowizny, 
wolontariat, 
stałe koszty eksploatacyjne 
obiektów (prąd, gaz, telefon, itp.), 
z wyłączeniem wydatków 
poniesionych w związku z 
realizacją programów 
edukacyjnych w siedzibie 
Wnioskodawcy 
imprezy towarzyszących np. teatr, 
koncert,  
 



 

11. umowy zlecenia i umowy o dzieło 
związane z realizowanym zadaniem w 
tym:  umowy za przygotowanie i 
prowadzenie zajęć ekologicznych 
realizowanych w ramach programów 
edukacyjnych, , tłumaczenie, korekty, 
konsultacji naukowej,  grafiki, zdjęć, 
itp. (łączna wartość umów objętych 
dofinansowaniem nie może 
przekroczyć kwoty 3.000,00 zł).  .   
 

 
Koszt zakupu składników majątkowych i usług, o wartości przekraczającej 3000 zł,  które zostały wskazane w 
preliminarzu rzeczowo – finansowym do dofinansowania przez Fundusz, na moment złożenia wniosku, 
powinien zostać uwiarygodniony poprzez załączenie do wniosku wykonanych zapytań ofertowych, 
rozpoznania rynku, kalkulacji kosztów itp. 
 
Regulamin określa także nieco inne niż w ogólnym dokumencie kryteria oceny:  
W pierwszej kolejności przedmiotem oceny będą: 
→ założenia projektu pod kątem osiągnięcia zakładanych efektów rzeczowych i ekologicznych, 
→ rozpoznanie problematyki i uwarunkowań dotyczących planowanego projektu, programu edukacyjnego 

oraz innych działań przewidzianych do realizacji 
→ kompetencje do podejmowania działań wskazanych w projekcie (kwalifikacje zespołu projektowego), 
→ wykonalność, przejrzystość, spójność planu działań, zaawansowanie przedsięwzięcia np. podpisane 

porozumienia, rozpoznanie odbiorcy, patronaty itp., 
→ atrakcyjność i nowatorstwo programu, 
→ zgodność z polityką ekologiczną i innymi dokumentami o charakterze strategicznym. 
 
Priorytetowo traktowane były zadania poruszające tematykę: 
a) wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
b) promocji obszarów N2000: seminaria na temat istoty powołania i działania obszarów N2000, możliwości 

prowadzenia działań inwestycyjnych na obszarach naturowych, wspólne działania promocyjne w zakresie 
promocji N2000, wspieranie komunikacji społecznej dla N2000. 

c) promocji innowacyjnych rozwiązań: organizacja pokazów i prezentacji nowoczesnych technologii: 
instalacje solarne,  pompy ciepła, systemy do segregacji śmieci, doradztwo w zakresie możliwości 
wprowadzania nowoczesnych technologii, prezentowanie korzyści jakie dają nowoczesne technologie, 

d) komunikacji w zakresie ochrony środowiska: kreowanie pozytywnego klimatu społecznego wokół 
zagadnień związanych z ochroną środowiska,  organizacja spotkań informacyjnych, konferencji,  

e) podnoszenia świadomości ekologicznej: programy edukacyjne skierowane do szerokiego grona 
odbiorców, współpraca z lokalnymi organizacjami, wymiana doświadczeń (warsztaty, konferencje, 
seminaria, spotkania informacyjne).  

f) akcje informacyjno-edukacyjne odnoszące się do realizowanych inwestycji ekologicznych w regionie np.: 
gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa. 

 
W ramach naboru 2014 podpisano 99 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 8 542 573,96 zł z 
dofinansowaniem na kwotę 3 793 874,25 zł. Z czego organizacjom pozarządowym przypadło 948 023,05 zł 
dofinansowania a w tym 358 455,14 zł stanowią projekty realizowane przez POE. Żaden z projektów 
umieszczonych na liście dofinansowanych nie dotyczył zakresu tematyki związanej z Konwencją. 



 

 

 
* Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
** Drawieński Park Narodowy i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego 
 

NABÓR CIĄGŁY 2015 

Nabór obejmował projekty, programy i kampanie z zakresu edukacji ekologicznej, realizowane w roku 2015 
na obszarze minimum 3 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego, w szczególności: 
→ programy edukacyjne, 
→ publikacje oraz audycje o tematyce ekologicznej, 
→ kursy, szkolenia, 
→ seminaria, konferencje i sympozja, 
→ studia podyplomowe, 
→ ścieżki przyrodnicze i izby edukacyjne, 
→ konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym, 
→ budowa i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej i izb edukacyjnych w sprzęt i materiały do 

edukacji ekologicznej, 
→ multimedia o tematyce ekologicznej, w tym tworzenie internetowych platform i portali informacyjno-

edukacyjnych. 
 

Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od dnia 2 stycznia 2015 do 16 listopada 2015 r. lub do czasu 
rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym na dofinansowanie zadań z zakresu 
edukacji ekologicznej na rok 2015. 
 
Wnioski o dofinansowanie mogą składać: 
→ jednostki samorządu terytorialnego, 
→ związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
→ samorządowe jednostki organizacyjne oraz samorządowe osoby prawne, 
→ podmioty mające status organizacji pożytku publicznego, 
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→ inne jednostki organizacyjne, jeżeli dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz związane jest z 
prowadzoną przez nie działalnością w zakresie: 
a) ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody, 
b) udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego, 
c) systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, 
d) kultury, 
d) pomocy społecznej. 
 

Projekty inwestycyjne wyłonione w drodze naboru, otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu w 
wysokości maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku dotacji lub przekazania 
środków i do 90% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki. Za projekt inwestycyjny uznaje 
się taki, z którego środki przeznaczone będą na nabycie rzeczowego majątku trwałego, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz ulepszenie tych składników, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych (Dz.U. 1997 nr 6 poz. 35), w stopniu przekraczającym 50% kwoty dofinansowania projektu.  
Projekty nieinwestycyjne (np.: programy edukacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje, imprezy 
ekologiczne, wydawnictwa, publikacje, audycje) wyłonione w drodze naboru, otrzymały dofinansowanie ze 
środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu przypadku dotacji 
lub przekazania środków i do 90% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki.  
Możliwa była realizacja zadań długofalowych, przechodzących na kolejne lata, pod warunkiem uzyskania 
zgody organu Funduszu (Zarząd lub Rada Nadzorcza) na realizację zadania dłużej niż do końca roku 2015.  
 
Wnioski mogą dotyczyć zarówno pojedynczych działań jak i kompleksowych programów edukacyjnych. 
Nabór wniosków na dofinansowanie studiów podyplomowych ma na celu doskonalenie kwalifikacji osób z 
terenu województwa zachodniopomorskiego zawodowo zajmujących się ochroną środowiska. Przez studia 
podyplomowe rozumie się formę kształcenia prowadzoną przez uczelnie, o których mowa w ustawie Prawo o 
szkolnictwie wyższym lub w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, na którą są przyjmowani 
kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Wsparcie finansowe Funduszu 
przeznaczone jest na organizację studiów podyplomowych dla słuchaczy z terenu województwa 
zachodniopomorskiego. 
 
Organizator studiów zobowiązany jest do wypełniania zadań oraz obowiązków w zakresie kształcenia 
wynikających z regulaminu studiów podyplomowych, planu i programu studiów podyplomowych, a w 
szczególności zobowiązany jest zapewnić właściwą organizację studiów, kadrę naukowo-dydaktyczną o 
wymaganych kwalifikacjach, obsługę administracyjną procesu kształcenia, odpowiednią bazę dydaktyczną 
oraz przejrzyste i jawne zasady rekrutacji. 
 
Składając wniosek Wnioskodawca winien określić m.in.: program studiów ze wskazaniem efektów i celów 
kształcenia, grupę docelową uczestników studiów i limit miejsc, sposób organizacji studiów oraz koszty 
organizacji studiów w podziale na kwalifikowane, niekwalifikowane i pośrednie. Ponadto w przeliczeniu na 
jednego uczestnika warunki płatności dla słuchaczy, wymagania, które słuchacz musi spełnić by uzyskać 
świadectwo ukończenia studiów, wzór zgłoszenia uczestnika/podania o przyjęcie na studia oraz wysokość, 
metodologię i sposób wyliczenia kosztów pośrednich, jeśli takowe występują. Jedna edycja studiów powinna 
obejmować minimum 240 godzin zajęć. Ilość słuchaczy w edycji studiów nie powinna być mniejsza niż 20 i nie 
większa niż 40. 
 



 

Regulamin określił precyzyjną listę wydatków uznawanych za kwalifikowalne przez Fundusz. Jej zakres uległ 
zmianie w odniesieniu do analogicznej listy w naborze 2014 jedynie w odniesieniu do studiów 
podyplomowych dlatego poniżej zamieszczono listę w odniesieniu jedynie to tego zakresu konkursu: 
 
 

Koszty kwalifikowane 
(dofinansowywane przez Fundusz) 

Koszty kwalifikowane  
(mogące stanowić wkład w własny) 

Koszty nie podlegające 
dofinansowaniu i nie mogące 

stanowić wkładu własnego 
 

Studia podyplomowe 

1. wynagrodzenia osobowe dla 
prowadzących zajęcia i egzaminy 
oraz osób przygotowujących 
materiały dydaktyczne pod 
względem merytorycznym; 
2. wynagrodzenie dla kierownika 
studiów; 
3. opracowanie merytoryczne, 
graficzne, skład i druk materiałów 
dydaktycznych. 
3. przygotowanie materiałów dla 
słuchaczy (druki, kserokopie, 
bindowanie, itp.); 
4. przeprowadzenie zajęć tereno-
wych (transport, ewentualne 
koszty biletów wstępu i 
przewodnicy); 
5. zakup niezbędnych odczynników 
i zużywalnych materiałów do 
ćwiczeń; 
6. wynajem sal dydaktycznych wraz 
z wyposażeniem (jeśli zajęcia 
odbywają się poza siedzibą będącą 
własnością organizatora); 
7. koszty promocji studiów i 
ewaluacja wyników. 

Jak w kolumnie 1. oraz: 
1. serwis kawowy dla słuchaczy i na 
wydarzenia otwierające i 
zamykające studia; 
2. obsługę administracyjno-
biurową i księgową studiów. 
3. koszty związane z najmem i 
utrzymaniem lokalu, energii 
elektrycznej, opłaty za wodę, 
ścieki, korzystanie z internetu, 
materiały biurowe 
nieprzeznaczone dla słuchaczy, 
itp.); 
4. usługi pocztowe, telefoniczne, 
kurierskie; 
4) koszty ochrony; 
5) koszty sprzątania pomieszczeń. 
 

1. zwrot wydatków 
poniesionych przez słuchaczy na 
dojazd na zajęcia, wyżywienie i 
noclegi, 
2. zakup aparatury badawczej i 
pomiarowej, sprzęt audio-
wizualny i inne środki trwałe, 
3. wynagrodzenia w ramach 
etatowego czasu pracy 
 

 
Środki przekazane przez Fundusz w ramach naboru przewidziane są na realizację zadań realizowanych w roku 
2015. Środki w ramach kolejnych rat dofinansowania winny zostać wypłacone najdalej do dnia 30.11.2015 r. 
Wnioskodawca, składając wniosek o dotację ze środków WFOŚiGW zobowiązany jest wskazać inne źródła 
finansowania – uzupełniające do wysokości kosztu całkowitego zadania. 
 
Niektóre z wydatków stanowiących koszty kwalifikowane mogą być dofinansowane przez WFOŚiGW bądź 
stanowić wkład własny wnioskodawcy. Zarząd Funduszu każdorazowo ma prawo do zatwierdzenia 
dofinansowania kosztów innych niż wskazane w tabeli, o ile Wnioskodawca uzasadni konieczność ich 
poniesienia. Środki Funduszy zostaną zakwalifikowane do wypłaty na podstawie faktur VAT (a w przypadku 
braku możliwości ich wystawiania) rachunków oraz zawartych umów o dzieło i zlecenie. 



 

Koszt zakupu składników majątkowych i usług, o wartości przekraczającej 3000 zł, które zostały wskazane w 
preliminarzu rzeczowo – finansowym do dofinansowania przez Fundusz, na moment złożenia wniosku, 
powinien zostać uwiarygodniony (np. zapytania ofertowe, rozpoznanie rynku, kalkulacja kosztów itp.). W 
przypadku wątpliwości co do rzeczywistych kosztów zakupu/wykonania elementów zadania Fundusz może 
zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających rozpoznanie rynku/weryfikacje ofert.  
 
W ramach naboru 2015 podpisano 73 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 13 577 930,73 zł z 
dofinansowaniem na kwotę 3 732 754,12 zł. Z czego organizacjom pozarządowym przypadło 709 674,27 zł 
dofinansowania a w tym 266 249,5 zł stanowią projekty realizowane przez POE. Żaden z projektów 
umieszczonych na liście dofinansowanych nie dotyczył zakresu tematyki związanej z Konwencją. 
 
 

 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Regulamin naborów bardzo precyzyjnie określił listę wydatków z podziałem na koszty kwalifikowane 
dofinansowywane przez Fundusz, mogące stanowić jedynie wkład własny oraz koszty niekwalifikowalne nie 
pozostawiając zbyt wielkiego pola manewru w tym zakresie. Wśród kosztów niekwalifikowalnych zostały 
ujęte koszty wynagrodzeń pracowników beneficjenta oraz koszty ogólne utrzymania biura (z nielicznymi 
wyjątkami).  
 
Nie została jednak wskazana graniczna wartość projektów co pozwala na pełną dowolność ograniczoną 
jedynie rynkowymi cenami pozycji ujętych w zadaniu oraz dostępnością środków Funduszu. 
 
Nieco odmienny katalog kryteriów zgodnie, z którymi oceniany jest wniosek jest mylący – zwłaszcza, że 
określone kryteria oceny zasadniczej nie spełniają wszystkich wymogów jakie zostały określone w „Kryteriach 
…”. Ocenie mają podlegać m.in. założenia projektu pod kątem osiągnięcia zakładanych efektów rzeczowych i 
ekologicznych, rozpoznanie problematyki i uwarunkowań dotyczących planowanego projektu, programu 
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edukacyjnego oraz innych działań przewidzianych do realizacji czy kompetencje do podejmowania działań 
wskazanych w projekcie (kwalifikacje zespołu projektowego). Po raz kolejny brak określenia co rozumiane 
jest pod poszczególnymi kryteriami. Brak także informacji czy wskazane elementy będą stanowić jedynie 
uzupełnienie oceny przeprowadzanej wg kryteriów określonych w ogólnym dokumencie czy też mają one je 
zastąpić w ramach omawianego naboru.  
 
Zgodnie z informacjami podanymi w regulaminach obu naborów możliwa jest wypłata środków jedynie w 
postaci refundacji poniesionych już wydatków.  
 
Pomimo, iż w ramach naboru 2015 wskazano dodatkowy element możliwy do finansowania w postaci 
studiów podyplomowych na liście dofinansowanych przedsięwzięć nie znalazły się żadne projekty stanowiące 
wypełnienie tego zakresu naboru.  
 

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 

NABÓR CIĄGŁY 2014 

Nabór obejmuje projekty z zakresu ochrony przyrody, realizowane na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, w szczególności: 
→ wspieranie realizacji programów czynnej ochrony przyrody, 
→ restytucja i reintrodukcja gatunków cennych i zagrożonych, 
→ ochrona w ramach obszarów Natura 2000, 
→ wspieranie zadań służb ochrony przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego, 
→ rewitalizacja obiektów zabytkowych (parki podworskie, aleje zabytkowe)  i pomników przyrody, 
 
Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od dnia 2 stycznia 2014 do chwili rozdysponowania środków 
finansowych przeznaczonych w planie finansowym na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody na 
rok 2014, jednak nie później niż do 30.06.2014 r. W przypadku niewykorzystania puli środków 
zaplanowanych na dofinansowanie ww. zadań  Fundusz może ogłosić kolejny nabór wniosków, aż do 
wyczerpania alokacji. 
 
Wnioski o dofinansowanie mogą składać: 
→ jednostki samorządu terytorialnego, 
→ związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
→ samorządowe jednostki organizacyjne oraz samorządowe osoby prawne, 
→ podmioty mające status organizacji pożytku publicznego, 
→ inne jednostki organizacyjne, jeżeli dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz związane jest z 

prowadzoną przez nie działalnością w zakresie: 
a) ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody, 
b) udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego, 
c) systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, 
d) kultury, 
d) pomocy społecznej. 

 



 

Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od dnia 2 stycznia 2014 do chwili rozdysponowania środków 
finansowych przeznaczonych w planie finansowym na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody na 
rok 2014, jednak nie później niż do 30.06.2014 r. 
W przypadku niewykorzystania puli środków zaplanowanych na dofinansowanie ww. zadań Fundusz może 
ogłosić kolejny nabór wniosków, aż do wyczerpania alokacji. 
 

Projekty inwestycyjne wyłonione w drodze naboru, otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu w 
wysokości maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku dotacji lub przekazania 
środków i do 90% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki. Za projekt inwestycyjny uznaje 
się taki, z którego środki przeznaczone będą na nabycie rzeczowego majątku trwałego, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz ulepszenie tych składników, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych (Dz.U. 1997 nr 6 poz. 35), w stopniu przekraczającym 50% kwoty dofinansowania projektu.  
Projekty nieinwestycyjne (np: reintrodukcja i restytucja gatunków, prace pielęgnacyjne i ochrona czynna 
gatunków i siedlisk) wyłonione w drodze naboru, otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu w 
wysokości maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu przypadku dotacji lub przekazania 
środków i do 90% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki.  
Możliwa była realizacja zadań długofalowych, przechodzących na kolejne lata, pod warunkiem uzyskania 
zgody organu Funduszu (Zarząd lub Rada Nadzorcza) na realizację zadania dłużej niż do końca roku 2014.  
 

Koszty kwalifikowane (dofinansowywane 
przez Fundusz) 

Koszty kwalifikowalne  
(mogące stanowić wkład w 

własny) 

Koszty nie podlegające 
dofinansowaniu i nie mogące 

stanowić wkładu własnego 

1. zakup materiałów, sprzętu, urządzeń, 
roślin do nasadzeń związanych z 
przywracaniem walorów przyrodniczych 
zabytkowym założeniom parkowym i 
pałacowo ogrodowym, 

2.  zakup osobników niezbędnych do 
ochrony, restytucji i reintrodukcji 
gatunków, 

3. zakup karmy,  
4. usługi weterynaryjne, 
5. zabiegi pielęgnacyjne, cięcia sanitarne, 

usługi pielęgnacji drzew wykonywane 
na drzewach pomnikowych lub w 
parkach zabytkowych 

6. urządzenia/przywrócenia łąk kwietnych, 
runa parkowego, nasadzeń w obiektach 
objętych ochroną lub w stosunku do 
obiektów poddanych pod ochronę, 
ujętych we właściwym rejestrze albo 
ewidencji, 

7. zakup tablic edukacyjnych w tym: tablic 
informacyjnych, kierunkowych, bram 
wejściowych, tzw witaczy, 

8. zakup sprzętu do monitoringu efektów 
prowadzonych działań  

1. umowy zlecenia i umowy o 
dzieło związane z pracami 
związanymi projektem,  

2. usługi pocztowe, 
3. budowa ławek, ogrodzeń, 

pojemników na odpadki itp.,  
4. koszty najmu pomieszczeń na 

potrzeby zadania, 
5. koszty wykonania prac 

budowlanych i montażowych 
niezbędnych do realizacji 
zadania , 

6. delegacje  niezbędne do 
realizacji zadania, 

7. transport,   
8. ubezpieczenie, 
9. inne, jeśli wnioskodawca 

wykaże, że są niezbędne przy 
realizacji projektu, 

10. zakup i dzierżawa 
nieruchomości oraz gruntów 
do 20% kosztu całkowitego 
zadania 

1. wynagrodzenia etatowe 
pracowników i ich pochodne,  

2. utrzymanie stron internetowych, 
nie służących wyłącznie do 
realizacji wnioskowanego zadania,  

3. darowizny, 
4. wolontariat, 
5. stałe koszty eksploatacyjne 

obiektów (prąd, gaz, telefon, itp.), 
 



 

9. promocja  wdrażanych projektów wśród 
społeczności regionu, 

10. druk broszur, folderów, kart mających 
na celu promocję projektu, 

11. druk wkładek lub stron ekologicznych 
w czasopismach, 

12. usługi pocztowe, 
13. transport 
14. umowy o dzieło i umowy zlecenie 

niezbędne do prawidłowej realizacji 
projektu (łączna wartość umów 
objętych dofinansowaniem nie może 
przekroczyć kwoty 3.000,00 zł).  

 
Zarząd Funduszu każdorazowo ma prawo do zatwierdzenia po stronie dofinansowania kosztów innych niż 
wskazane w tabeli, o ile Wnioskodawca uzasadni konieczność ich poniesienia. 
Środki Funduszy zostaną uznane na podstawie faktur a w przypadku braku możliwości wystawiania 
rachunków oraz zawartych umów. Koszt zakupu składników majątkowych i usług, o wartości przekraczającej 
3000 zł,  które zostały wskazane w preliminarzu rzeczowo – finansowym do dofinansowania przez Fundusz, 
na moment złożenia wniosku, powinien zostać uwiarygodniony (np. zapytania ofertowe, rozpoznanie rynku, 
kalkulacja kosztów itp.). 
 
W ramach oceny zasadniczej w pierwszej kolejności oceniane były kompetencje do podejmowania działań 
wskazanych w projekcie (kwalifikacje zespołu projektowego), wykonalność, przejrzystość, spójność planu 
działań, zaawansowanie przedsięwzięcia np. podpisane porozumienia, rozpoznanie odbiorcy, patronaty itp., 
atrakcyjność i nowatorstwo programu, zgodność z polityką ekologiczną i innymi dokumentami o charakterze 
strategicznym oraz efektywność wydatkowanych środków finansowych w stosunku do zakładanego efektu 
ekologicznego i rzeczowego.  
 

W ramach naboru 2014 podpisano 12 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 1 792 912,88 zł z 
dofinansowaniem na kwotę 579 731,84 zł. Z czego organizacjom pozarządowym przypadło 103 610,00 zł 
dofinansowania a w tym 129 125,00 zł stanowią projekty realizowane przez POE.  
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NABÓR CIĄGŁY 2015 

 
Nabór obejmuje projekty z zakresu ochrony przyrody, realizowane na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, w szczególności: 
→ wspieranie realizacji programów czynnej ochrony przyrody,  
→ restytucja i reintrodukcja gatunków cennych i zagrożonych, 
→ ochrona w ramach obszarów Natura 2000, 
→ wspieranie zadań służb ochrony przyrody z terenu województwa zachodniopomorskiego, 
→ rewitalizacja obiektów zabytkowych (parki podworskie, aleje zabytkowe) i pomników przyrody, 
→ tworzenie internetowych platform, portali i systemów elektronicznych do inwentaryzacji i promocji form 

ochrony przyrody/walorów przyrodniczych. 
 
Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od dnia 2 stycznia 2015 do 16 listopada 2015 r. lub do czasu 
rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym na dofinansowanie zadań z zakresu 
edukacji ekologicznej na rok 2015. 
Do wniosku dołączy należy szczegółowy program działania zawierający między innymi: 
→ okres realizacji, 
→ powierzchnię objętą projektem, 
→ proponowane treści działania, 
→ planowany do uzyskania efekt ekologiczny i rzeczowy – wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy do 

osiągnięcia 
→ technologie/ metodyka/ przyjęte rozwiązania – wybrane w oparciu o analizę alternatywnych rozwiązań, 

podane uzasadnienie dla przyjętego rozwiązania 
→ harmonogram działań, 
→ znaczenie projektu dla ochrony bioróżnorodności biologicznej, 
→ doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów z zakresu ochrony przyrody 
 
Wnioski mogą dotyczyć zarówno pojedynczych działań jak i kompleksowych programów. 
 
Projekty inwestycyjne wyłonione w drodze naboru, otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu w 
wysokości maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku dotacji lub przekazania 
środków i do 90% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki. Za projekt inwestycyjny uznaje 
się taki, z którego środki przeznaczone będą na nabycie rzeczowego majątku trwałego, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz ulepszenie tych składników, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych (Dz.U. 1997 nr 6 poz. 35), w stopniu przekraczającym 50% kwoty dofinansowania projektu.  
Projekty nieinwestycyjne (np: reintrodukcja i restytucja gatunków, prace pielęgnacyjne i ochrona czynna 
gatunków i siedlisk) wyłonione w drodze naboru, otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu w 
wysokości maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu przypadku dotacji lub przekazania 
środków i do 90% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki.  
Możliwa była realizacja zadań długofalowych, przechodzących na kolejne lata, pod warunkiem uzyskania 
zgody organu Funduszu (Zarząd lub Rada Nadzorcza) na realizację zadania dłużej niż do końca roku 2015.  
 



 

W ramach naboru 2015 podpisano 12 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 1 022 532,21 zł z 
dofinansowaniem na kwotę 685 617,88 zł. Z czego organizacjom pozarządowym przypadło 200 724,96 zł 
dofinansowania. Żaden z projektów umieszczonych na liście dofinansowanych nie był prowadzony przez 
pozarządową organizacje ekologiczną. 
 

 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Zasady naboru są w wielu punktach identyczne z tymi dotyczącymi edukacji ekologicznej. Nie będą zatem 
omawiane te same aspekty tj. kwalifikowalność wydatków czy proces oceny.  
 
Wartym wskazania jest, iż w kwotach dofinansowania zadań prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego w obu naborach blisko 50% poświęcona jest na usuwanie barszczu Sosonowskiego 
(mechaniczne i chemiczne).  
Jedynym projektem POE dofinansowanym w latach 2014 - 2015 był projekt budowy zagrody dla żubrów w 
Mirosławcu prowadzony przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Pozostałe projekty 
organizacji pozarządowych dotyczyły reintrodukcji (ryb i dzika).  
 
Co niezwykle interesujące w naborze 2014 dofinansowanie uzyskał projekt pt. „Zakup koni służbowych dla 
zachodniopomorskiej Policji” na kwotę 94 000 zł. W związku z brakiem dostępu do treści złożonego wniosku 
nie jest możliwa analiza w jaki sposób projekt ten wpisał się w zakres tematyczny naboru, kryteria oraz 
zasady obowiązujące w zakresie projektu inwestycyjnego (konie stanowią jako inwentarz żywy formę środka 
trwałego a zatem projekt taki powinien uzyskać dofinansowanie w wysokości max 50% wartości wydatków 
kwalifikowalnych podczas gdy uzyskał 100% dofinansowania).  
 

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZADOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
Wśród oferty finansowej WFOŚiGW w Szczecinie brak wskazania środków służących instytucjonalnemu i/lub 
strukturalnemu wsparciu funkcjonowania pozarządowych organizacji ekologicznych.  
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5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
Brak jakichkolwiek projektów/zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Szczecinie działań promocyjno – 
edukacyjnych związanych z Konwencją z Aarhus zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko) w badanym okresie.  

6. PODSUMOWANIE 
 
Całkowita wartość jaką WFOŚiGW w Szczecinie przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą 
edukację ekologiczną w latach 2014 – 2015 w formie dotacji wynosi 7 526 628,37 zł, z czego na edukację 
ekologiczną realizowaną przez pozarządowe organizacje ekologiczne zostało przeznaczone 624 704,64 zł.  

W ramach programu Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Szczecinie nie finansował projektów edukacyjnych ani promocyjno - edukacyjnych, które miały na celu 
wypełnienie zapisów Konwencji z Aarhus. 

Nie posiadał także w swojej ofercie środków służących bezpośredniemu wsparciu strukturalnemu lub 
instytucjonalnemu pozarządowych organizacji ekologicznych.  

Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał w latach 2014 – 2015 beneficjentom realizującym projekty z 
zakresu ochrony przyrody w formie dotacji wynosi 1 265 349,72  zł, z czego na ochronę przyrody realizowaną 
przez pozarządowe organizacje ekologiczne zostały przyznane środki w wysokości 129 125,00 zł.  
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU 
 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Podstawowymi dokumentami determinującymi procedurę rozpatrywania wniosków są:  
→ „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW” 
→ „Kryteria wyboru przedsięwzięć”  
→ „Lista przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych do dofinansowania ze środków Funduszu” na dany 

rok 
 
Informacje do niniejszej analizy pochodzą jedynie ze strony internetowej Funduszu (wraz z biuletynem 
informacji publicznej). WFOŚiGW odmówił udzielenia informacji o jaką Fundacja zwróciła się pisemnym 
wnioskiem. Analizy dokonano na podstawie opublikowanych uchwał dotyczących udzielenia dofinansowania 
poszczególnym zadaniom. Informacje pochodzące ze strony internetowej nie pozwalają na prawidłową ocenę 
przyznania środków dla pozarządowych organizacji ekologicznych z następujących względów:  
→ uchwały nie powołują się na dziedzinę, w ramach której udzielono dofinansowania – przyporządkowanie 

zatem zostało dokonane na podstawie tytułu zadania, co jednakże może nie odzwierciedlać 
rzeczywistości,  

→ uchwały przyznające dofinansowanie nie są równoznaczne z rzeczywiście przyznanym dofinansowaniem.  
→ na stronie internetowej brakuje zupełnie informacji o prowadzeniu jakichkolwiek naborów w latach 2014 

i 2015  
→ strona internetowa została przebudowana na początku 2015 r i usunięto z niej wszystkie wcześniejsze 

treści.  
 
Całość powoduje, iż analiza jest bardzo utrudniona a wielu aspektach niemożliwa – WFOŚiGW w Toruniu nie 
dopełnił zatem swojego ustawowego obowiązku związanego z udostępnieniem informacji o środowisku.  
 
 
1.2. ŚRODKI UE 

Fundusz prowadzi gospodarkę finansową w sposób zapewniający jak największe wykorzystanie 
niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę 
środowiska i gospodarkę wodną. Na współfinansowanie przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie ze 
środków unijnych wydatkowano w 2014 roku 59 059 000 zł. 
 
Wojewódzki Fundusz na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko” dla priorytetów: I – Gospodarka wodno – ściekowa i II – Gospodarka odpadami 
i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości do 25 mln euro), zawartego 25 czerwca 2007 r. z Ministrem 
Środowiska (Instytucja Pośrednicząca), wykonywał jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia) zadania w zakresie jej właściwym. W 2014 roku Wojewódzki Fundusz zawarł siedem umów o 
dofinansowanie projektów z beneficjentami Funduszu Spójności w ramach POIiŚ priorytet I – Gospodarka 
wodno – ściekowa. Umowy zostały zawarte na podstawie wniosków, które złożono w 2013 lub 2014 roku i 
pomyślnie przeszły procedurę konkursową. 



 

 
W okresie sprawozdawczym we wnioskach o płatność złożonych przez beneficjentów I priorytetu POIiŚ 
zostały wykazane wydatki kwalifikowane w łącznej kwocie 19 414 000 zł, natomiast Wojewódzki Fundusz 
zatwierdził 
wnioski o płatność na łączną kwotę 12 940 000 zł. Na wniosek Wojewódzkiego Funduszu przekazano 
beneficjentom za pośrednictwem BGK dofinansowanie w wysokości 24 641 000 zł (z tego: 3 757 000 zł w 
formie 
refundacji oraz 20 884 000 zł w formie zaliczek). Łączna wartość dofinansowania z Funduszu Spójności dla 
umów realizowanych w ramach II priorytetu POIiŚ wynosi 31 338 000 zł. 
 
W 2014 r. Wojewódzki Fundusz na podstawie umów o dofinansowanie Rocznego Planu Działań sektora 
środowisko za rok 2013 oraz za rok 2014 w ramach priorytetu XV - Pomoc Techniczna Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, otrzymał z Funduszu Spójności refundację wydatków 
poniesionych w IV kw. 2013 r. oraz w I-III kw. 2014 r. w związku z realizacją zadań Instytucji Wdrażającej POIiŚ 
w łącznej kwocie 
1 256 000 zł. 
 
1.3. ŚRODKI KRAJOWE 

Wpływy Funduszu w 2014 r. wyniosły 120 521 000 zł w następującej strukturze 
→ wpływy z tytułu opłat - 37 820 000 zł 
→ wpływy z tytułu kar - 115 000 zł 
→ inne wpływy - 641 000 zł 
→ odsetki od pożyczek - 8 316 000 zł 
→ odsetki à vista, od lokat  - 1 779 000 zł 
→ zwrot rat kapitałowych - 70 559 000 zł 
→ inne - 1 291 000 zł. 
 
Wydatki Funduszu wyniosły 183 158 000 zł z czego na pomoc finansową 173 083 000 zł:  
→ udzielone dotacje i przekazanie środków - 27 476 000 zł 
→ udzielone pożyczki - 143 948 000 zł 
→ dopłaty do kredytów bankowych - 1 568 000 zł 
→ zwrot gminom utraconych dochodów - 91 000 zł 
Wydatki związane z działalnością Funduszu wyniosły 10 075 000 zł (w tym wydatki bieżące - 8 052 000 zł a 
wydatki inwestycyjne - 2 023 000 zł).  
 
W zakresie udzielonej pomocy finansowej  
→ dofinansowanie dla jednostek samorządowych wyniosło 90 142 000 zł 
→ dofinansowanie przedsiębiorców (w tym m.in. spółek ze 100 % udziałem gminy) wyniosło 82 270 000 zł 
→ dofinansowanie innych jednostek, tj. fundacji, stowarzyszeń, parafii, spółdzielni mieszkaniowych, 

wspólnot mieszkaniowych i in. wyniosło 20 198 000 zł, 
→ dofinansowanie jednostek budżetowych wyniosło 6 531 000 zł.  
 
Wojewódzki Fundusz udzielił także pomocy w formie częściowych umorzeń pożyczek na łączną kwotę 
13 984 000 zł oraz dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez banki na 
inwestycje proekologiczne realizowane głównie przez osoby fizyczne w wysokości 1 568 000 zł. 
 



 

1.4. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

 
Pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu udzielana jest w formie: 
1) oprocentowanych pożyczek, 
2) oprocentowanych pożyczek płatniczych, 
3) dotacji, 
4) przekazania środków finansowych, 
5) nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem 

obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej,  
6) udostępnienia środków finansowych bankom. 
 
Wysokość udzielonego dofinansowania w formie pożyczek, dotacji, przekazania środków i udostępnienia 
środków oraz terminy ich wypłat uzależnione są od możliwości finansowych Wojewódzkiego Funduszu. 
 
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w formie pożyczek są rozpatrywane w terminie 
do 3 miesięcy od daty ich złożenia. W przypadku wniosków o udzielenie pomocy w formie pożyczek w 
kolejnym roku, ich rozpatrzenie następuje do końca pierwszego kwartału kolejnego roku. Wnioski o dotacje 
należy składać do dnia 31 grudnia. Wnioski te są rozpatrywane do końca lutego roku następnego.  
 
Wojewódzki Fundusz ze swoich środków nie finansuje: 
1) wykupu gruntu pod inwestycje, z wyłączeniem gruntów wykupywanych w celu zachowania siedlisk 

przyrodniczych gatunków chronionych i powiększenia powierzchni istniejących form ochrony przyrody, 
2) kosztów nadzoru, 
3) kosztów instrukcji eksploatacji, rozruchu itp., 
4) podatku VAT, jeżeli nie stanowi on kosztu u kontrahenta, 
5) opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych, 
6) odszkodowań, kar pieniężnych administracyjnych, kar umownych wraz z odsetkami, kosztów 

postępowania sądowego i egzekucyjnego, z zastrzeżeniem 
Określone wyżej wydatki mogą być jednak uwzględnione w koszcie całkowitym przedsięwzięcia (czyli jako 
wkład własny). 
 
Rada Nadzorcza lub Zarząd Wojewódzkiego Funduszu mogą uzależnić przyznanie dofinansowania od 
wyników opinii dotyczących celowości lub efektywności technicznoekologicznej i ekonomicznej 
dofinansowywanych zadań, sporządzonych przez ekspertów. Opracowanie powyższych opinii nie może być 
zlecane członkom Rady Nadzorczej i pracownikom Wojewódzkiego Funduszu oraz innym osobom 
uczestniczącym w procesie podejmowania decyzji związanych z dofinansowywanym przedsięwzięciem. 
 
Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz w formie pożyczki nie może przekroczyć 80% kosztu całkowitego 
przedsięwzięcia, obejmującego wartość wszystkich nakładów koniecznych do jego zrealizowania.  
 
Oprocentowanie udzielanych pożyczek jest stałe w roku zawarcia umowy pożyczki i określone na podstawie 
stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej obwieszczeniem Prezesa NBP, 
obowiązującej w dniu zawarcia umowy. 
 



 

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat i jest liczony od określonej w umowie daty wypłaty ostatniej 
transzy do dnia określonej w umowie spłaty ostatniej raty. Do okresu spłaty pożyczki wliczany jest okres 
karencji. Karencja w spłacie wynosi do 36 miesięcy. 
 
Pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz może być częściowo umorzona na wniosek pożyczkobiorcy. 
Umorzeniu jednak nie podlegają pożyczki płatnicze, pożyczki, których umowny okres spłaty nie przekracza 
dwóch lat, pożyczki udzielone kontrahentom, którym udzielono dofinansowania na to samo przedsięwzięcie z 
niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych, w tym pochodzących ze środków UE, pożyczki udzielone 
na sporządzanie dokumentacji przedsięwzięcia, z wyłączeniem pożyczek udzielonych na sporządzanie 
dokumentacji przedsięwzięć, które zostały zrealizowane do dnia złożenia wniosku o umorzenie, pożyczki 
udzielone na zadania, na których realizację przyznano dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu. 
Umorzenie pożyczki może wynieść do 30%. 
 
Wojewódzki Fundusz może udzielić pomocy także w formie pożyczki płatniczej na przedsięwzięcia zgodne z 
ustawą Prawo ochrony środowiska, dofinansowywane ze środków UE. Celem udzielanej pożyczki płatniczej 
jest zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia. Dofinansowanie w formie pożyczki płatniczej nie 
może przekroczyć kwoty zagwarantowanej ze środków UE, potwierdzonej umową. 
 
Dotacje mogą być udzielane do wysokości 80% kosztu całkowitego przedsięwzięcia na dofinansowanie m.in: 
1) przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, 
2) edukacji ekologicznej i popularyzacji zachowań proekologicznych, 
3) programów, ekspertyz, ocen i opinii służących ochronie środowiska, 
4) utylizacji przeterminowanych środków chemicznych wykorzystywanych w celach dydaktycznych i 

naukowych, 
5) planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz utworzeniu katastru wodnego, 
6) działań związanych z ochroną przeciwpowodziową, regulacją rzek i zwiększaniem retencji, 
 
Dotacje mogą być udzielane także na cele inne niż wymienione podmiotom prowadzącym działalność w 
zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, bezpieczeństwa publicznego do wysokości 
50% kosztów przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia proekologiczne realizowane przez te podmioty powinny 
pozostawać w związku z wyżej wymienioną działalnością. 
 
Wojewódzki Fundusz udziela także pomocy finansowej w formie dotacji, do oprocentowania kredytów 
bankowych lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych na podstawie umowy zawartej z bankiem 
wyłonionym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
„Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udziela pomocy na 
przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej służące realizacji zasady zrównoważonego 
rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim w sposób zapewniający pełne wykorzystanie 
niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
określonych priorytetów dziedzinowych”: 
OCHRONA PRZYRODY  
1) dofinansowywanie ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000,  
2) dofinansowanie programów kompensacji przyrodniczej. 
EDUKACJA EKOLOGICZNA  
1) wspieranie programów realizowanych przez regionalne i lokalne Centra Edukacji Ekologicznej i 

organizacje ekologiczne,  



 

2) dofinansowywanie działań edukacyjnych i konkursów dotyczących ochrony środowiska skierowanych do 
dzieci i młodzieży. 

 
„Kryteria wyboru przedsięwzięć” określają katalog kryteriów względem jakich wnioski podlegają ocenie: 
Kryterium efektywności ekologicznej dotyczy analizy i oceny wniosków w następującym zakresie:  
1) efektu ekologicznego w odniesieniu do stopnia i zakresu uciążliwości źródła zanieczyszczenia;  
2) ograniczenia oddziaływania obiektów, szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących 

pogorszyć stan środowiska;  
3) podejmowania działań mających na celu likwidację zanieczyszczeń u źródła ich powstawania;  
4) eliminacji lub ograniczenia uciążliwości źródła zanieczyszczenia;  
5) oddziaływania na postawy i zachowania proekologiczne społeczeństwa.  
 
Kryterium efektywności ekonomicznej związane jest z wykorzystaniem mierników stosowanych w 
gospodarce rynkowej, tj. analizą: 
1) kosztu przedsięwzięcia i okresu realizacji zadania;  
2) źródeł finansowania i pełnego zbilansowania kosztów inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem udziału 

środków unijnych;  
3) sytuacji finansowej inwestora;  
4) kosztu jednostkowego uzyskania efektu ekologicznego, jako nie odbiegającego od średniego kosztu dla 

danej technologii;  
5) stopnia przygotowania inwestycji;  
6) stopnia zaangażowania środków własnych.  
 
Kryterium techniczne - finansowane są zadania oparte na najlepszych dostępnych technikach i technologiach 
charakteryzujących się energo i materiałooszczędnością oraz niezawodnością, oparte na nowych 
urządzeniach podnoszących sprawność już istniejących instalacji ochrony środowiska, służące restrukturyzacji 
gospodarki kraju zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  
 
Kryterium terytorialne - preferowane są zadania o znaczeniu ponad lokalnym i dotyczące obszarów o 
szczególnych walorach przyrodniczych, uzdrowiskowych i kulturowych.  
 
Kryterium wymagań formalnych – wniosek winien zawierać komplet wymaganych dokumentów 
wynikających z formularza wniosku i podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy w 
stosunkach cywilno-prawnych. 
 
Kryterium rzeczowe – finansowane są zadania z następujących dziedzin:  
ochrony przyrody i krajobrazu:  
a) programy zaakceptowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska związane z zachowaniem 

bioróżnorodności;  
b) odbudowa ekosystemów naturalnych;  
c) działania związane z konserwatorską ochroną przyrody;  
d) zadrzewienia i zwiększenie lesistości regionu;  
e) rewaloryzacja zasobów przyrodniczych na terenie zabytkowych założeń ogrodowych;  
edukacji ekologicznej:  
a) dofinansowywanie kosztów bezpośrednich związanych z tworzeniem i realizacją programów 

edukacyjnych realizowanych przez Centra Edukacji Ekologicznej, Parki Krajobrazowe, placówki oświatowe 
i naukowe;  



 

b) dofinansowywanie wydawania bądź zakupu czasopism, książek, publikacji, produkcji filmów, programów 
radiowo - telewizyjnych i innych materiałów o tematyce ekologicznej;  

c) wspieranie konferencji i seminariów dotyczących tematyki ekologicznej;  
d) wspieranie organizacji konkursów i olimpiad upowszechniających wiedzę ekologiczną;  
 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Wg deklaracji Funduszu jednym z priorytetów w edukacji ekologicznej jest wspieranie działań prowadzonych 
przez organizacje ekologiczne – co znajduje potwierdzenie w udzielonym im wsparciu, które jest 
zdecydowanie większe w porównaniu z innymi Funduszami.  
 
Kryteria wyboru przedsięwzięć – podobnie jak w zdecydowanej większości Funduszy – są opisane w sposób 
subiektywny i nie dający możliwości wnioskodawcy by określił jakie elementy wniosku będą podlegały w 
ramach danego kryterium ocenie oraz w jaki sposób ta ocena zostanie dokonana (punkty, waga). I tak np. 
brak w kryterium „oceny sytuacji finansowej inwestora”  określenia co i jak jest badane oraz w jaki sposób 
wynik tej oceny będzie wpływał na wynik oceny całego wniosku. Podobnie rzecz się ma w przypadku 
kryteriów tj. ocena kosztu przedsięwzięcia i okresu realizacji zadania, stopnia zaangażowania środków 
własnych, efektu ekologicznego w odniesieniu do stopnia i zakresu uciążliwości źródła zanieczyszczenia, 
oddziaływania na postawy i zachowania proekologiczne społeczeństwa.  
 
Tak postawione kryteria – zważywszy, iż ocena jest dokonywana przez zewnętrznych ekspertów – nie 
zapewniają przejrzystości procesu oceny wniosków a także jej obiektywności.  

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 
 
Koszty  kwalifikowane przy realizacji zadań z edukacji ekologicznej refundowane ze środków 
wojewódzkiego funduszu   
 
1. Koszt internetu, strony internetowej. 
2. Pomoce dydaktyczne: plansze , tablice, preparaty mikroskopowe, mapy, gry edukacyjne, programy 

komputerowe dotyczące edukacji ekologicznej, eksponaty przyrodnicze. 
3. Materiały potrzebne do realizacji przedsięwzięć z zakresu EE: papier do ksero i drukarek, tonery, tusze,  

artykuły szkolno-biurowe, odczynniki chemiczne i drobny sprzęt laboratoryjny, znaczki pocztowe, 
koperty, nośniki pamięci, materiały do prowadzenia warsztatów i zajęć manualnych, zakup drobnych 
części do posiadanych technicznych środków nauczania, które ulegają zużyciu podczas eksploatacji, 
materiały promocyjne. 

4. Zakup i naprawa  sprzętu służącego do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej. 
5. Oznakowanie i doposażenie ścieżek dydaktycznych . 
6. Doposażenie biblioteki: książki, prenumerata czasopism, zakup filmów i programów edukacyjnych o 

tematyce ekologicznej. 
7. Nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej uzgodnione na etapie harmonogramu. 
8. Honoraria według stawek uzgodnionych z Wojewódzkim Funduszem: przygotowanie i przeprowadzenie 

wykładów, referatów, prelekcji (konferencje, seminaria), prowadzenie zajęć w ramach programów 
(warsztaty, szkolenia, inne zajęcia edukacyjne), koordynacja programów do 10% kosztu zadania, 
tłumaczenia, opracowanie materiałów do publikacji. 



 

9. Refundacja wynikających z umowy o pracę wynagrodzeń z pochodnymi w wysokości proporcjonalnej do 
czasu poświęconego na realizację danego programu. 

10. Koszty transportu i delegacji (bez diet) ściśle związane z realizacją programu. 
11. Dofinansowanie wydawania bądź zakupu czasopism, książek, publikacji, produkcji filmów, programów 

radiowo – telewizyjnych i innych materiałów o tematyce ekologicznej. 
12. Koszty refundowane przy wydawaniu publikacji: honoraria za opracowanie materiału do publikacji, koszt 

praw autorskich za zdjęcia lub teksty, koszt wydania publikacji: przygotowanie do druku, druk publikacji 
lub zakup materiałów niezbędnych do druku. 

13. Koszt wynajmu i obsługa techniczna pomieszczeń przy realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji 
ekologicznej.  

14. Zakup wyposażenia sal do prowadzenia edukacji ekologicznej i ekspozycji wystawienniczych (w 
szczególności: stoliki pod komputery, regały, stoły, krzesła, biurka).    

 
Koszty  kwalifikowane przy realizacji zadań z edukacji ekologicznej, których wojewódzki fundusz nie 
refunduje   

 
1. Koszty eksploatacyjne, tj.: telefony, energia elektryczna, gaz, woda, wywóz śmieci, czynsz, ochrona 

obiektów. 
2. Koszty hotelarsko – gastronomiczne: wyżywienie, noclegi, koszt dojazdu na zajęcia. 
3. Koszty szkolenia pracowników Beneficjenta. 
4. Koszty diet pracowników.  
5. Koszty wynajmu autokarów na wycieczki.  
6. Koszty administrowania siecią komputerową.  
7. Koszty ubezpieczenie sprzętu, pomieszczeń.  
8. Koszty składowania sprzętu.  
9. Koszty ewidencji i finansowego rozliczenia przedsięwzięcia.  
10. Koszty honorariów za recenzję publikacji. 
11. Koszty nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia. 
12. Koszty honorariów dla  Jury. 
 

NABÓR 2014  

 
W 2014 roku przyznano (wg uchwał) środki w wysokości 5 086 698,04 zł na realizacje 332 projekty z zakresu 
edukacji ekologicznej. Połowę z nich (liczbowo) stanowią nagrody w konkursach i olimpiadach. Wśród 
beneficjentów znalazły się także pozarządowe organizacje ekologiczne, które uzyskały dofinansowanie w 
wysokości 475 538,00 zł. Żaden z projektów edukacyjnych nie dotyczył tematyki związanej z Konwencją. 
 



 

 
 

NABÓR 2015  

 
W 2015 roku przyznano (wg uchwał) środki w wysokości 5 244 242,00  zł na realizacje 239 projektów z 
zakresu edukacji ekologicznej. 113 ich stanowią nagrody w konkursach i olimpiadach. Wśród beneficjentów 
znalazły się także pozarządowe organizacje ekologiczne, które uzyskały dofinansowanie w wysokości 434 
400,00 zł. Żaden z projektów edukacyjnych nie dotyczył tematyki związanej z Konwencją. 
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OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Dość widoczny jest większy niż w pozostałych Funduszach udział organizacji pozarządowych w tym także POE 
w przyznanych na edukację ekologiczną środkach. Niestety tematyka gros tych projektów dotyczy organizacji 
konkursów i olimpiad oraz zakupu nagród dla ich laureatów.  
 
Na projekty realizowane w ramach tej dziedziny obowiązują osobne zasady określające listę wydatków 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Co nieczęste, Fundusz w Toruniu uznaje za kwalifikowane (a więc 
refundowane ze środków Funduszu) wynagrodzenia pracowników biorących udział w realizacji projektu. Nie 
zalicza już do nich jednak kosztów ogólnych, eksploatacyjnych i administracyjnych.  
 

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 

NABÓR 2014  

 
W 2014 roku przyznano (wg uchwał) środki w wysokości 2 161 358,37 na realizacje 143 projekty z zakresu 
ochrony przyrody. Przeważającą większość z nich (liczbowo) stanowią projekty dotyczące rewitalizacji zieleni 
miejskiej i parkowej oraz nasadzenia zieleni. Jedynie 14 projektów nie dotyczy tej tematyki a jedynie 8 z nich 
stanowią projekty czynnej ochrony przyrody na łączną kwotę 118 350 zł. Wśród beneficjentów znalazły się 
także pozarządowe organizacje ekologiczne, które uzyskały dofinansowanie w wysokości 9 998,70  zł.  
 

 

NABÓR 2015  

 
W 2015 roku przyznano (wg uchwał) środki w wysokości 3 440 184,17 zł na realizacje 124 projektów z 
zakresu ochrony przyrody. Przeważającą większość z nich (liczbowo) stanowią projekty dotyczące rewitalizacji 
zieleni miejskiej i parkowej oraz nasadzenia zieleni. Jedynie 11 projektów nie dotyczy tej tematyki – zadania 
te stanowią projekty czynnej ochrony przyrody na łączną kwotę 1 541 614 zł, z czego jednak 1 019 850,00 zł 
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przypada na zadanie realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska pt. „Zapewnienie 
właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo”. Wśród beneficjentów znalazły się także 
pozarządowe organizacje ekologiczne, które uzyskały dofinansowanie w wysokości 250 000,00 zł.  
 

 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Ochrona przyrody – z niewielkimi wyjątkami – rozumiana jest jako rewitalizacja zieleni miejskiej i parkowej 
oraz wykonanie nasadzeń i zadrzewień. Mimo, iż kwotowo projekty te nie przeważają w ogólnej kwocie 
przyznanego dofinansowania stanowią one jednak zdecydowaną większość ilościową.  
 
Organizacje pozarządowe – w tym ekologiczne – nie wyróżniają się w tej mierze. Jedynie projekt restytucji 
jesiotra ostronosego stanowi tu wyjątek. Ale ze względu na jego wartość dofinansowania (200 000 zł) 
stanowi on w zasadzie 100% łącznego udzielonego wsparcia dla POE w ramach naborów 2014 - 2015.  
 

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZADOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
Wśród oferty finansowej WFOŚiGW w Toruniu brak wskazania środków służących instytucjonalnemu i/lub 
strukturalnemu wsparciu funkcjonowania pozarządowych organizacji ekologicznych.  

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
Brak jakichkolwiek projektów/zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Toruniu działań promocyjno – 
edukacyjnych związanych z Konwencją z Aarhus zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko) w badanym okresie.  

48,92% 

0,67% 

0,23% 

7,27% 

0,43% 

4,09% 
1,83% 

29,65% 

6,91% 

przyznane uchwałami dofinansowanie wg beneficjentów 

JST

organizacje pozarządowe

jednostki nauki, w tym szkoły i przedszkola

POE

Nadleśnictwa

przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze

Spółdzielnie

RDOŚ

inne podmioty



 

6. PODSUMOWANIE 
 
Całkowita wartość jaką WFOŚiGW w Toruniu przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą 
edukację ekologiczną w latach 2014 – 2015 w formie dotacji wynosi 10 330 940,04 zł, z czego na edukację 
ekologiczną realizowaną przez pozarządowe organizacje ekologiczne zostało przeznaczone 909 938,00  zł.  

W ramach programu Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Toruniu nie finansował projektów edukacyjnych ani promocyjno - edukacyjnych, które miały na celu 
wypełnienie zapisów Konwencji z Aarhus. 

Nie posiadał także w swojej ofercie środków służących bezpośredniemu wsparciu strukturalnemu lub 
instytucjonalnemu pozarządowych organizacji ekologicznych.  

Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał w latach 2014 – 2015 beneficjentom realizującym projekty z 
zakresu ochrony przyrody w formie dotacji wynosi 5 601 542,54  zł, z czego na ochronę przyrody realizowaną 
przez pozarządowe organizacje ekologiczne zostały przyznane środki w wysokości 259 998,70 zł.  
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE 
 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest instytucją finansującą 
przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, realizowane na terenie województwa mazowieckiego, z 
zachowaniem konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu 
nadanego Uchwałą Nr 214/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 r. 
W rozumieniu ustawy o finansach publicznych Fundusz jest samorządową osobą prawną. Fundusz prowadzi 
samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając wydatki na finansowanie zadań statutowych oraz koszty 
prowadzonej działalności ze środków własnych oraz z wpływów uzyskiwanych z tytułu opłat za korzystanie ze 
środowiska oraz kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska.  
 
Środki finansowe, którymi dysponuje Fundusz, są środkami publicznymi. Są one wydatkowe zgodnie z 
obowiązującymi w Funduszu:  
→ „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji” 
→ „Kryteriami wyboru przedsięwzięć” 
→ Listą przedsięwzięć priorytetowych na dany rok.  
 
Podstawową formą wsparcia finansowego udzielanego przez Fundusz były: 
→ niskooprocentowane pożyczki z możliwością częściowego umorzenia, 
→ dotacje oraz przekazanie środków dla państwowych jednostek budżetowych, 
→ częściowe umorzenia pożyczek.  
 
W 2014 r. Fundusz wstrzymał udzielania wsparcia finansowego w formie dopłat do kredytów udzielanych 
przez banki dla nowych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  
 
Informacje do niniejszej analizy pochodzą ze strony internetowej Funduszu (wraz z biuletynem informacji 
publicznej) oraz danych udostępnionych na wniosek Fundacji w postaci zestawień tabelarycznych o łącznych 
kwotach jakie WFOŚiGW w Warszawie przekazał w latach 2014 – 2015 beneficjentom prowadzącym projekty 
z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Łącznie informacje te pozwalają na prawidłową ocenę 
przyznania środków dla pozarządowych organizacji ekologicznych. 
 
1.2. ŚRODKI UE 

Fundusz prowadził gospodarkę finansową w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie środków 
pochodzących z UE. Działalność Fundusz w tym zakresie polega na udzielaniu pożyczek na dofinansowanie 
wkładu krajowego dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE, udzielaniu pożyczek pomostowych 
zapewniających finansowanie inwestycji do czasu otrzymania przez wnioskodawcę refundacji środków z UE, 
udzielanie pożyczek na przygotowanie różnego rodzaju dokumentacji dla przedsięwzięć przewidzianych do 
wsparcia środkami IE.  
 



 

Prowadzona w tym zakresie działalność opierała się na porozumieniu z Ministrem Środowiska w sprawie 
realizacji POIiŚ dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro w ramach osi I – gospodarka wodno ściekowa i II 
– gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi oraz porozumieniem z NFOŚiGW w sprawie podziału 
projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach tych osi priorytetowych.  
 
Fundusz pełnił rolę instytucji wdrażającej POIiŚ a działania obejmowały przede wszystkim proces naboru i 
oceny wniosków w ramach konkursów, podpisywanie umów, weryfikację wniosków o płatność, kontrole a 
także prowadzenie bieżących spraw związanych z działalnością IW.  
 
W 2014 r. ogłoszono 5 konkursów w ramach działania 1.1. – gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach 
powyżej 15 tys. RLM i 4 konkursy w ramach działania 2.1. – kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Zawarto 32 
umowy o dofinansowanie w ramach priorytetu 1.1. 
Łączna wartość dofinansowania 51 projektów, dla których pod koniec 2014 r Fundusz miał podpisane umowy 
to 492 029 278 zł. W 2014 r. zostało wypłaconych 59 188 048 zł z czego w formie refundacji 48 483 124 i w 
formie zaliczek 10 704 924 zł.  
 
Fundusz w celu pełnego zbilansowania finansowego projektów realizowanych z POIiŚ oferował możliwość 
wsparcia tych projektów także ze środków własnych. Dofinansowanie mogło być udzielane w formach 
pożyczki na wkład własny beneficjentów i pożyczek pomostowych zapewniających bieżące finansowanie 
projektu przed uzyskaniem refundacji ze środków UE. Ponadto w ramach Pomocy Technicznej Fundusz 
wykazał wydatki w wysokości 1 102 083 zł z czego 936 770 zł zostało zrefundowane.  
 
1.3. ŚRODKI KRAJOWE 

 
Przychody Funduszu  w 2014 r. pochodziły z:  
- wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 70 354 698 
- wpływy z tytułu kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska – 215 506 
- wpływy z odsetek od pożyczek – 17 499 116 
- wpływy z oprocentowania papierów wartościowych i rachunków bankowych – 6 087 855 
- przychodów finansowych – 953 153 
- przychodów operacyjnych – 100 251 
- zwrotów umorzeń, dotacji, dopłat do oprocentowania – 2 774 526 
- pozostałych przychody operacyjne – 141 221 
- pomoc techniczna (POIiŚ) – 1 010 829 
 
W 2014 r. podpisano 274 umowy pożyczek na łączną kwotę 170 454 721 w tym na ochronę przyrody 2 
umowy na kwotę 575 415 zł. Na edukacje ekologiczną nie podpisano umów pożyczek.  
Umów dotacji podpisano 1 031 na łączną kwotę 27 534 930 w tym na edukację ekologiczną 183 umowy na 
łączną kwotę 4 207 982 i 54 umowy z zakresu ochrony przyrody na łączną kwotę 2 459 472 zł.  
Umów przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym podpisano 43 na łączną kwotę 
10 699 077 zł w tym 2 umowy z zakresu edukacji ekologicznej na łączną kwotę 198 294 zł i 7 umów z zakresu 
ochrony przyrody na łączną kwotę 554 165 zł.  
 
Zdecydowana większość środków przekazanych przez Fundusz pochodziła na zadania inwestycyjne. Jedynie 
niecałe 5% tych środków została przeznaczona na działania nieinwestycyjne.  



 

 

 
 

 
 
1.4. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Śorodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” 
 
W stosunku do powmiotów nie zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych Fundusz może nałożyć obowiązek wyboru wykonawców zadania lub dostawców dóbr i usług 
stosując zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji iprzejrzystości, o których mowa w art. 3 ust 3. 
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Ustawy określając to w regulaminie konkursu lub programu, na mocy którego wnioskodawca otrzyma 
dofinansowanie 
 
Pomoc finansowa ze środków Funduszu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest 
udzielana w formie oprocentowanych pożyczek (w tym pożyczek pomostowych przeznaczonych na 
zachowanie płynności finansoweh przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE), dotacji (w tym dotacji 
na podstawie “Zasad…” , dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, dokonywania częściowych spłat 
kapitału kredytów bankowych oraz dopłat do oprocentowania lub ceny wykupu oblikacji), przekazania 
środków dla państowych jednostek budzetowych, nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej, 
 
Podstawową jednak formę pomocy finansowej stanowią oprocentowane pożyczki udzielane na 
preferencyjnych warunkach. Pomoc może być udzielona na to samo zadanie w różnych formach a także może 
udzielić promesy na dofinansowanie zadań planowanych do objęcia pomocą.  
 
Podstawowymi formami naboru wniosków o udzielenie pożyczki i dotacji są programy i konkursy 
prowadzone w trybie otwartym I zamkniętym. W przypadku przedsięwzięć, których zakres przedmiotowy 
uniemożliwia ubieganie się o wsparcie w ramach dostępnych programów i konkursów, zarząd rozpatruje 
wniosek o dofinansowanie w trybie indywidualnym kierując się efektuwnością ekonomiczną i ekologiczną 
stosując „Zasady…” i „Szczegółowe warunki dofinasowania zadań”. Regulaminy programów i konkursów 
określają między innymi szczegółowe zasady udzielania dofinansowania, kryteria wyboru i oceny 
przedsięwzięć, koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.  
 
Wypłata pożyczki i dotacji odbywa się po przedłożeniu przez beneficjenta dokumentów finansowych, 
potwierdzających koszty realizacji zadania, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy 
oraz po udokumentowaniu wydatkowania środków własnych w wysokości co najmniej 10% kosztu 
kwalifikowanego zadania. Wyjątkiem są zadania dofinansowane ze środków Funduszu w większej niż 90% 
proporcji. Wydatki poniesione 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku jedynie jako wkład własny (nie 
dotyczy to zadań dofinansowanych ze środków UE, w przypadku których stosuje się zasady określone w tych 
programach ) 
 
Wysokość dofinansowania w formie pożyczki udzielonej ze środków Funduszu na realizację zadań o 
charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz polegającym na zakupie środków trwałych i wyposażenia 
w przypadku udzielania pożyczki lub jej łączenia z innymi dormami dofinansowania wynosi do 100% kosztów 
kwalifikowanego zadania.  
 
Oprocentowanie pożyczek ustala się dla 
1) Podmiotów prowadzącch i nie prowadzących działalności gospodarczej – nie mniej niż 3,5% w skali roku 
2) Jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych 0 nie mniej niż 2,5% w skali roku.   
 
Jednakże dla inwestycji realizowanych na obszarach stanowiących formy ochrony przyrody oraz dla zadań z 
zakresu edukacji ekologicznej oprocentowanie wynosi nie mniej niż 1,5%. Pożyczki udzielane są na okres 10 
lat z możliwością przedłużenia do 15, okresem karencji 12 miesięcy, przy czym dla JST okres ten może być 
przedłużony do 24 miesięcy.  
 



 

W celu zapewnienia finansowania inwestycji Fundusz może udzielić pożyczki pomostowej przeznaczonej na 
okresowe sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, przeznaczonych do refundacji środków UE, które 
podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od daty uzyskania refundacji przez beneficjenta.  
Dopuszcza się możłiwość udzielania pożyczek na przygotowanie studiów, projektów, dokumentacji i 
wniosków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do 
dofinansowania ze środków UE do wysokości 80% kosztu kwalifikowanego tych opracowań.  
 
Pożyczki mogą zostać umorzone a umorzenie jest pomniejszane za nieterminowe złożenia rozliczenia 
końcowego oraz za nieterminowe spłaty rat kapitałowych oraz należnych odsetek. W przypadku powstania 
opóźnień w przedłożeniu rozliczenia końcowego i spłaty rat kapitałowych wysokość kwoty przypadającej do 
umorzenia ulega zmniejszeniu odpowiednio o 0,5% kwoty zaciągniętej pożyczki za każdy dzień opóźnienia. W 
przypadku opóźnień w spłacie odsetek wysokość kwoty przypadającej do umorzenia ulega zmniejszeniu o 
kwotę odsetek, które wpłynęły na konto Funduszu po upływie terminu a gdy opóźnienia są większe niż 30 dni 
umorzenie nie przysługuje w ogóle.  
 
Poziom umorzenia dla poszczególnych zadań/dziedzin określają regulaminy programów i konkursów przy 
czym maksymalny poziom umorzenia nie może przekroczyć 40% przyznanej pożyczki.  
 
Dotacje udzielane są na podstawie “Zasad…” w wysokości  
1) Do 50% kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w tym zakupy inwestycyjne 
2) Do 100% kosztów kwalifikowanych proekologicznych zadań nie inwestycyjnych z zakresu edukacji 

ekologicznej, ochrony przyrody, opracowania opinii, ocen oraz badań naukowych.  
 
Szczegółowe warunkach dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie" określają dodatkowo 
katalog podstawowych kosztów kwalifikowanych w poszczególnych dziedzinach.  
 
OCHRONA PRZYRODY 
1. Koszty kwalifikowane 

a. Koszty związane z ochroną obszarową: inwentaryzacja i waliryzacja obszarów cennych, realzacja 
zadań ochronnych okreśłonych dla cennych zasobów przyrodniczych objętych formą ochrony, 
plany ochrony, renaturyzacja ekosystemów wraz z wykupem gruntów 

b. Koszty związane z ochroną gatunkową: czynna ochrona, plany ochrony i ratowania gatunków, 
restytucja, inwentaryzacje gatunków, reintrodukacja, walks ze szkodnikami, budowa gniazd i 
podestów, poprawa warunków bytowych oraz monitoring gatunku 

c. Koszty związane z zabiegami pięlegnacyjnymi roślin: leczenie, konserwacja (nie dotyczy drzew 
suchych i obumarłych), rewaloryzacja, odnowa, sadzenie i zakup sadzonek, urządzanie i 
konserwacja terenów zielonych (na obszarach objętych formą ochrony określoną w Ustawie o 
ochronu e przyr0dy lub wpisanych na listę prowadzoną przez Konserwatora zabytków), 
urządzanie terenów zielonych na terenach zurbanizowanych poprzez zakładanie nowych założeń 
zwartej zieleni wysokiej (parki o pow powyżej 0,5 ha) z wyłączeniem kosztów określonych jako 
niekwalifikowane 

d. Koszty związane z pracami na rzecz lasów nie stanowiącycch własności Skarbu Państwa – 
zalesienia, plany urządzenia i inwentaryzacji stanu lasu 

e. Praca koordynatora projektu – max 10% kosztu kwalifikowanego zadania 
f. Konsultacje naukowe – opieka naukowa – max 10% kosztu kwalifikowanego zadania.  

2. Koszty niekwalifikowane:  
a. Opłaty pocztowe 



 

b. Koszty eksploatacyjne i administracyjne 
c. Koszty zakupu sprzeętu niezbędnego do realizacji zadania 
d. Transport, 
e. Catering 
f. Kalkulowana wartość pracy wolontariatu  
g. W przupadku zadań związanych z pielęgnacją parków i zadrzewień – wycinka drzew, zakładanie i 

pielęgnacja trawników oraz wprowadzanie roślin zielnych, zrębkowanie gałęzi i ich wywóz, prace 
porządkowe 

h. Koszty małej infrastruktury towarzyszącej parkowi (ławki, kosze, zadaszenia, place zabaw, alejki) 
i. W przypadku zadań związanych z zalesianiem gruntów porolnych – przygotowanie gleby, 

pielęgnacji, nasadzenia 
j. Nieodpłatne przekazane mienie ruchome o udokumentowanej wartości 
k. Inwentaryzacja dendrologiczna, dokumentacja projektowa.  

3. Koszty niestanowiące wartości zadania: 
a. Koszty kalkulowane w tym wolontariat – powyżej 20% kosztu kwalifikowanego zadania 
b. Nieodpłatne usługi i darowizny rzeczowe – powyżej 20% kosztu kwalifikowanego zadania 
c. Praca koordynatora projekty i konsultacje naukowe – powyżej 10% kosztu kwalifikowanego 

zadania 
d. Koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez wnioskodawcę 

 
EDUKACJA EKOLOGICZNA 
1. Koszty kwalifikowane:  

a. Koszty pomocy dydaktycznych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia programów 
edukacyjnych i pokazów dydaktycznych – w bazach i ośrodkach edukacji ekologicznej 

b. Koszty konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń w tym materiały: szkoleniowe 
(opracowanie, zakup, druk), warsztatowe (plastyczne i fotograficzne), wynajem sal, transport 
uczestników, honoraria dla prowadzoących (z wyłączeniem wynagrodzeń dla pracowników 
zatrudnionych przez wnioskodawcę) z uwzględnieniem aksymalnego koszty – warsztaty dla dzieci 
i młodzieży do 100zł/h, konferencje, szkolenia i seminaria dla dorosłych – do 150 zł/h 

c. Koszty urządzeia infrastruktury terenowej służącej edukacji i baz edukacyjnych: koszty budowy, 
prac modernizacyjno – adaptacyjnych i zakupu wyposażenia (jedynie w zakresie związanym z 
edukacją),  

d. Koszty akcji i imprez edukacyjnych: koszty dokumentacji zdarzenia, uzasadnionoych występów 
artystycznych, koszty honorariów twórców ludowych (do 80 zł/h), wynajem namiotów i 
niezbędnego wyposażenia 

e. Koszty wydawnictw (filmy, wydawnictwa standardowe i multimedialne) w tym honoraria 
autorskie, przygotowanie i druk (produkcja), z wyłączeniem kosztów ich dystrybucji,  

f. Koszty organizacji wystaw, w tym koszty wynajmu pomieszczeń, koszty ekspozycji prac, transport 
ekspozycji oraz w uzasadnionych przypadkach ich ubezpieczenia 

g. Koszty środków informacyjnych: koszy produkacji i edycji spotów i audycji radiowych i 
telewizyjnych, przygotowanie i druk bilbordów, banerów i plakatów 

h. Koszty obsługi Internetu: zakup i utrzymanie domeny interenetowej, zapewnienie dostępu do 
serwera, opracowanie stron (graficzne i merytoryczne) 

i. Koszty konkursów, w tym koszty nagród konkursowych, nagród dla opiekunów grup 
konkursowych, dyplomów, wynajmu Sali bądż terenu na imprezę finałową oraz koszty 
przygotowania i ekspozycji prac,  



 

j. Zakup urządzeń i sprzętu jako nagród w konkursach ekologicznych, których zakup może być 
finansowany ze środków Funduszu wg zestawienia:  

→ Sprzęt RTV – telewizory, odtwarzacze, rzutniki, projektory i tablice multimedialne, 
ekrany, mikrofony, sprzet nagłaśniający 

→ Sprzęt optyczny – aparaty fotograficzne, mikroskopy, lunety, lornetki, lupy 
→ Sprzęt turystyczno – sportowy – rowery i ich oprzyrządowanie, sprzęt terenowy do 

gier i zabaw, koszulki, czapeczki, plecaki, przewodniki, śpiwory, namioty, karimaty, 
rolki, narty biegowe, GPS turystyczny 

→ Sprzęt komputerowy – komputery oraz ich akcesoria, oprogramowanie, 
multimedialne pakiety edukacyjne,  

→ Wydawnictwa edukacyjne – albumy, pozycje książkowe, pakiety i plansze edukacyjne, 
mapy 

→ Krajowe wucieczki krajoznawcze – wyłącznie w opraciu o umowę  firmą turystyczną 
→ Artykuły plastyczne i piśmiennicze 
→ Sprzęt do pomiarów jakości i monitoringu elementów środowiska 
→ Zakup sadzonej roślin gatunków rodzimych 
→ Inne uzgodnione na etapie przygotowania wnioskuszczegółowego do akceptacji przez 

Zarząd przed podpisaniem umowy 
k. Koszty koordynacji zadania – max do 10% kosztu kwalifikowanego zadania 

2. Koszty niekwalifikowane 
a. Opłaty pocztowe 
b. Koszty eksploatacyjne 
c. Obsługa księgowa 
d. Koszty delegacji 
e. Catering 
f. Wyżywienie i noclego 
g. Sprzęt AGD i ogrodniczy jako nagrodyw konkursach 
h. Zwierzęta preparowane jako eksponaty w bazach edukacyjnych 
i. Przygotowanie projektów przedsięwzięć i zajęć dydaktycznych oraz konferencyjno – 

seminaryjnych,  
j. Organizacja jednorazowych wydarzeń o okragiczonycm zasięgu i krótkotrwałych efektach 

(happeningi, demonstracje, pikiety) 
k. Koszty kalkulowane w tym wolontariat – do 20% kosztu kwalifikowanego zadania 
l. Nieodpłatne usługi i darowizny – do 20% kosztu kwalifikowanego zadania 
m. Konsultacje naukowe – do 10% 
n. Koszty honorariów dla wykładowców, moderatorów, twórców ponad limity określone w kosztach 

kwalifikowanych 
3. Koszty nie stanowiące wartości zadania:  

a. Koszty kalkulowane w tym wolontariat – powyżej 20% kosztu kwalifikowanego 
b. Nieodpłatne usługi i darowizny rzeczowe – powyżej 20% kosztu kwalifikowanego 
c. Praca koordynatora projektu – powyżej 10% kosztu kwalifikowanego 
d. Konsultacje naukowe – powyżej 10% kosztu kwalifikowanego 
e. Koszty ponoszone w ramach wypłat związanych z umowami o pracę (płace personelu) 

 
 
Ocena i wybór wniosków dokonywane były zgodnie z wymaganiami określonymi w „Kryteriach wyboru 
przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu”. Preferowano zadania, które:  



 

• Realizują zobowiązania środowiskowe Polski, w szczególności wynikające z Traktatu Akcesyjnego 
• Dążą do wykorzystania środków pochodzących z UE 
• Znajdują odzwierciedlenie w polityce ekologicznej województwa oraz są zawarte w lokalnych 

dokumentach strategicznych i programowych w zakresie ekologii i ochrony środowiska 
• Stymulują „zielony” (sprzyjający środowisku) wzrost gospodarczy w województwie m.in. poprzez 

wspieranie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, ekoinnowacyjności, 
niskoemisyjnej gospodarki oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy,  

• Spełniają rolę dźwigni finansowej przez pobudzenie wykorzystania środków podmiotów 
gospodarczych i samorządów terytorialnych oraz ograniczają uciążliwości dla środowiska 

• Przyczyniają się do likwidacji szczególnie niebezpiecznych uciążliwości dla środowiska 
• Znajdują odzwierciedlenie w strategii działań Funduszu i listach przedsięwzięć priorytetowych 

 
Szczegółowe kryteria określają regulaminy poszczególnych konkursów. Ogólnie brano pod uwagę 
następujące kryteria:  
→ kryterium efektywności ekologicznej, w ramach którego uwzględniano wielkość efektu ekologicznego, 

stopień powiązania zadania z innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska, możliwość osiągnięcia 
docelowych norm ekologicznych, wynikających z obowiązujących przepisów 

→ kryterium efektywności ekonomicznej, zgodnie z którym przy analizie wniosków brano pod uwagę 
wysokość kosztu całkowitego zadania w odniesieniu do wielkości planowanego efektu ekologicznego, 
okres realizacji inwestycji, zbilansowanie przedsięwzięcia (preferowano zdania współfinansowane z UE), 
wielkość zaangażowania środków własnych 

→ kryterium uwarunkowań technicznych i jakościowych (preferowano zadania wprowadzające technologie 
zapewniające wysoką skuteczność ochrony środowiska naturalnego oraz podnoszące sprawność już 
istniejących urządzeń) 

→ kryterium zasięgu oddziaływania – dofinansowywano zadania o znaczeniu regionalnym, inwestycje 
uwzględnione w lokalnych programach ochrony środowiska 

→ kryterium wymogów formalnych.  
 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Nieco szczegółowiej omówiono elementy udzielania dofinansowania w rozdziałach poświęconych 
poszczególnym dziedzinom, gdyż każdy konkurs/program precyzował szczególy warunków w ramach danego 
konkursu/programu.  
Co do zasady dotacje udzielane są na podstawie “Zasad…” mogły być udzielane w wysokości do 100% 
kosztów kwalifikowanych proekologicznych zadań nie inwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej, 
ochrony przyrody, opracowania opinii, ocen oraz badań naukowych.  
 
Dość myląco także Fundusz określał koszt kwalifikowany i niekwalifikowany wskazując np. jako koszt 
niekwalifikowany „koszty kalkulowane w tym wolontariat – do 20% kosztu kwalifikowanego zadania” czy 
„nieodpłatne usługi i darowizny – do 20% kosztu kwalifikowanego zadania”. Mylące jest bowiem co jest 
kosztem niekwalifikowanym w takim wypadku. Fundusz jednak koszt niekwalifikowany definiuje jako koszt 
nie mogący zostać sfinansowany ze środków Funduszu – może zatem stanowić wkład własny wnioskodawcy 
w wysokości określonej powyżej. Koszty przekraczające swoją wartością limity określone jako 
niekwalifikowane nie stanowiły w ogólne wartości zadania.  
 



 

Kryteria wyboru projektów omówiono w części poświęconej poszczególnym dziedzinom. 
 

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 
 

KONKURSY 2014  

1) STOISKO PROMOCYJNE – DZIEŃ ZIEMI 2014 NA POLU MOKOTOWSKIM W WARSZAWIE 

Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na skalę masową. Alokacja: 
40 000 zł. Nabór na konkurs w formie zamkniętej. Formą dofinansowania była dotacja z intensywnością do 
80% kosztów kwalifikowanych zadania i do wysokości 4.000 zł na jednego beneficjenta.  
 
 
O dofinansowanie mogły ubiegać się osoby prawne i ich związki oraz jednostki podległe:  
→ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe;  
→ jednostki, które realizują zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;  
→ park narodowy, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne (na podstawie pełnomocnictw udzielonych 

przez właściwe organy);  
→ organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji 

ekologicznej;  
→ szkoły wyższe i instytuty badawcze;  
→ państwowe lub samorządowe instytucje kultury;  
→ państwowe osoby prawne prowadzące działalność edukacyjną albo działające na rzecz ochrony 

środowiska lub edukacji ekologicznej; 
 
Rozpatrzeniu podlega tylko jeden wniosek Beneficjenta (w przypadku złożenia większej liczby wniosków 
przez danego Beneficjenta rozpatrzeniu podlega pierwszy złożony wniosek do Funduszu).  
 
Koszty kwalifikowane: koszty tablic dydaktycznych, koszty pomocy dydaktycznych, koszty gadżetów 
reklamowych (gadżety te mogą służyć także, jako nagrody konkursowe - preferowane wykonanie z 
materiałów naturalnych), wydawnictwa informacyjne i dydaktyczne. A wartość jednostkowa wydatku musi 
być mniejsza niż 3.500 zł.  
Koszty niekwalifikowane:  koszty opłat pocztowych, koszty eksploatacyjne, koszty obsługi księgowej, koszty 
delegacji, koszty cateringu, koszty wyżywienia i noclegu, koszty przygotowania projektów przedsięwzięć, 
koszty koordynacji zadania.  
Koszty ponoszone w ramach wypłat związanych z umowami o pracę (płace personelu), wolontariat, 
nieodpłatne usługi i darowizny rzeczowe oraz koordynacja nie będą stanowiły wartości zadania. 
 
Zastosowane w konkursie kryteria merytoryczne: 
1) możliwy do osiągnięcia i wiarygodny efekt ekologiczny, posiadający wiarygodne założenia i dane;  
2) efekt ekologiczny zgodny z danymi zawartymi w karcie efektu ekologicznego i dokumentacją 

przedstawioną we wniosku ;  
3) efekt ekologiczny jest precyzyjnie określony.  
 



 

Negatywny wynik kwalifikacji wniosku na tym etapie (jeśli nawet jedno kryterium dostępu nie jest spełnione) 
wykluczał przedsięwzięcie z dalszej oceny. 
 
Zastosowane kryteria selekcji:  
Kryteria merytoryczne punktowe  
1) Ocena realności wykonania przedsięwzięcia:  

a) przedsięwzięcie wykonalne, ale przedstawiona dokumentacja niejasno określa przebieg, projekt 
zadania i efekt ekologiczny, (1 pkt.)  

b) przedsięwzięcie wykonalne, dokładnie sprecyzowany przebieg, projekt zadania i efekt ekologiczny, (2 
pkt.)  

c) bardzo dobrze uzasadniony wniosek, precyzyjnie i celowo opisany efekt ekologiczny i rzeczowy. (3 
pkt)  

2) Ocena wartości merytorycznej projektu:  
a) celowość realizacji projektu uwzględniająca rzeczywiste potrzeby edukacyjne (budowanie postaw 

proekologicznych, zmiana zachowań, dalsze poszerzanie wiedzy o środowisku, przygotowanie do 
inicjowania i podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska), (0-2 pkt.)  

b) wartość edukacyjna projektu (interdyscyplinarność, dobór metod oraz narzędzi edukacyjnych do 
osiągnięcia zamierzonego celu edukacyjnego), (0-2 pkt.)  

c) dobór tematyki do grupy docelowej (dzieci, młodzież szkolna, społeczność lokalna, różne grupy 
zawodowe), (0-2 pkt.)  

d) realność osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego (podanie mierzalnych rezultatów projektu), 
(0-2 pkt.)  

e) trwałość realizowanego projektu edukacyjnego (wskazanie zagrożeń w realizacji projektu, 
uzasadnienie potrzeby kontynuacji proponowanych działań bądź ich rozszerzenia), (0-2 pkt.)  

f) innowacyjność projektu (wskazanie na metody i narzędzia oraz innowacyjne elementy projektu). (0-2 
pkt.)  

3) Szacunkowa liczba uczestników przedsięwzięcia  
a) do 50 osób, (0 pkt.)  
b) 51 - 150 osób, (1 pkt.)  
c) 151 - 300 osób, (2 pkt.)  
d) 301 - 500 osób (3 pkt.)  
e) 501-1000 osób (4 pkt.)  
f) powyżej 1000 osób. (5 pkt.)  

4) Ocena atrakcyjności projektu  
a) przedsięwzięcie atrakcyjne lecz powielające inne zadania, (1 pkt.)  
b) przedsięwzięcie atrakcyjne o bogatej treści merytorycznej, (2 pkt.)  
c) przedsięwzięcie nowatorskie o bardzo dużej atrakcyjności. (3 pkt.)  

5) Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań edukacyjnych:  
a) nie wykazał się przeprowadzeniem żadnego przedsięwzięcia o podobnym charakterze, (0 pkt.)  
b) wykazał pozytywne przeprowadzenie minimum jednego zadnia o podobnym charakterze, (1pkt.)  
c) wykazał pozytywne przeprowadzenie minimum dwóch zadań o podobnym charakterze, (2 pkt.)  
d) wykazał pozytywne przeprowadzenie więcej niż dwóch zadań o podobnym charakterze. (3 pkt.)  

 
Kryteria efektywności ekonomicznej  
1) niska efektywność ekonomiczna zadania – wysokie koszty elementów zadania; (0 pkt.)  
2) wysoka efektywność ekonomiczna zadania - niskie koszty elementów zadania. (2 pkt.)  
 



 

Dofinansowanie mogły otrzymać zadania, które otrzymały największą liczbę punktów i jednocześnie 
minimum 60% maksymalnej liczby punktów. Ocenie merytorycznej i formalno-prawnej nie będą podlegały 
wnioski niekompletne oraz zawierające niespójne informacje i dane pomiędzy poszczególnymi dokumentami 
druku wniosku.  
 
Fundusz określał także możliwy do osiągnięcia efekt ekologiczny i sposób jego potwierdzenia  
 

Możliwe mierniki efektu ekologicznego Sposób potwierdzenia osiągniętego efektu 
ekologicznego 

Nakład wydawnictw warsztatowych/ szkoleniowych/ 
informacyjnych [ilość egzemplarzy w sztukach]  

Protokół odbioru publikacji z wydawnictwa / lista 
dystrybucyjna/protokół przekazania publikacji (min. 
80% nakładu)  
Protokół odbioru materiałów szkoleniowych  

Liczba nagród [szt.]  Protokół odbioru nagród  
Liczba nakładu i rodzaj publikacji [ilość egz. w szt.]  Protokół odbioru publikacji z wydawnictwa / lista 

dystrybucyjna/protokół przekazania publikacji (min. 
80% nakładu)  

Liczba przeprowadzonych warsztatów (ilość godzin)  Protokół odbioru prac od wykonawcy  
Ilość pomocy dydaktycznych [szt.]  Protokół odbioru robót od wykonawcy  

Oświadczenie o przyjęciu w użytkowanie Protokół 
przekazania  

Liczba uczestników przedsięwzięcia [szt.]  Oświadczenie beneficjenta  
 
 
W konkursie dofinansowano 4 projekty: 
 

Wnioskodawca Tytuł projektu Kwota 
dofinansowania 

Polska Izba Produktu Regionalnego i 
Lokalnego 

„Wirydarz Mazowiecki. Skarby ogrodów, łąk i 
lasów” 

4000,00 

Instytut Badawczy Leśnictwa Zielona Energia i TY  4000,00 
Fundacja na rzecz kultury i edukacji 
„Sztuki Wszystkie” 

Załoga Eko na Dniu Ziemi 2014 3820,00 

Liga Ochrony Przyrody Przygotowanie i obsługa stoiska 
promocyjnego LOP z okazji Dnia Ziemi 2014 

3960,93 

 RAZEM: 15 780,93 
 

2) ORGANIZACJA KONKURSÓW I OLIMPIAD W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

Celem konkursu była aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, budowanie postaw 
proekologicznych, poprawa stanu środowiska (poprzez działania w ramach realizowanych przedsięwzięć), 
przygotowanie społeczeństwa do inicjowania i podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska. 
Alokacja: 400 000 zł. Konkurs był realizowany w trybie zamkniętym. Formą dofinansowania była dotacja o 
intensywności do 100 % kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 10.000-zł. 
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i ich związki oraz jednostki podległe:  



 

→ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe;  
→ jednostki, które realizują zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;  
→ park narodowy, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne (na podstawie pełnomocnictw udzielonych 

przez właściwe organy);  
→ organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji 

ekologicznej;  
→ szkoły wyższe i instytuty badawcze;  
→ państwowe lub samorządowe instytucje kultury;  
→ państwowe osoby prawne prowadzące działalność na rzecz ochrony środowiska lub edukacji 

ekologicznej.  
 

Koszty kwalifikowane  
1) koszty nagród konkursowych (koszt jednostkowy poniżej 3.500,-zł);  
2) koszty nagród dla opiekunów grup konkursowych;  
3) koszty dyplomów;  
4) koszty wynajmu sali bądź terenu na imprezę finałową;  
5) koszty przygotowania i ekspozycji prac;  

 
Nagrody w formie rzeczowej, które mogły być dofinasowane ze środków Funduszu:  
a) sprzęt RTV - telewizory, odtwarzacze, rzutniki, projektory i tablice multimedialne, ekrany, mikrofony, 

sprzęt nagłaśniający;  
b) sprzęt optyczny - aparaty fotograficzne, mikroskopy, lunety, lornetki, lupy;  
c) sprzęt turystyczno – sportowy - rowery i ich oprzyrządowanie, sprzęt terenowy do gier i zabaw, koszulki, 

czapeczki, plecaki, przewodniki, śpiwory, namioty, karimaty, rolki, narty biegowe, GPS turystyczny;  
d) sprzęt komputerowy - komputery oraz ich akcesoria, oprogramowanie, multimedialne pakiety 

edukacyjne, tablety, e-booki;  
e) wydawnictwa edukacyjne - albumy, pozycje książkowe, pakiety i plansze edukacyjne, mapy;  
f) krajowe wycieczki krajoznawcze - wyłącznie w oparciu o umowę z firmą turystyczną;  
g) artykuły plastyczne i piśmiennicze;  
h) sprzęt do pomiarów jakości i monitoringu elementów środowiska;  
i) zakup sadzonek roślin gatunków rodzimych;  
j) statuetki i medale;  
k) inne uzgodnione na etapie przygotowania wniosku szczegółowego do akceptacji przez Zarząd przed 

podpisaniem umowy.  
 

Koszty niekwalifikowane: opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne, obsługa księgowa, koszty delegacji, 
catering, wyżywienie i noclegi, sprzęt AGD jako nagrody, przygotowanie projektów przedsięwzięć, koszty 
koordynacji zadania. Koszty ponoszone w ramach wypłat związanych z umowami o pracę (płace personelu), 
wolontariat, nieodpłatne usługi i darowizny rzeczowe nie będą stanowiły wartości zadania. 
 
Ustanowiono następujące kryteria merytoryczne oceniające: 
1) możliwy do osiągnięcia i wiarygodny efekt ekologiczny posiadający wiarygodne założenia i dane;  
2) efekt ekologiczny zgodny z danymi zawartymi w karcie efektu ekologicznego oraz dokumentacją 

przedstawioną we wniosku;  
3) efekt ekologiczny precyzyjnie określony.  

 



 

Negatywny wynik kwalifikacji wniosku na etapie kryteriów formalnych i merytorycznych ogólnych (jeśli nawet 
jedno kryterium dostępu nie jest spełnione) wyklucza przedsięwzięcie z dalszej oceny.  
 
Na etapie selekcji ustalono następujące kryteria merytoryczne punktowe: 
1) Ocena realności wykonania przedsięwzięcia:  

a. przedsięwzięcie wykonalne, ale przedstawiona dokumentacja niejasno określa przebieg i projekt 
zadania (1 pkt.),  

b. przedsięwzięcie wykonalne, dokładnie sprecyzowany przebieg i projekt zadania, (2 pkt.),  
c. bardzo dobrze uzasadniony wniosek, precyzyjnie i celowo wybrany oraz opisany efekt 

ekologiczny (3 pkt.).  
2) Ocena merytoryczna projektu:  

a. celowość realizacji projektu uwzględniająca rzeczywiste potrzeby edukacyjne (budowanie postaw 
proekologicznych, zmiana zachowań, dalsze poszerzanie wiedzy o środowisku, przygotowanie do 
inicjowania i podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska) (0 – 2 pkt.),  

b. wartość edukacyjna projektu (interdyscyplinarność, dobór metod oraz narzędzi edukacyjnych do 
osiągnięcia zamierzonego celu edukacyjnego) (0 – 2 pkt.) ,  

c. dobór tematyki do grupy docelowej (dzieci, młodzież szkolna, społeczność lokalna, różne grupy 
zawodowe) (0 – 2 pkt.) ,  

d. realność osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego (podanie mierzalnych rezultatów 
projektu) (0 – 2 pkt.),  

e. trwałość realizowanego projektu edukacyjnego (wskazanie zagrożeń w realizacji projektu, 
uzasadnienie potrzeby kontynuacji proponowanych działań bądź ich rozszerzenia) (0 – 2 pkt.),  

f. innowacyjność projektu (wskazanie na metody i narzędzia oraz innowacyjne elementy projektu) 
(0 – 2 pkt.).  

3) Liczba placówek zaproszonych do realizacji przedsięwzięcia:  
a. od 1 – 3 (1 pkt.),  
b. od 4 – 10 (2 pkt.),  
c. od 11 - 20 (3 pkt.),  
d. powyżej 20 (4 pkt.).  

4) Liczba uczestników danego przedsięwzięcia:  
a. do 100 osób (1 pkt.),  
b. do 500 osób (2 pkt.),  
c. do 1000 osób (3 pkt.),  
d. powyżej 1000 osób (4 pkt.).  

5) Ocena zasięgu realizacji zadania:  
a. zasięg zadania nieprecyzyjnie określony (0 pkt.),  
b. zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 miejscowość (1 pkt.),  
c. zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 gminę (2 pkt.),  
d. zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 powiat (3 pkt.),  
e. zadanie obejmuje co najmniej subregion Województwa (4 pkt.),  
f. zadanie obejmuje zasięgiem całe województwo (5 pkt.).  

6) Atrakcyjność przedsięwzięcia:  
a. przedsięwzięcie atrakcyjne lecz powielające inne zadania (1 pkt.),  
b. przedsięwzięcie atrakcyjne o bogatej treści merytorycznej, (2 pkt.),  
c. przedsięwzięcie nowatorskie o bardzo dużej atrakcyjności (3 pkt.).  

7) Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań edukacyjnych:  
a. nie wykazał się przeprowadzeniem żadnego przedsięwzięcia o podobnym charakterze (0 pkt.),  



 

b. wykazał pozytywne przeprowadzenie min jednego zadnia o podobnym charakterze (1pkt.),  
c. wykazał pozytywne przeprowadzenie min dwóch zadań o podobnym charakterze (2 pkt.),  
d. wykazał pozytywne przeprowadzenie więcej niż dwóch zadań o podobnym charakterze (3 pkt.).  

8) Kryteria efektywności ekonomicznej  
a. niska efektywność ekonomiczna zadania – wysokie koszty elementów zadania (0 pkt.);  
b. wysoka efektywność ekonomiczna zadania - niskie koszty elementów zadania (2 pkt.).  

 
Dofinansowanie będą mogły otrzymać zadania, które otrzymały największą liczbę punktów i jednocześnie 
minimum 60 % maksymalnej liczby punktów. Ocenie merytorycznej i formalno-prawnej nie podlegały wnioski 
niekompletne oraz zawierające niespójne informacje i dane pomiędzy poszczególnymi dokumentami druku 
wniosku.  
 
Ustalono także możliwe do osiągnięcia mierniki efektu ekologicznego i sposób jego potwierdzenia 

Możliwe mierniki efektu ekologicznego Sposób potwierdzenia osiągniętego efektu 
ekologicznego 

Liczba nagrodzonych szkół [szt.] Protokół odbioru nagród przez zwycięskie szkoły 
Liczba uczestniczących szkół [szt.] Lista uczestniczących szkół 
Liczba nagród [szt.] Protokół odbioru nagród 
Liczba uczestników [szt.] Lista uczestników konkursu 
 
 
Łącznie dofinansowano 48 projekty na łączną sumę dofinansowania w wysokości 457 708,12 zł, z czego na 
edukację prowadzoną przez 1 pozarządową organizację ekologiczną (Liga Ochrony Przyrody) przeznaczono 
30 000 zł na realizację 3 projektów.  
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3) WYDAWNICTWA EKOLOGICZNE 

Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa i budowanie postaw 
proekologicznych poprzez wydanie wydawnictw ekologicznych (standardowe i multimedialne) w tym gier 
edukacyjnych. Alokacja: 300 000 zł. Nabór prowadzony był w trybie zamkniętym. Formą dofinansowania była 
dotacja o intensywności do 80% kosztów kwalifikowanych i maksymalnie do 30.000 zł.  
 
O dofinansowanie mogły ubiegać się osoby prawne i ich związki oraz jednostki podległe:  
→ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe;  
→ jednostki, które realizują zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;  
→ park narodowy, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne (na podstawie pełnomocnictw udzielonych 

przez właściwe organy);  
→ organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji 

ekologicznej;  
→ szkoły wyższe i instytuty badawcze;  
→ państwowe lub samorządowe instytucje kultury;  
→ państwowe osoby prawne prowadzące działalność na rzecz ochrony środowiska lub edukacji 

ekologicznej.  
 

Koszty kwalifikowane  
1) honoraria autorskie;  
2) przygotowanie i druk;  
3) ilustracje i fotografie.  

 
Koszty niekwalifikowane  
1) dystrybucja wydawnictw;  
2) opłaty pocztowe;  
3) koszty eksploatacyjne;  
4) obsługa księgowa;  
5) koszty delegacji i wyżywienie i noclegi.  

Koszty ponoszone w ramach wypłat związanych z umowami o pracę (płace personelu), wolontariat, 
nieodpłatne usługi i darowizny rzeczowe oraz koordynacja nie stanowiły wartości zadania.  
 

Ustalono następujące kryteria wyboru: 
KRYTERIA DOSTĘPU  
Kryteria formalne  
1) wniosek złożony na obowiązującym formularzu;  
2) wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany i parafowany, posiada wymagane załączniki;  
3) cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem;  
4) wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”;  
5) wydatki są zgodne z kategoriami kosztów kwalifikowanych określonych w dokumentach programu;  
6) wniosek spełnia wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Wnioskowane 

dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej;  
7) wnioskowane dofinansowanie zgodne jest ze ,,Szczegółowymi warunkami udzielania dofinansowania” 

obowiązującymi w Funduszu;  
8) zadanie posiada wiarygodny montaż finansowy zapewniający wykonalność oraz trwałość projektu.  

 



 

Kryterium merytoryczne  
1) możliwy do osiągnięcia i wiarygodny efekt ekologiczny posiadający wiarygodne założenia i dane;  
2) efekt ekologiczny zgodny z danymi zawartymi w karcie efektu ekologicznego oraz dokumentacją 

przedstawioną we wniosku;  
3) efekt ekologiczny precyzyjnie określony.  

Negatywny wynik kwalifikacji wniosku na tym etapie (jeśli nawet jedno kryterium dostępu nie jest 
spełnione) wykluczał przedsięwzięcie z dalszej oceny.  
 

KRYTERIA SELEKCJI  
Kryteria merytoryczne punktowe  
1) Ocena realności wykonania przedsięwzięcia:  

a) przedsięwzięcie wykonalne, ale przedstawiona dokumentacja niejasno określa przebieg i projekt 
zadania (1 pkt.),  

b) przedsięwzięcie wykonalne, dokładnie sprecyzowany przebieg i projekt zadania, (2 pkt.),  
c) bardzo dobrze uzasadniony wniosek, precyzyjnie i celowo wybrany oraz opisany efekt ekologiczny (3 

pkt.).  
2) Ocena zasięgu realizacji zadania:  

a) zadanie obejmuje tereny prawnie chronione (3 pkt.),  
b) zadanie obejmuje zasięgiem całe województwo (5 pkt.).  

W przypadku wydawnictw albumowych, dofinansowaniem nie były objęte pozycje, których tematyka 
dotyczyła jedynie terenu poszczególnej jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu).  

3) Ocena merytoryczna projektu:  
a) celowość realizacji projektu uwzględniająca rzeczywiste potrzeby edukacyjne (budowanie postaw 

proekologicznych, zmiana zachowań, dalsze poszerzanie wiedzy o środowisku, przygotowanie do 
inicjowania i podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska) (0 – 2 pkt.),  

b) wartość edukacyjna projektu (0 – 2 pkt.),  
c) dobór tematyki do grupy docelowej (dzieci, młodzież szkolna, społeczność lokalna, różne grupy 

zawodowe) (0 – 2 pkt.) ,  
d) innowacyjność projektu (wskazanie na metody i narzędzia oraz innowacyjne elementy projektu) (0 – 

2 pkt.).  
4) Atrakcyjność przedsięwzięcia:  

a) przedsięwzięcie atrakcyjne lecz powielające inne zadania (1 pkt.),  
b) przedsięwzięcie atrakcyjne o bogatej treści merytorycznej, (2 pkt.),  
c) przedsięwzięcie nowatorskie o bardzo dużej atrakcyjności (3 pkt.).  

5) Ocena tematyki przedsięwzięcia:  
a) przedsięwzięcie związane z ogólnymi zagadnieniami ochrony środowiska (1 pkt.),  
b) przedsięwzięcie o rozszerzonej tematyce ochrony środowiska (2 pkt.),  
c) przedsięwzięcie o rozszerzonej tematyce ochrony środowiska, z naciskiem na problematykę 

Mazowsza (3 pkt.).  
6) Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań edukacyjnych:  

a) nie wykazał się przeprowadzeniem żadnego przedsięwzięcia o podobnym charakterze (0 pkt.),  
b) wykazał pozytywne przeprowadzenie minimum jednego zadnia o podobnym charakterze (1pkt.),  
c) wykazał pozytywne przeprowadzenie minimum dwóch zadań o podobnym charakterze (2 pkt.),  
d) wykazał pozytywne przeprowadzenie więcej niż dwóch zadań o podobnym charakterze (3 pkt.).  

 
Kryteria efektywności ekonomicznej  
1) niska efektywność ekonomiczna zadania – wysokie koszty elementów zadania (0 pkt.);  



 

2) średnia efektywność ekonomiczna zadania (1 pkt.);  
3) wysoka efektywność ekonomiczna zadania - niskie koszty elementów zadania (2 pkt.).  

 
Dofinansowanie mogły otrzymać zadania, które otrzymały największą liczbę punktów i jednocześnie 
minimum 60% maksymalnej liczby punktów. Ocenie merytorycznej i formalno-prawnej nie podlegały wnioski 
niekompletne oraz zawierające niespójne informacje i dane pomiędzy poszczególnymi dokumentami druku 
wniosku.  
 
Ustalono także możliwe do osiągnięcia mierniki efektu ekologicznego i sposób jego potwierdzenia: 
 
Możliwe do osiągnięcia efekty 

ekologiczny 
Sposób potwierdzenia osiągniętego efektu ekologicznego 

Liczba, nakład i rodzaj publikacji 
[szt.] 

Protokół odbioru publikacji z wydawnictwa / lista dystrybucyjna/ protokół 
przekazania publikacji (min. 80% nakładu). W przypadku folderów i ulotek 
informacja o dystrybucji. 

 
Łącznie przyznano dofinansowanie 27 projektom na łączną kwotę dofinansowania 767 086,00 zł, z czego 2 
projekty na łączną kwotę dofinansowania 212 179,00 prowadzone przez pozarządowe organizacje 
ekologiczne.  
 

 
 

4) ORGANIZACJA KONFERENCJI, WARSZTATÓW, SZKOLEŃ I SEMINARIUÓW W ZAKRESIE 
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

 
Celem konkursu było dotarcie poprzez liderów do ogółu społeczeństwa z wiedzą służącą podniesieniu 
świadomości ekologicznej oraz możliwością wykorzystania jej w praktyce poprzez organizację konferencji, 
warsztatów, szkoleń i seminariów z zakresu wiedzy o środowisku przyrodniczym i ekologii. Alokacja: 300 000 
zł. Nabór odbywał się w trybie zamkniętym. Formą wsparcia była dotacja o intensywności do 100% kosztów 
kwalifikowanych i maksymalnie do 15 000 zł.  
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O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i ich związki oraz jednostki podległe:  
→ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe;  
→ jednostki realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;  
→ park narodowy, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne (na podstawie pełnomocnictw udzielonych 

przez właściwe organy);  
→ organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji 

ekologicznej;  
→ szkoły wyższe i instytuty badawcze;  
→ państwowe lub samorządowe instytucje kultury;  
→ państwowe osoby prawne prowadzące działalność na rzecz ochrony środowiska lub edukacji 

ekologicznej.  
 

Koszty kwalifikowane  
1) materiały szkoleniowe (opracowanie, zakup, druk);  
2) materiały warsztatowe (plastyczne i fotograficzne);  
3) wynajem sal;  
4) transport uczestników;  
5) honoraria dla prowadzących (z wyłączeniem wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez 

wnioskodawcę) z uwzględnieniem maksymalnego poziomu kosztu warsztatów do 100 zł/h.  
 

Koszty niekwalifikowane  
1) opłaty pocztowe;  
2) koszty eksploatacyjne;  
3) obsługa księgowa;  
4) koszty delegacji;  
5) catering, wyżywienie i noclegi;  
6) przygotowanie projektów przedsięwzięć i zajęć edukacyjnych.  
7) koordynacja zadania.  

 
Koszty ponoszone w ramach wypłat związanych z umowami o pracę (płace personelu), wolontariat, 
nieodpłatne usługi i darowizny rzeczowe oraz doposażenie bazy edukacyjnej i uczestników w trwałe pomoce 
dydaktyczne nie stanowiły wartości zadania.  
 
Ustanowiono następujące szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć  
KRYTERIA DOSTĘPU  
Kryteria formalne  
1) wniosek złożony na obowiązującym formularzu;  
2) wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany i parafowany, posiada wymagane załączniki;  
3) cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem;  
4) wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”;  
5) wydatki są zgodne z kategoriami kosztów kwalifikowanych określonych w dokumentach programu;  
6) wniosek spełnia wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Wnioskowane 

dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej;  
7) wnioskowane dofinansowanie zgodne jest ze ,,Szczegółowymi warunkami udzielania dofinansowania” 

obowiązującymi w Funduszu;  
8) zadanie posiada wiarygodny montaż finansowy zapewniający wykonalność oraz trwałość projektu.  



 

 
Kryterium merytoryczne  
1) możliwy do osiągnięcia i wiarygodny efekt ekologiczny posiadający wiarygodne założenia i dane;  
2) efekt ekologiczny zgodny z danymi zawartymi w karcie efektu ekologicznego oraz dokumentacją 

przedstawioną we wniosku;  
3) efekt ekologiczny precyzyjnie określony.  
 
Negatywny wynik kwalifikacji wniosku na tym etapie (jeśli nawet jedno kryterium dostępu nie jest spełnione) 
wykluczał przedsięwzięcie z dalszej oceny.  

 
KRYTERIA SELEKCJI  
Kryteria merytoryczne punktowe  
1) Ocena realności wykonania przedsięwzięcia:  

a) przedsięwzięcie wykonalne, ale przedstawiona dokumentacja niejasno określa przebieg i projekt 
zadania (1 pkt.),  

b) przedsięwzięcie wykonalne, dokładnie sprecyzowany przebieg, projekt zadania i efekt ekologiczny (2 
pkt.),  

c) bardzo dobrze uzasadniony wniosek, precyzyjnie i celowo wybrany oraz opisany efekt ekologiczny (3 
pkt.).  

2) Ocena merytoryczna projektu:  
a) celowość realizacji projektu uwzględniająca rzeczywiste potrzeby edukacyjne (budowanie postaw 

proekologicznych, zmiana zachowań, dalsze poszerzanie wiedzy o środowisku, przygotowanie do 
inicjowania i podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska) (0 – 2 pkt.),  

b) wartość edukacyjna projektu (interdyscyplinarność, dobór metod oraz narzędzi edukacyjnych do 
osiągnięcia zamierzonego celu edukacyjnego) (0 – 2 pkt.),  

c) dobór tematyki do grupy docelowej (dzieci, młodzież szkolna, społeczność lokalna, różne grupy 
zawodowe) (0 – 2 pkt.),  

d) realność osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego (podanie mierzalnych rezultatów projektu) (0 
– 2 pkt.),  

e) trwałość realizowanego projektu edukacyjnego (wskazanie zagrożeń w realizacji projektu, 
uzasadnienie potrzeby kontynuacji proponowanych działań bądź ich rozszerzenia) (0 – 2 pkt.),  

f) innowacyjność projektu (wskazanie na metody i narzędzia oraz innowacyjne elementy projektu) (0 – 
2 pkt.).  

3) Ocena tematyki przedsięwzięcia:  
a) przedsięwzięcie związane z ogólnymi zagadnieniami ochrony środowiska (1 pkt.);  
b) przedsięwzięcie związane z ogólnymi zagadnieniami ochrony środowiska, z naciskiem na 

problematykę Mazowsza (2 pkt.),  
c) przedsięwzięcie o rozszerzonej tematyce ochrony środowiska, z naciskiem na problematykę 

Mazowsza (3 pkt.),  
d) przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadową lub promocją odnawialnych źródeł energii (4 pkt.).  

4) Liczba uczestników danego przedsięwzięcia:  
a) od 0 do 19 osób (0 pkt.),  
b) od 20 do 30 osób (1 pkt.),  
c) od 31 do 40 osób (2 pkt.),  
d) od 41 do 60 osób (3 pkt.),  
e) Od 61 do 100 osób (4 pkt.),  
f) powyżej 101 osób (5 pkt.).  



 

5) Ocena zasięgu realizacji zadania:  
a) brak jednoznacznego określenia zasięgu (0 pkt.),  
b) zadanie obejmuje zasięgiem 1 miejscowość (1 pkt.),  
c) zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 gminę (2 pkt.),  
d) zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 powiat (3 pkt.),  
e) zadanie obejmuje co najmniej subregion Województwa (4 pkt.),  
f) zadanie obejmuje zasięgiem całe województwo (5 pkt.).  

6) Atrakcyjność przedsięwzięcia:  
a) przedsięwzięcie atrakcyjne lecz powielające inne zadania (1 pkt.);  
b) przedsięwzięcie atrakcyjne o bogatej treści merytorycznej (2 pkt.);  
c) przedsięwzięcie nowatorskie o bardzo dużej atrakcyjności (3 pkt.).  

7) Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań edukacyjnych:  
a) nie wykazał się przeprowadzeniem żadnego przedsięwzięcia o podobnym charakterze (0 pkt.),  
b) wykazał pozytywne przeprowadzenie min jednego zadnia o podobnym charakterze (1pkt.),  
c) wykazał pozytywne przeprowadzenie min dwóch zadań o podobnym charakterze (2 pkt.),  
d) wykazał pozytywne przeprowadzenie więcej niż dwóch zadań o podobnym charakterze (3 pkt.). 

  
Kryterium efektywności ekonomicznej  
1) niska efektywność ekonomiczna zadania – wysokie koszty elementów zadania (0 pkt.);  
2) wysoka efektywność ekonomiczna zadania - niskie koszty elementów zadania (2 pkt.).  
 
Dofinansowanie mogły otrzymać zadania, które otrzymały największą liczbę punktów i jednocześnie 
minimum 60% maksymalnej liczby punktów. Ocenie merytorycznej i formalno-prawnej nie będą podlegały 
wnioski niekompletne oraz zawierające niespójne informacje i dane pomiędzy poszczególnymi dokumentami 
druku wniosku.  
Możliwe do osiągnięcia mierniki efektu ekologicznego i sposoby jego potwierdzenia:  
 
Możliwe do osiągnięcia efekty ekologiczne  Sposób potwierdzenia osiągniętego efektu ekologicznego  
Liczba uczestników [szt.]  Lista uczestników  
Liczba przeprowadzonych warsztatów (ilość 
godzin) [h]  

Protokół odbioru prac od wykonawcy  

Liczba zakupionych pomocy dydaktycznych w 
tym tablic [szt.]  

Protokół przekazania sprzętu/protokół odbioru prac od 
wykonawcy  

Liczba nagród [szt.]  Protokół odbioru nagród (nagrody od kwoty 20zł), nagrody 
na mniejszą kwotę na podstawie oświadczeń wnioskodawcy  

Liczba i nakład publikacji [szt.]  Protokół odbioru publikacji z wydawnictwa / lista 
dystrybucyjna /protokół przekazania publikacji (min. 80% 
nakładu)  

Ilość materiałów szkoleniowych [szt.]  Protokół odbioru materiałów szkoleniowych przez 
uczestników  

 
Łącznie dofinansowano 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania 212 098,25 zł z czego żaden projekt 
nie był realizowany przez pozarządową organizację ekologiczną.  
 



 

 
 

PROGRAMY 2014  

1) WSPIERANIE KAMPANII I AKCJI EDUKACYJNO - INFORMACYJNYCH 

Celem programu było podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na skalę masową poprzez 
organizację kampanii, akcji i imprez edukacyjno-informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 
dotyczącej gospodarki odpadami oraz promocji OZE. 
 
Formą naboru był nabór otwarty, prowadzony w sposób ciągły, czyli do wyczerpania alokacji.  
 
Nabór był prowadzony osobno dla jednostek samorządu terytorialnego i osobno dla pozostałych 
podmiotów. Oba nabory odbywały się na tych samych zasadach oprócz alokacji i intensywności 
dofinansowania. 
Alokacja dla jednostek samorządu terytorialnego wynosiła 500 000 zł a formą dofinansowania była dotacja o 
intensywności do 100% kosztów kwalifikowalnych. Dla pozostałych podmiotów alokacja wynosiła 200 000 zł 
a intensywność pomocy mogła sięgnąć do 80% kosztów kwalifikowalnych.  
 
O dofinansowanie w naborze przeznaczonym dla jednostek samorządu terytorialnego ubiegać się mogły:  
→ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe;  
→ jednostki, które realizują zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;  
→ samorządowe instytucje kultury.  

 
W naborze dla pozostałych podmiotów o dofinansowanie mogły ubiegać się osoby prawne i ich związki oraz 
jednostki podległe:  
→ park narodowy, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne (na podstawie pełnomocnictw udzielonych 

przez właściwe organy);  

49% 

26% 

14% 

11% 

przyznane środki wg beneficjentów 

JST

Zespół Parków Woj. Mazowieckiego i Kampinoski
Park Narodowy

organizacje pozarządowe

inne podmioty



 

→ organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji 
ekologicznej;  

→ szkoły wyższe i instytuty badawcze;  
→ państwowe instytucje kultury;  
→ państwowe osoby prawne prowadzące działalność edukacyjną albo działające na rzecz ochrony 

środowiska lub edukacji ekologicznej.  
 

Rozpatrzeniu podlegał tylko jeden wniosek Beneficjenta (w przypadku złożenia większej liczby wniosków 
przez Beneficjenta, rozpatrzeniu podlegał pierwszy złożony do Funduszu).  
 
Koszty kwalifikowane  
1) koszty akcji i imprez edukacyjnych: koszty dokumentacji zdarzenia, uzasadnionych występów 

artystycznych, koszty honorariów twórców (do 80 zł/h), wynajem namiotów i niezbędnego wyposażenia;  
2) koszty wydawnictw (filmy, wydawnictwa standardowe i multimedialne) w tym honoraria autorskie, 

przygotowanie i druk (produkcja), z wyłączeniem kosztów ich dystrybucji;  
3) koszty środków informacyjnych: koszty produkcji i emisji spotów i audycji radiowych i telewizyjnych, 

przygotowanie i druk bilbordów, banerów i plakatów;  
4) koszty organizacji wystaw, w tym koszty wynajmu pomieszczeń, koszty ekspozycji prac, transport 

ekspozycji oraz w uzasadnionych przypadkach ich ubezpieczenia;  
5) koszty banerów i plakatów;  
6) koszty obsługi Internetu: zakup i utrzymanie domeny internetowej, zapewnienie dostępu do serwera, 

opracowanie stron (graficzne i merytoryczne);  
7) koszty konkursów, w tym koszty nagród konkursowych, nagród dla opiekunów grup konkursowych, 

dyplomów, wynajmu sali bądź terenu na imprezę finałową oraz koszty przygotowania i ekspozycji prac 
(wartość jednostkowa nagrody musi być mniejsza niż 3.500 zł brutto);  

8) zakup urządzeń i sprzętu, jako nagród w konkursach ekologicznych o wartości jednostkowej poniżej 3.500 
zł brutto:  
a. sprzęt RTV - telewizory, odtwarzacze, rzutniki, projektory i tablice multimedialne, ekrany, mikrofony, 

sprzęt nagłaśniający,  
b. sprzęt optyczny - aparaty fotograficzne, mikroskopy, lunety, lornetki, lupy,  
c. sprzęt turystyczno – sportowy - rowery i ich oprzyrządowanie, sprzęt terenowy do gier i zabaw, 

koszulki, czapeczki, plecaki, przewodniki, śpiwory, namioty, karimaty, rolki, narty biegowe, GPS 
turystyczny,  

d. sprzęt komputerowy - komputery oraz ich akcesoria, oprogramowanie, multimedialne pakiety 
edukacyjne, ebooki, tablety  

e. wydawnictwa edukacyjne - albumy, pozycje książkowe, pakiety i plansze edukacyjne, mapy,  
f. krajowe wycieczki krajoznawcze - wyłącznie w oparciu o umowę z firmą turystyczną,  
g. artykuły plastyczne i piśmiennicze,  
h. sprzęt do pomiarów jakości i monitoringu elementów środowiska,  
i. zakup sadzonek roślin gatunków rodzimych,  
j. inne uzgodnione na etapie przygotowania wniosku szczegółowego do akceptacji przez Zarząd przed 

podpisaniem umowy,  
 

Koszty niekwalifikowane  
1) opłaty pocztowe,  
2) koszty eksploatacyjne,  
3) obsługa księgowa,  



 

4) koszty delegacji,  
5) wyżywienie i noclegi;  
6) koszty koordynacji zadania.  
Koszty ponoszone w ramach wypłat związanych z umowami o pracę (płace personelu), wolontariat, 
nieodpłatne usługi i darowizny rzeczowe oraz koordynacja nie stanowiły wartości zadania.  

 
Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć  
KRYTERIA DOSTĘPU  
Kryteria formalne  
1) wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu;  
2) wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany i parafowany, posiada wymagane załączniki;  
3) cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem;  
4) wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”;  
5) wydatki są zgodne z kategoriami kosztów kwalifikowanych określonych w dokumentach programu;  
6) wnioskowane dofinansowanie zgodne jest ze szczegółowymi warunkami udzielenia dofinansowania 

obowiązującymi w programie;  
7) wniosek spełnia wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wnioskowane 

dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej;  
8) zadanie posiada wiarygodny montaż finansowy zapewniający wykonalność oraz trwałość finansową 

projektu.  
 

Kryteria merytoryczne  
1) możliwy do osiągnięcia i wiarygodny efekt ekologiczny, posiadający wiarygodne założenia i dane;  
2) efekt ekologiczny wiarygodny i zgodny z danymi zawartymi w karcie efektu ekologicznego oraz 

dokumentacją przedstawioną we wniosku;  
3) efekt ekologiczny jest precyzyjnie określony.  

 
Negatywny wynik kwalifikacji wniosku na tym etapie (jeśli nawet jedno kryterium dostępu nie jest spełnione) 
wykluczał przedsięwzięcie z dalszej oceny.  
 
KRYTERIA SELEKCJI  
Kryteria merytoryczne punktowe  
1) Ocena realności wykonania przedsięwzięcia  

a. przedsięwzięcie wykonalne, ale przedstawiona dokumentacja niejasno określa przebieg i projekt 
zadania, (1 pkt.)  

b. przedsięwzięcie wykonalne, dokładnie sprecyzowany przebieg, projekt zadania, (2pkt.).  
c. bardzo dobrze uzasadniony wniosek, precyzyjnie i celowo opisany efekt ekologiczny i rzeczowy. 

(3pkt.)  
2) Ocena wartości merytorycznej projektu:  

a. celowość realizacji projektu uwzględniająca rzeczywiste potrzeby edukacyjne (budowanie postaw 
proekologicznych, zmiana zachowań, dalsze poszerzanie wiedzy o środowisku, przygotowanie do 
inicjowania i podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska); (0-2 pkt)  

b. wartość edukacyjna projektu (interdyscyplinarność, dobór metod oraz narzędzi edukacyjnych do 
osiągnięcia zamierzonego celu edukacyjnego); (0-2 pkt.)  

c. dobór tematyki do grupy docelowej (dzieci, młodzież szkolna, społeczność lokalna, różne grupy 
zawodowe); (0-2 pkt.)  



 

d. realność osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego (podanie mierzalnych rezultatów projektu); 
(0-2 pkt.)  

e. trwałość realizowanego projektu edukacyjnego (wskazanie zagrożeń w realizacji projektu, 
uzasadnienie potrzeby kontynuacji proponowanych działań bądź ich rozszerzenia); (0-2 pkt )  

f. innowacyjność projektu (wskazanie na metody i narzędzia oraz innowacyjne elementy projektu). (0-2 
pkt.)  

3) Ocena tematyki przedsięwzięcia:  
a. przedsięwzięcie związane z ogólnymi zagadnieniami ochrony środowiska, (1 pkt.)  
b. przedsięwzięcie związane z ogólnymi zagadnieniami ochrony środowiska, z naciskiem na 

problematykę Mazowsza, (2 pkt.)  
c. przedsięwzięcie o rozszerzonej tematyce ochrony środowiska, (3 pkt.)  
d. przedsięwzięcie o rozszerzonej tematyce ochrony środowiska, z naciskiem na problematykę 

Mazowsza, (4 pkt.)  
e. przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami lub promocją OZE. (5 pkt.)  

4) Szacunkowa liczba uczestników danego przedsięwzięcia:  
a. do 50 osób, (0 pkt.)  
b. 51 do 150 osób, (1 pkt.)  
c. 151 do 300 osób, (2 pkt.)  
d. 301 do 500 osób, (3 pkt.)  
e. 501 do 1000 osób. (4 pkt.)  
f. powyżej 1000 osób (5 pkt)  

5) Ocena zasięgu realizacji zadania:  
a. zasięg nieprecyzyjnie określony (0 pkt.)  
b. zadanie obejmuje zasięgiem 1 miejscowość, (1 pkt.)  
c. zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 gminę, (2 pkt.)  
d. zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 powiat, (3 pkt.)  
e. zadanie obejmuje co najmniej subregion województwa (4 pkt.)  
f. zadanie obejmuje zasięgiem całe województwo. (5 pkt.)  

6) Ocena atrakcyjności przedsięwzięcia:  
a. przedsięwzięcie atrakcyjne lecz powielające inne zadania, (1 pkt.)  
b. przedsięwzięcie atrakcyjne o bogatej treści merytorycznej, (2 pkt.)  
c. przedsięwzięcie nowatorskie o bardzo dużej atrakcyjności. (3 pkt.)  

7) Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań edukacyjnych:  
a. nie wykazał się przeprowadzeniem żadnego przedsięwzięcia o podobnym charakterze, (0 pkt.)  
b. wykazał pozytywne przeprowadzenie minimum jednego zadnia o podobnym charakterze, (1pkt.)  
c. wykazał pozytywne przeprowadzenie minimum dwóch zadań o podobnym charakterze, (2 pkt.)  
d. wykazał pozytywne przeprowadzenie więcej niż dwóch zadań o podobnym charakterze. (3 pkt.)  
 

Kryteria efektywności ekonomicznej  
1) niska efektywność ekonomiczna zadania – wysokie koszty elementów zadania; (0 pkt.)  
2) wysoka efektywność ekonomiczna zadania - niskie koszty elementów zadania. (2 pkt.)  
 
Zadania spełniające w/w kryteria, które uzyskały minimum 60% punktów były kierowane pod obrady Zarządu 
Funduszu.  
 
Określono także możliwy do osiągnięcia efekt ekologiczny i sposób jego potwierdzenia:  
 



 

Możliwe mierniki efektu ekologicznego Sposób potwierdzenia osiągniętego efektu 
ekologicznego 

Planowana liczba osób objętych zadaniem [sztuki]  Lista uczestników  
Nakład wydawnictw warsztatowych, szkoleniowych i 
rodzaj publikacji [ilość egzemplarzy w sztukach];  

Protokół odbioru publikacji z wydawnictwa  
Lista dystrybucyjna/protokół przekazania publikacji 
(min. 80% nakładu)  
Protokół odbioru materiałów szkoleniowych  

Liczba zakupionych pomocy dydaktycznych, tablic 
lub materiałów szkoleniowych [sztuki]  

Protokół przyjęcia na stan  
Oświadczenie o przyjęciu w użytkowanie  
Protokół przekazania sprzętu  

Liczba nagród [sztuki]  
Liczba wręczonych dyplomów [szt.]  

Protokół odbioru nagród  
Oświadczenie beneficjenta o liczbie wydanych 
dyplomów  

Liczba, nakład i rodzaj publikacji [ilość egzemplarzy 
w sztukach];  

Protokół odbioru publikacji z wydawnictwa  
Lista dystrybucyjna/protokół przekazania publikacji 
(min. 80% nakładu)  

Liczba szkół lub innych placówek uczestniczących w 
programie [szt.]  

Lista szkół lub innych placówek uczestniczących w 
programie  

Liczba przeprowadzonych warsztatów [ilość godzin]  Protokół odbioru prac od wykonawcy  
Liczba elementów związanych z kosztami obsługi 
Internetu [sztuki]  

Wykaz elementów związanych z kosztami obsługi 
Internetu  
Protokół wykonania  

 
Łącznie dofinansowano 17 projektów na łączną kwotę 443 360,29 zł, z czego 3 stanowią projekty 
pozarządowych organizacji ekologicznych na łączną kwotę dofinansowania 134 962 zł. W części dla JST – 
dofinansowano 12 projektów na łączną kwotę 248 975 zł.  
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2) PROGRAMY EDUKACYJNE Z ZAKRESU EKOLOGII 

 
Celem programu było podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa i uwrażliwienie na środowisko 
przyrodnicze oraz wspieranie działań utrzymujących czystość terenów leśnych i parków krajobrazowych 
poprzez programy edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej gospodarki odpadami 
oraz promocji OZE oraz wspieranie działań utrzymujących czystość terenów leśnych i parków 
krajobrazowych.  
W ramach programów edukacyjnych realizowane mogły być także elementy związane z pracami terenowym 
służące poprawie stanu fauny i flory Mazowsza.  
 
Formą naboru był nabór otwarty, prowadzony w sposób ciągły, czyli do wyczerpania alokacji.  
 
Nabór był prowadzony osobno dla jednostek samorządu terytorialnego i osobno dla pozostałych 
podmiotów. Oba nabory odbywały się na tych samych zasadach oprócz alokacji i intensywności 
dofinansowania. 
Alokacja dla jednostek samorządu terytorialnego wynosiła 732 922 zł a formą dofinansowania była dotacja o 
intensywności do 100% kosztów kwalifikowalnych. Dla pozostałych podmiotów alokacja wynosiła 360 030 zł 
a intensywność pomocy mogła sięgnąć do 80% kosztów kwalifikowalnych.  
 
O dofinansowanie w naborze przeznaczonym dla jednostek samorządu terytorialnego ubiegać się mogły:  
→ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe;  
→ jednostki, które realizują zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;  
→ samorządowe instytucje kultury.  

 
W naborze dla pozostałych podmiotów o dofinansowanie mogły ubiegać się osoby prawne i ich związki oraz 
jednostki podległe:  
→ park narodowy, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne (na podstawie pełnomocnictw udzielonych 

przez właściwe organy);  
→ organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji 

ekologicznej;  
→ szkoły wyższe i instytuty badawcze;  
→ państwowe instytucje kultury;  
→ państwowe osoby prawne prowadzące działalność edukacyjną albo działające na rzecz ochrony 

środowiska lub edukacji ekologicznej.  
 

Rozpatrzeniu podlegał tylko jeden wniosek Beneficjenta (w przypadku złożenia większej liczby wniosków 
przez danego Beneficjenta rozpatrzeniu podlega pierwszy złożony do Funduszu).  
 
Koszty kwalifikowane  
1) koszty pomocy dydaktycznych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia programów edukacyjnych i 

pokazów dydaktycznych - w bazach i ośrodkach edukacji ekologicznej o wartości jednostkowej poniżej 
3.500 zł brutto;  

2) koszty konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń w tym: materiały szkoleniowe (opracowanie, zakup, 
druk), materiały warsztatowe (plastyczne i fotograficzne), wynajem sal, transport uczestników, honoraria 
dla prowadzących (z wyłączeniem wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez wnioskodawcę) z 
uwzględnieniem maksymalnego poziomu kosztu - do 100 zł za godzinę zegarową zajęć;  



 

3) koszty akcji i imprez edukacyjnych: koszty dokumentacji zdarzenia, uzasadnionych występów 
artystycznych, koszty honorariów twórców (do 80 zł/h),wynajem namiotów i niezbędnego wyposażenia;  

4) koszty wydawnictw (wydawnictwa standardowe) w tym honoraria autorskie, przygotowanie i druk 
(produkcja), z wyłączeniem kosztów ich dystrybucji;  

5) koszty organizacji wystaw, w tym koszty wynajmu pomieszczeń, koszty ekspozycji prac, transport 
ekspozycji oraz w uzasadnionych przypadkach ich ubezpieczenia;  

6) koszty banerów i plakatów;  
7) koszty obsługi Internetu: zakup i utrzymanie domeny internetowej, zapewnienie dostępu do serwera, 

opracowanie stron (graficzne i merytoryczne);  
8) koszty konkursów, w tym koszty nagród konkursowych, nagród dla opiekunów grup konkursowych, 

dyplomów, wynajmu sali bądź terenu na imprezę finałową oraz koszty przygotowania i ekspozycji prac 
(wartość jednostkowa nagrody musi być mniejsza niż 3.500zł brutto);  

9) zakup urządzeń i sprzętu, jako nagród w konkursach ekologicznych o wartości jednostkowej poniżej 3.500 
zł brutto:  
a. sprzęt RTV - telewizory, odtwarzacze, rzutniki, projektory i tablice multimedialne, ekrany, mikrofony, 

sprzęt nagłaśniający,  
b. sprzęt optyczny - aparaty fotograficzne, mikroskopy, lunety, lornetki, lupy,  
c. sprzęt turystyczno – sportowy - rowery i ich oprzyrządowanie, sprzęt terenowy do gier i zabaw, 

koszulki, czapeczki, plecaki, przewodniki, śpiwory, namioty, karimaty, rolki, narty biegowe, GPS 
turystyczny,  

d. sprzęt komputerowy - komputery oraz ich akcesoria, oprogramowanie, multimedialne pakiety 
edukacyjne, ebooki, tablety  

e. wydawnictwa edukacyjne - albumy, pozycje książkowe, pakiety i plansze edukacyjne, mapy,  
f. krajowe wycieczki krajoznawcze - wyłącznie w oparciu o umowę z firmą turystyczną,  
g. artykuły plastyczne i piśmiennicze,  
h. sprzęt do pomiarów jakości i monitoringu elementów środowiska,  
i. zakup sadzonek roślin gatunków rodzimych,  
j. inne uzgodnione na etapie przygotowania wniosku szczegółowego do akceptacji przez Zarząd przed 

podpisaniem umowy,  
 

Koszty niekwalifikowane  
1) opłaty pocztowe;  
2) koszty eksploatacyjne;  
3) obsługa księgowa;  
4) koszty delegacji;  
5) wyżywienie i noclegi.  
6) koszty koordynacji zadania  
Koszty ponoszone w ramach wypłat związanych z umowami o pracę (płace personelu), wolontariat, 
nieodpłatne usługi i darowizny rzeczowe oraz koordynacja nie stanowiły wartości zadania.  

 
Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć:  
KRYTERIA DOSTĘPU  
Kryteria formalne  
1) wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu;  
2) wniosek kompletny, prawidłowo podpisany i parafowany, posiada wymagane załączniki;  
3) cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem;  
4) wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”;  



 

5) wydatki są zgodne z kategoriami kosztów kwalifikowanych określonych w dokumentach programu;  
6) wniosek spełnia wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Wnioskowane 

dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej;  
7) wnioskowane dofinansowanie zgodne jest ze szczegółowymi warunkami udzielenia dofinansowania 

obowiązującymi w programie;  
8) zadanie posiada wiarygodny montaż finansowy zapewniający wykonanie oraz trwałość finansową 

projektu.  
 

Kryteria merytoryczne  
1) możliwy do osiągnięcia i wiarygodny efekt ekologiczny, posiada wiarygodne założenia i dane;  
2) efekt ekologiczny zgodny z danymi zawartymi w karcie efektu ekologicznego oraz dokumentacją 

przedstawioną we wniosku;  
3) efekt ekologiczny jest precyzyjnie określony.  
 
Negatywny wynik kwalifikacji wniosku na tym etapie (jeśli nawet jedno kryterium dostępu nie jest spełnione) 
wykluczał przedsięwzięcie z dalszej oceny.  

 
KRYTERIA SELEKCJI  
Kryteria merytoryczne punktowe  
1) Ocena realności wykonania przedsięwzięcia:  

a. przedsięwzięcie wykonalne, ale przedstawiona dokumentacja ogólnie określa przebieg, projekt 
zadania i efekt ekologiczny; (1 pkt.)  

b. przedsięwzięcie wykonalne, dokładnie sprecyzowany przebieg, projekt zadania i efekt ekologiczny; (2 
pkt.)  

c. bardzo dobrze uzasadniony wniosek, precyzyjnie i celowo wybrany oraz opisany efekt ekologiczny. 
(3pkt.)  

2) Ocena wartości merytorycznej projektu:  
a. celowość realizacji projektu uwzględniająca rzeczywiste potrzeby edukacyjne (budowanie postaw 

proekologicznych, zmiana zachowań, dalsze poszerzanie wiedzy o środowisku, przygotowanie do 
inicjowania i podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska); (0-2 pkt)  

b. wartość edukacyjna projektu (interdyscyplinarność, dobór metod oraz narzędzi edukacyjnych do 
osiągnięcia zamierzonego celu edukacyjnego); (0-2 pkt.)  

c. dobór tematyki do grupy docelowej (dzieci, młodzież szkolna, społeczność lokalna, różne grupy 
zawodowe); (0-2 pkt.)  

d. realność osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego (podanie mierzalnych rezultatów projektu); 
(0-2 pkt.)  

e. trwałość realizowanego projektu edukacyjnego (wskazanie zagrożeń w realizacji projektu, 
uzasadnienie potrzeby kontynuacji proponowanych działań bądź ich rozszerzenia); (0-2 pkt )  

f. innowacyjność projektu (wskazanie na metody i narzędzia oraz innowacyjne elementy projektu). (0-2 
pkt.)  

3) Ocena tematyki przedsięwzięcia:  
a. przedsięwzięcie związane z ogólnymi zagadnieniami ochrony środowiska, (1 pkt.)  
b. przedsięwzięcie związane z ogólnymi zagadnieniami ochrony środowiska, z naciskiem na 

problematykę Mazowsza, (2 pkt.)  
c. przedsięwzięcie o rozszerzonej tematyce ochrony środowiska, (3 pkt.)  
d. przedsięwzięcie o rozszerzonej tematyce ochrony środowiska, z naciskiem na problematykę 

Mazowsza, (4 pkt.)  



 

e. przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami lub promocją OZE. (5 pkt.)  
4) Szacunkowa liczba uczestników danego przedsięwzięcia:  

a. do 50 (0 pkt.)  
b. 51 do 150 osób, (1 pkt.)  
c. 151 do 300 osób, (2 pkt.)  
d. 301 do 500 osób, (3 pkt.)  
e. 501 do 1000 osób (4 pkt.)  
f. powyżej 1000 osób. (5 pkt.)  

5) Ocena zasięgu realizacji zadania:  
a. zasięg nieprecyzyjnie określony (0 pkt.)  
b. zadanie obejmuje zasięgiem 1 miejscowość, (1 pkt.)  
c. zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 gminę, (2 pkt.)  
d. zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 powiat, (3 pkt.)  
e. zadanie obejmuje co najmniej subregion województwa (4 pkt.)  
f. zadanie obejmuje zasięgiem całe województwo. (5 pkt.)  

6) Ocena atrakcyjności przedsięwzięcia:  
a. przedsięwzięcie atrakcyjne lecz powielające inne zadania, (1pkt.)  
b. przedsięwzięcie atrakcyjne o bogatej treści merytorycznej, (2 pkt.)  
c. przedsięwzięcie nowatorskie o bardzo dużej atrakcyjności. (3 pkt.)  

7) Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań edukacyjnych:  
a. nie wykazał się przeprowadzeniem żadnego przedsięwzięcia o podobnym charakterze, (0 pkt.)  
b. wykazał pozytywne przeprowadzenie minimum jednego zadnia o podobnym charakterze, (1pkt.)  
c. wykazał pozytywne przeprowadzenie minimum dwóch zadań o podobnym charakterze, (2 pkt.)  
d. wykazał pozytywne przeprowadzenie więcej niż dwóch zadań o podobnym charakterze. (3 pkt.)  

 
Kryteria efektywności ekonomicznej:  
1) niska efektywność ekonomiczna zadania – wysokie koszty elementów zadania; (0 pkt.)  
2) wysoka efektywność ekonomiczna zadania - niskie koszty elementów zadania. (2 pkt.)  

 
Zadania spełniające w/w kryteria, które uzyskały minimum 60% punktów kierowane były pod obrady Zarządu 
Funduszu.  
 
Określono możliwy do osiągnięcia efekt ekologiczny i sposób jego potwierdzenia:  
 
Możliwe mierniki efektu ekologicznego  Sposób potwierdzenia osiągniętego efektu 

ekologicznego  
Planowana liczba osób objętych programem 
[szt.]  

Lista uczestników  

Nakład wydawnictw konferencyjnych/ 
warsztatowych/ seminaryjnych/ szkoleniowych 
[szt.]  

Protokół odbioru publikacji z wydawnictwa / lista 
dystrybucyjna /protokół przekazania publikacji (min. 80% 
nakładu),  
Protokół odbioru materiałów szkoleniowych  

 
Łącznie przyznano dofinansowanie 44 projektom na łączną kwotę dofinansowania 1 368 797 zł, z czego 23 
projekty prowadzone były przez JST na łączną kwotę dofinansowania 488 281 zł.  
 



 

Wśród beneficjentów znalazło się 11 projektów pozarządowych organizacji na łączną kwotę dofinansowanie 
450 896 zł, z czego 139 870 zł to projekty prowadzone przez pozarządowe organizacje ekologiczne.  
 

 
  

3) INFRASTRUKTURA TERENOWA SŁUŻĄCA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ  

 
Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa i ochrona przed antropopresją 
środowiska poprzez budowę infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej oraz budowę i 
modernizację baz edukacji ekologicznej.  
 
Nabór prowadzony był w trybie otwartym, w sposób ciągły. Alokacja na konkurs wynosiła 941 935,00 zł a 
formą wsparcia była dotacja przy intensywności dofinansowania – do 100% kosztów kwalifikowanych na 
zadania nieinwestycyjnie i do 50% na zadania inwestycyjne. Za przedsięwzięcia inwestycyjne, Fundusz uznaje 
między innymi: elementy infrastruktury terenowej wymagające pozwolenia na budowę (będące trwale 
związane z gruntem lub będące obiektami zabytkowymi) - budowa bazy terenowej, wiaty edukacyjne (pow. 
25m2) i in., wydatki polegające na ulepszeniu środka trwałego oraz wydatki generujące zyski po stronie 
wnioskodawcy. 
 
O dofinansowanie mogły ubiegać się osoby prawne i ich związki oraz jednostki podległe:  
→ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe;  
→ jednostki, które realizują zadania własne jednostek samorządu terytorialnego.  
→ park narodowy, Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne (na podstawie pełnomocnictw udzielonych 

przez właściwe organy);  
→ organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji 

ekologicznej;  
→ szkoły wyższe i instytuty badawcze;  
→ państwowe lub samorządowe instytucje kultury;  
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→ państwowe osoby prawne prowadzące działalność na rzecz ochrony środowiska lub edukacji 
ekologicznej.   
 

Koszty kwalifikowane  
1) budowa, rozbudowa, modernizacja baz edukacyjnych;  
2) budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury terenowej (w tym ścieżek edukacyjnych, kładek do 

obserwacji terenowej miejsc trudnodostępnych, pomostów do badań hydrobiologicznych, ogrodów 
dydaktycznych, kolekcji dendrologicznych, florystycznych, faunistycznych, zagród obserwacyjnych, 
dostrzegalni, profili glebowych, terenowych stacji obserwacyjnych i meteorologicznych, silwarii, 
terenowych pomocy edukacyjnych, tablic edukacyjnych, zegarów fenologicznych, wiat, wigwamów z 
wyposażeniem edukacyjnym, gier dydaktycznych itp.).  
 

Koszty niekwalifikowane  
1) opłaty pocztowe;  
2) koszty eksploatacyjne;  
3) obsługa księgowa;  
4) koszty delegacji;  
5) wyżywienie i noclegi.  
Koszty ponoszone w ramach wypłat związanych z umowami o pracę (płace personelu), wolontariat, 
nieodpłatne usługi i darowizny rzeczowe oraz koordynacja nie stanowiły wartości zadania. Nie 
dofinansowywano budowy i utrzymania parkingów, placów zabaw oraz ścieżek zdrowia. 

 
Ustalono następujące szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć  
KRYTERIA DOSTĘPU  
Kryteria formalne  
1) wniosek złożony na obowiązującym formularzu;  
2) wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany i parafowany, posiada wymagane załączniki;  
3) cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem;  
4) wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”;  
5) wydatki są zgodne z kategoriami kosztów kwalifikowanych określonych w dokumentach programu;  
6) wniosek spełnia wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, Wnioskowane 

dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej;  
7) wnioskowane dofinansowanie zgodne jest ze ,,Szczegółowymi warunkami udzielania dofinansowania” 

obowiązującymi w Funduszu;  
8) zadanie posiada wiarygodny montaż finansowy zapewniający wykonalność oraz trwałość projektu.  

 
Negatywny wynik kwalifikacji wniosku na tym etapie (jeśli nawet jedno kryterium dostępu nie jest spełnione) 
wyklucza przedsięwzięcie z dalszej oceny 
 
Kryterium merytoryczne  
1) możliwy do osiągnięcia i wiarygodny efekt ekologiczny posiadający wiarygodne założenia i dane;  
2) efekt ekologiczny zgodny z danymi zawartymi w karcie efektu ekologicznego oraz dokumentacją 

przedstawioną we wniosku;  
3) efekt ekologiczny precyzyjnie określony.  

 
KRYTERIA SELEKCJI  
Kryteria merytoryczne punktowe 



 

1) Ocena realności wykonania przedsięwzięcia:  
a. przedsięwzięcie wykonalne, ale przedstawiona dokumentacja niejasno określa przebieg i projekt 

zadania (1 pkt.),  
b. przedsięwzięcie wykonalne, dokładnie sprecyzowany przebieg i projekt zadania, (2 pkt.),  
c. bardzo dobrze uzasadniony wniosek, precyzyjnie i celowo wybrany oraz opisany efekt 

ekologiczny (3 pkt.).  
2) Ocena terytorialności projektu:  

a. przedsięwzięcie zlokalizowane na terenach mało cennych przyrodniczo Mazowsza, ale 
uzasadniających powstanie infrastruktury (1 pkt.),  

b. przedsięwzięcie zlokalizowane na terenach parków rekreacyjnych Mazowsza (2 pkt.),  
c. przedsięwzięcia zlokalizowane na terenach nadleśnictw oraz innych miejsc cennych przyrodniczo 

Mazowsza (4 pkt.),  
d. przedsięwzięcie zlokalizowane przy obiektach służących poprawie jakości środowiska 

przyrodniczego Mazowsza (np. zrekultywowane wysypiska odpadów, oczyszczalnie ścieków) (5 
pkt.),  

e. przedsięwzięcie zlokalizowane na obszarach NATURA 2000 oraz terenach prawem chronionych 
na terenie Mazowsza (park narodowy, krajobrazowe, rezerwaty, obszary chronionego 
krajobrazu) (6 pkt.).  

3) Ocena atrakcyjności projektu:  
a. przedsięwzięcie ograniczające się do 1 z elementów infrastruktury (np. tylko tablice lub tylko 

wiata edukacyjna) (1 pkt.),  
b. przedsięwzięcie złożone z co najmniej 2 elementów infrastruktury (2 pkt.),  
c. przedsięwzięcie złożone z co najmniej 3 elementów infrastruktury (np. gry dydaktyczne, wiata i 

tablice edukacyjne) (3 pkt.),  
d. przedsięwzięcie wieloelementowe innowacyjne ( 5 pkt).  

4) Ocena wartości merytorycznej projektu:  
a. celowość realizacji projektu uwzględniająca rzeczywiste potrzeby ochronne i edukacyjne regionu 

(0 – 2 pkt.),  
b. wartość edukacyjna projektu (interdyscyplinarność, atrakcyjność i dobór infrastruktury do 

osiągnięcia zamierzonego celu edukacyjnego (0 – 2 pkt.),  
c. dobór infrastruktury terenowej do grupy docelowej najczęściej odwiedzającej powstałe obiekty 

(0 – 2 pkt.),  
d. realność osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego(0 – 2 pkt.) ,  
e. trwałość projektu edukacyjnego (0 – 2 pkt.),  
f. innowacyjność projektu (0 – 2 pkt.).  

5) Szacunkowa liczba osób korzystających z infrastruktury terenowej i bazy edukacyjnej/rok:  
a. od 50 do 200 osób (1 pkt.),  
b. od 201 do 500 osób (2 pkt.),  
c. od 501 – 1000 osób (3 pkt.),  
d. powyżej 1000 osób (4 pkt.).  

6) Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań edukacyjnych:  
a. nie wykazał się przeprowadzeniem żadnego przedsięwzięcia o podobnym charakterze (0 pkt.),  
b. wykazał pozytywne przeprowadzenie min jednego zadnia o podobnym charakterze (1pkt.),  
c. wykazał pozytywne przeprowadzenie min dwóch zadań o podobnym charakterze (2 pkt.),  
d. wykazał pozytywne przeprowadzenie więcej niż dwóch zadań o podobnym charakterze (3 pkt.).  

 
 



 

Kryteria efektywności ekonomicznej  
1) niska efektywność ekonomiczna zadania – wysokie koszty elementów zadania (0 pkt.);  
2) wysoka efektywność ekonomiczna zadania - niskie koszty elementów zadania (2 pkt.).  

 
Zadania spełniające w/w kryteria, które uzyskały minimum 60% punktów były kierowane pod obrady Zarządu 
Funduszu.  
 
Określono także możliwy do osiągnięcia efekt ekologiczny i sposób jego potwierdzenia: 

Możliwe do osiągnięcia efekty ekologiczny Alternatywne sposoby potwierdzenia osiągniętego 
efektu ekologicznego 

Liczba zakupionych pomocy dydaktycznych [szt.]  Protokół odbioru od wykonawcy  
Protokół przekazania sprzętu  
Protokół przyjęcia na stan  
Oświadczenie o przyjęciu w użytkowanie.  

Długość w km ścieżki edukacyjnej  
i ilość elementów wyposażenia [km]  

Protokół odbioru robót od wykonawcy  

Ilość elementów infrastruktury edukacyjnej  
w tym tablic [szt.]  

Protokół odbioru robót od wykonawcy  

Liczba wiat edukacyjnych ich powierzchnia  
i wyposażenie [szt.]  

Protokół odbioru robót od wykonawcy  

Powierzchnia kącika edukacyjnego,  
ilość elementów wyposażenia [m2]  

Protokół odbioru robót od wykonawcy  

 
Dofinansowanie przyznano 24 projektom na łączną kwotę 1 141 444,60 zł. Wśród beneficjentów była jedna 
organizacja pozarządowa – Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego z projektem dotyczącym 
wyposażenia Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej na terenie warszawskiego ZOO.  
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KONKURSY 2015  

1) ORGANIZACJA KONKURSÓW I OLIMIAD W ZAKRESIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

Celem konkursu była aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie 
postaw proekologicznych poprzez przeprowadzenie konkursów i olimpiad w zakresie wiedzy o środowisku 
przyrodniczym i ekologii.  
 
Pomoc finansowa była udzielana w formie dotacji. Dla zadań o charakterze nie inwestycyjnym intensywność 
pomocy wynosiła do 90 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 12.000 zł na jedno zadanie. 
Jednocześnie wartość wsparcia (dotacji) dla jednego Wnioskodawcy nie mogła przekroczyć w danym 
konkursie 36.000 zł a ostateczny poziom i forma udzielonego wsparcia są uzależnione od zgodności z 
przepisami o dopuszczalnej pomocy publicznej.  
 
O dofinansowanie mogły się ubiegać: 
→ Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i ich jednostki podległe;  
→ spółki działające na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, których wyłącznym właścicielem 

jest JST;  
→ park narodowy, parki krajobrazowe;  
→ organizacje, stowarzyszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej;  
→ szkoły wyższe i instytuty badawcze;  
→ państwowe lub samorządowe instytucje kultury;  
→ państwowe osoby prawne prowadzące działalność związaną z edukacją ekologiczną albo działające na 

rzecz ochrony środowiska.  
 

Środki Funduszu mogły być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez 
wnioskodawcę, powstałych po dniu podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o przyznaniu dotacji na 
dofinansowanie działań wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, opracowanym przez 
wnioskodawcę i zaakceptowanym przez Fundusz. Dofinansowaniu podlegały zadania, których zakończenie 
nastąpi do dnia 31.12.2015 r. (jednakże do konkursu nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zakończone). 
Wydatki poniesione po 2 stycznia roku, w którym został złożony wniosek, a przed datą decyzji Zarządu 
przyznającej dofinansowanie, zaliczane będą do kosztów kwalifikowanych jako udział środków własnych.  
 
Koszt kwalifikowany – koszt realizacji zadania, niezbędny dla osiągnięcia założonego efektu ekologicznego.  
Koszty konkursów, w tym:  
→ wynajem sali (o ile wnioskodawca nie może zapewnić we własnym zakresie) lub terenu na imprezę 

finałową;  
→ koszty nagród konkursowych – zakup nagród dla laureatów (I–III miejsca) w konkursach/ olimpiadach 

ekologicznych, wg. zestawienia:  
o sprzęt RTV,  
o sprzęt optyczny – aparaty fotograficzne, mikroskopy, binokulary, lunety, lornetki, lupy,  
o sprzęt turystyczny,  
o sprzęt komputerowy oraz tablety, audiobooki i czytniki e-booków,  
o wydawnictwa edukacyjne – albumy filmy, pozycje książkowe, pakiety i plansze edukacyjne, mapy 

związane z edukację ekologiczną i ochroną przyrody,  
o wycieczki krajoznawcze na terenie RP (do miejsc cennych przyrodniczo) – wyłącznie w oparciu o 

umowę z firmą turystyczną,  



 

o artykuły plastyczne,  
o sprzęt do pomiarów jakości i monitoringu elementów środowiska,  
o dydaktyczne modele i okazy demonstracyjne,  
o statuetki, puchary, dyplomy dla laureatów konkursów,  

→ zakup sadzonek roślin gatunków rodzimych (z zakrytym systemem korzeniowym), których koszt 
jednostkowy nie przekracza 10zł/szt., jako nagrody wyróżnienia, pocieszenia lub za udział w konkursie;  

→ drobne nagrody pocieszenia dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej, których koszt 
jednostkowy nie przekracza 15 zł/szt.  
 

Wartość jednostkowa dofinansowania nagrody przez WFOŚiGW w Warszawie nie może przekroczyć kwoty 
3.500,00 zł brutto dla laureatów instytucjonalnych np. przedszkoli, szkół.  
W przypadku nagród indywidualnych, kwota dofinansowania nagrody nie może przekroczyć 760,00 zł na 
osobę. W przypadku zwiększenia wartości jednostkowej nagrody obowiązek poinformowania laureata o 
konieczności uiszczenia podatku lub zapłata podatku leży po stronie organizatora konkursu/ olimpiady.  
 
Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację 
zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia/ odzyskania na mocy odrębnych przepisów.  
 
Koszty niekwalifikowane – koszty poniesione na n/w cele nie mogą być opłacane ze środków Funduszu:  
→ opłaty pocztowe;  
→ koszty eksploatacyjne;  
→ obsługa księgowa;  
→ zakup prenumerat wydawnictw własnych  
→ koszty delegacji;  
→ catering;  
→ wyżywienie i noclegi;  
→ konsultacje naukowe/ opieka naukowa;  
→ koszty sadzonek roślin gatunków nierodzimych;  
→ koszty koordynacji zadania;  
→ koszty transportu;  
→ koszty nagród dla opiekunów grup konkursowych;  
→ koszty utrzymania strony internetowej;  
→ koszty podatku od wzbogacenia.  

 
Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć  
Kryteria formalne – to warunki, które muszą być spełnione, aby wniosek mógł być poddany dalszej ocenie. 
Na tym etapie oceny wniosków nie jest dopuszczone składanie uzupełnień, wyjaśnień i poprawek. Wnioski 
podlegają ocenie formalnej według następujących kryteriów weryfikowanych przez Komisję Konkursową 
powołaną przez Zarząd Funduszu. Ocena w ramach kryteriów formalnych jest oceną 0/1 (spełnia/ nie 
spełnia).  
 
Kryteria formalne  
→ Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu  
→ Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane załączniki  
→ Wszystkie wymagane pola we wniosku zostały prawidłowo wypełnione  
→ Wszystkie kserokopie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem  
→ Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z regulaminem konkursu  



 

→ Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”  
→ Wydatki są zgodne z kategoriami kosztów kwalifikowanych określonych w konkursie  
→ Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z warunkami udzielania dofinansowania obowiązującymi w 

konkursie  
→ Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej (jeśli dotyczy)  
→ Pełne zbilansowanie zadania  
→ Wniosek został złożony przed planowanym terminem zakończenia realizacji zadania 
 
Nie spełnienie kryteriów formalnych skutkuje negatywną oceną wniosku, a tym samym wyłączeniem z dalszej 
procedury konkursowej. Stanowisko Funduszu dotyczące wyników oceny formalnej jest ostateczne i nie 
podlega procedurze odwoławczej.  
 
Kryteria merytoryczne – kryteria punktowane służące do weryfikacji zgłaszanych do dofinansowania zadań 
począwszy od najbardziej efektywnych do najmniej efektywnych. Wnioski pozytywnie ocenione pod 
względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, której dokonuje powołana przez Zarząd Funduszu 
Komisja Konkursowa. Komisja dokonuje oceny wniosków na podstawie Karty Oceny Wniosku, przyznając 
określoną liczbę punktów zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami.  
 
I. Ocena przygotowania opisowej dokumentacji zadania umożliwiająca prawidłową ocenę 
merytoryczną (max. 5 pkt):  
 
1.  
 

przedstawiona dokumentacja nie oddaje w pełni charakteru przedsięwzięcia, a jego elementy są 
wątpliwe do dofinansowania przez Fundusz – wniosek wymaga przedłożenia dodatkowych 
wyjaśnień mających wpływ na ewentualne uzyskanie dofinansowanie (0 pkt)  

 
2.  

przedsięwzięcie wykonalne, ale przedstawiona dokumentacja niejasno określa przebieg (np. 
regulamin konkursu/ olimpiady nie określa liczby laureatów), projekt i elementy dofinansowania 
zadania (2 pkt) 

 
3.  

przedsięwzięcie wykonalne, szczegółowo i precyzyjnie określony przebieg, projekt i elementy 
dofinansowania zadania (5 pkt)  

II. Ocena zasięgu realizacji zadania (max. 5 pkt):  
1.  zadanie obejmuje zasięgiem 1 miejscowość (1 pkt)  
2.  zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 gminę (2 pkt)  
3.  zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 powiat (3 pkt)  
4.  zadanie obejmuje zasięgiem całe województwo (5 pkt)  
III. Liczba placówek zaproszonych do realizacji przedsięwzięcia  
1.  0 (0 pkt)  
2.  od 1 do 3 (1 pkt)  
3.  od 4 do 10 (2 pkt)  
4.  od 11 do 20 (3 pkt)  
5.  powyżej 20 (4 pkt)  
IV. Pozostałe kryteria  
1.  celowość realizacji projektu uwzględniająca rzeczywiste potrzeby edukacyjne (budowanie postaw 

proekologicznych, zmiana zachowań, dalsze poszerzanie wiedzy o środowisku) (0-1 pkt)  
2.  realność osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego (podanie mierzalnych rezultatów projektu) 

(0-1 pkt)  
3.  promocja zadania za pomocą co najmniej 3 źródeł informacji innych niż wymagane w niniejszym 

regulaminie (0-1 pkt)  
4.  możliwość uzyskania efektu kaskadowego (0-1 pkt)  



 

 
Dwóch członków Komisji ma obowiązek ocenić wszystkie wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej. 
Komisja dąży do uzyskania konsensusu w ocenie każdego kryterium, a gdy będzie to niemożliwe, ilość 
punktów jaką uzyskuje dane kryterium stanowi średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez każdego z 
członków Komisji.  
W trakcie oceny merytorycznej Wnioskodawca ma możliwość jednokrotnego złożenia stosownych wyjaśnień. 
Fundusz wzywa do złożenia wyjaśnień, wskazując termin do dokonania tej czynności. Termin ten nie może 
być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.  
 
Wnioski, które otrzymały mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny merytorycznej, nie 
są rekomendowane do dofinansowania i zostaną przedstawione Zarządowi Funduszu w formie tabelarycznej. 
Wnioski spełniające kryteria, które uzyskają największą liczbę punktów, jednak nie mniej niż 60% punktów 
możliwych do uzyskania w danej kategorii zadań, są przedstawiane Zarządowi Funduszu jako wnioski 
rekomendowane do dofinansowania w ramach alokacji. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o 
pierwszeństwie otrzymania dofinansowania decyduje wielkość planowanego efektu ekologicznego, tj. liczba 
uczestników konkursu lub olimpiady. Wnioski, które uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów 
niezbędną do pozytywnej rekomendacji, ale nie będą mieścić się w zaplanowanej puli środków, będą 
rozpatrywane negatywnie, chyba że Zarząd postanowi o zwiększeniu puli środków w danej edycji Konkursu. 
W przypadku dużej ilość wniosków spełniających kryteria, Zarząd Funduszu mógł zaproponować część kwoty, 
o jaką ubiega się Wnioskodawca. Stanowisko Funduszu dotyczące wyników oceny merytorycznej jest 
ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.  
 
Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest:  
→ liczba nagrodzonych szkół [szt.];  
→ liczba uczestniczących szkół [szt.];  
→ liczba laureatów [szt.];  
→ liczba uczestników [szt.].  

 
Dofinansowanie uzyskało 26 projektów na łączną kwotę dofinansowania 267 918,70 zł. Wśród beneficjentów 
były 2 organizacje pozarządowe, które uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 13 555 zł.  
 



 

 

PROGRAMY 2015  

1) WSPOMAGANIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ POPRZEZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ 
PODNOSZĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ SPOŁECZEŃSTWA 

 
Cele programu jest wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie stanu i ochrony środowiska naturalnego. 
Dofinansowaniu podlegały przedsięwzięcia polegające na organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń, 
seminariów z zakresu ochrony środowiska (SE), publikacji wydawnictw ekologicznych promujących wiedzę 
przyrodniczą oraz zagadnienia związane z gospodarką odpadową i OZE, w tym gier edukacyjnych z 
wyłączeniem: map i kalendarzy, wydawnictw albumowych oraz przewodnikowych o lokalnym charakterze 
np.: gminnym, powiatowym (WD) i organizacji wielowątkowych programów/ kampanii edukacyjnych, tj. 
długofalowych działań edukacyjnych z zakresu ekologii, obejmujących wiele interdyscyplinarnych elementów 
programowych, skierowanych do większej liczby uczestników (w tym: wydawnictwa, konferencje, szkolenia, 
seminaria oraz doposażenie baz edukacyjnych), z wyłączeniem infrastruktury terenowej (PE). Zadanie 
obejmujące realizacją więcej niż jednego z tych rodzajów także mogło ubiegać się o dofinansowanie.  
 
Szczegółowy program działania edukacyjnego, który należy dołączyć do wniosku powinien zawierać:  
→ zasięg oddziaływania;  
→ okres realizacji;  
→ doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, sposobie realizacji, tematyce i koszcie 

całkowitym, skierowanych do podobnej grupy docelowej;  
→ kwalifikacje i kompetencje członków realizujących przedsięwzięcie;  
→ zaangażowanie partnerów lub społeczności lokalnych;  
→ przewidywaną liczbę adresatów działania;  
→ skład zespołu przewidzianego do realizacji projektu z określeniem ich kwalifikacji i kompetencji członków;  
→ planowany do uzyskania efekt ekologiczny i rzeczowy;  
→ harmonogram działania;  
→ ilość nakładu;  
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→ proponowana treść działania.  
 

Możliwe mierniki efektu ekologicznego:  
→ planowana liczba osób objętych zadaniem [sztuki];  
→ nakład wydawnictw [ilość egzemplarzy w sztukach];  
→ liczba zakupionych pomocy dydaktycznych, tablic lub materiałów szkoleniowych [sztuki];  
→ liczba przeprowadzonych zajęć dydaktycznych [ilość godzin];  
→ ilość elementów wyposażenia bazy dydaktycznej [sztuki];  
→ produkcja filmu: czas trwania [liczba minut], liczba odcinków [sztuki],  
→ produkcja audycji radiowej: czas trwania [liczba minut], liczba odcinków [sztuki].  

 
Alokacja nie została podana. Fundusz zastrzegł sobie prawo do zmiany wysokości środków zaplanowanych na 
poszczególne edycje Programu a ostateczny poziom i forma udzielonego wsparcia są uzależnione od 
zgodności z przepisami o dopuszczalnej pomocy publicznej. Formą dofinansowania była dotacja o 
intensywności dla zadań o charakterze nieinwestycyjnym:  
→ do 75% kosztów kwalifikowanych dla następujących beneficjentów: organizacji, stowarzyszeń, 

zrzeszeń, fundacji prowadzących działalność w zakresie ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej.  
→ do 90% kosztów kwalifikowanych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), ich związków oraz ich 

jednostek podległych, Parku Narodowego, parków krajobrazowych, spółek działających na rzecz ochrony 
środowiska i edukacji ekologicznej, których wyłącznym właścicielem jest JST, szkół wyższych, instytutów 
badawczych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury.  
 

Składanie wniosków następowało zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez Fundusz w formie otwartej, czyli 
do wyczerpania ustalonej alokacji środków.  
 
O dofinansowanie mogły się ubiegać: 
→ jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki oraz ich jednostki podległe;  
→ park narodowy i parki krajobrazowe;  
→ spółki działające na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, których wyłącznym właścicielem 

jest JST;  
→ organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje prowadzące działalność w zakresie ochrony środowiska 

lub edukacji ekologicznej;  
→ szkoły wyższe, instytuty badawcze;  
→ państwowe lub samorządowe instytucje kultury.  

  
Dofinansowaniu podlegały zadania, których zakończenie nastąpi do dnia 31.12.2015 r. Środki Funduszu 
mogły być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez wnioskodawcę, 
powstałych po dniu podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o przyznaniu dotacji na dofinansowanie działań 
wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, opracowanym przez wnioskodawcę i 
zaakceptowanym przez Fundusz. Dopuszcza się możliwość objęcia dofinansowaniem przez Fundusz kosztów 
powstałych po dniu podjęcia przez odpowiedni organ Funduszu decyzji o udzieleniu promesy.  
Beneficjent Funduszu zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, późn. zm.), w tym zasady równego traktowania, uczciwej 
konkurencji i przejrzystości, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.  
 
Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane  
Koszt kwalifikowany – koszt realizacji zadania, niezbędny dla osiągnięcia założonego efektu ekologicznego.  



 

→ koszty konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń w tym:  
o materiały dydaktyczne (opracowanie, zakup, druk),  
o materiały warsztatowe (plastyczne, fotograficzne oraz demonstracyjne),  
o wynajem sal (o ile Wnioskodawca nie posiada własnej sali mogącej pomieścić zakładane audytorium 

lub w uzasadnionych przypadkach, gdy charakter przedsięwzięcia wymaga specjalnego 
pomieszczenia),  

o honoraria dla prowadzących (z wyłączeniem wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez 
wnioskodawcę w oparciu o umowę o pracę) z uwzględnieniem maksymalnego poziomu kosztu:  

o warsztaty, szkolenia dla dzieci i młodzieży do 100 zł/h,  
o konferencje, szkolenia i seminaria dla dorosłych (nauczycieli, trenerów środowiskowych lub osób 

przyczyniających się do uzyskania efektu kaskadowego) do 100 zł/h,  
o koszty wstępów do obiektów przyrodniczych wraz z usługami przewodników,  
o koszty produkcji, edycji oraz wydruk dydaktycznych roll-upów, plansz i plakatów, koszty organizacji 

wystaw, w tym koszty wynajmu pomieszczeń (o ile Wnioskodawca nie posiada własnej sali mogącej 
pomieścić zakładaną wystawę lub w uzasadnionych przypadkach, gdy charakter przedsięwzięcia 
wymaga specjalnego pomieszczenia), koszty ekspozycji prac, koszty transportu ekspozycji;  

o koszty wydawnictw (gier, filmów, wydawnictw standardowych i multimedialnych, bez aplikacji 
mobilnych) – przygotowanie i druk (produkcja), z wyłączeniem kosztów ich dystrybucji oraz zakupu 
prenumerat, honoraria autorskie (za zakup zdjęć oraz przygotowanie tekstu) – nie podlegają 
dofinansowaniu ze środków Funduszu;  

o koszty pomocy dydaktycznych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia programów edukacyjnych i 
pokazów dydaktycznych w bazach i ośrodkach edukacji ekologicznej z wyłączeniem infrastruktury 
terenowej. 
  

Nie dopuszczono zakupu pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do prowadzenia jednorazowych programów i 
pokazów dydaktycznych, zakupu tego samego typu sprzętu i pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione 
ze środków WFOŚiGW w Warszawie w przeciągu 3 ostatnich lat. W przypadku umów zleceń i umów o dzieło 
związanych z realizowanym zadaniem, w tym umów za przygotowanie i prowadzenie zajęć ekologicznych, 
realizowanych w ramach programów edukacyjnych, łączna wartość umów objętych dofinansowaniem nie 
mogła przekroczyć kwoty 5.000 zł. Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi 
on koszt ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia / odzyskania na 
mocy odrębnych przepisów.  
 
Koszty niekwalifikowane – koszty poniesione na n/w cele nie mogą być opłacane ze środków Funduszu  
→ opłaty pocztowe;  
→ koszty eksploatacyjne;  
→ obsługa księgowa;  
→ koszty delegacji;  
→ catering;  
→ wyżywienie i noclegi;  
→ zwierzęta preparowane, jako eksponaty w bazach edukacyjnych;  
→ przygotowanie projektów przedsięwzięć i zajęć dydaktycznych oraz konferencyjno-seminaryjnych;  
→ organizacja jednorazowych wydarzeń o ograniczonym zasięgu i krótkotrwałych efektach, (happeningi, 

demonstracje, pikiety);  
→ imprezy towarzyszące np. teatr, koncert;  
→ konsultacje naukowe/ opieka naukowa;  
→ tłumaczenie tekstów;  



 

→ koszty honorariów dla wykładowców, moderatorów, twórców ponad limity określone w koszcie 
kwalifikowanym;  

→ koszty opracowania i edycji zdjęć;  
→ koszty sadzonek roślin gatunków nierodzimych;  
→ koszty koordynacji zadania;  
→ sprzątanie terenu po imprezach;  
→ zakup i montaż wiat, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery itp.;  
→ utrzymanie strony internetowej;  
→ zakup nośników elektronicznych do przenoszenia materiałów konferencyjnych (płyty CD, pendrive, itp.).  

 
Koszty niestanowiące wartości zadania:  
→ koszty kalkulowane w tym wolontariat;  
→ nieodpłatne usługi i darowizny rzeczowe;  
→ koszty ponoszone w ramach wypłat związanych z umowami o pracę (płace personelu);  
→ stałe koszty eksploatacyjne obiektów (prąd, gaz, telefon, itp.).  

 
Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć  
KRYTERIA DOSTĘPU  
Kryteria dostępu to warunki, które muszą być spełnione, aby wniosek mógł być poddany dalszej ocenie. 
Kryteria dostępu dzielą się na kryteria formalne i kryteria merytoryczne oceniane wg reguły spełnia/nie 
spełnia. Negatywny wynik kwalifikacji wniosku na tym etapie (jeśli nawet jedno kryterium dostępu nie jest 
spełnione) wyklucza przedsięwzięcie z dalszej oceny.  
 
Kryteria formalne  
→ Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu  
→ Wniosek jest kompletny, prawidłowo wypełniony, podpisany, posiada wymagane 

załączniki  
→ Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem  
→ Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”  
→ Wydatki są zgodne z kategoriami kosztów kwalifikowanych określonych w programie  
→ Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z warunkami udzielania dofinansowania 

obowiązującymi w programie.  
→ Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej (jeśli dotyczy)  
→ Pełne zbilansowanie zadania.  

Kryteria merytoryczne  
→ Szczegółowy program działania edukacyjnego  
 
KRYTERIA SELEKCJI – kryteria punktowane służące do weryfikacji zgłaszanych do dofinansowania zadań 
począwszy od najbardziej efektywnych do najmniej efektywnych.  
Kryteria merytoryczne wspólne dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć 
 
I. Ocena przygotowania opisowej dokumentacji zadania umożliwiająca prawidłową ocenę merytoryczną:  
1.  
 

przedstawiona dokumentacja nie oddaje w pełni charakteru przedsięwzięcia, a jego elementy są 
wątpliwe do dofinasowania przez Fundusz (0 pkt)  

2.  
 

przedsięwzięcie wykonalne, ale przedstawiona dokumentacja niejasno określa przebieg, projekt i 
elementy dofinansowania zadania (2 pkt)  

3.  przedsięwzięcie wykonalne, szczegółowo i precyzyjnie określony przebieg, projekt i elementy 



 

 dofinansowania zadania (5 pkt)  
II. Ocena celowości, metodyki oraz zakresu promocji realizowanego zadania  
1.  
 

celowość realizacji projektu uwzględniająca rzeczywiste potrzeby edukacyjne (budowanie postaw 
proekologicznych, zmiana zachowań, dalsze poszerzanie wiedzy o środowisku (0-1 pkt)  

2.  adekwatność zaproponowanych metod lub narzędzi edukacyjnych do specyfiki grupy celowej (0-1 pkt)  
3.  promocja zadania za pomocą co najmniej 3 źródeł informacji innych niż określone w programie (0-1 pkt)  
III. Ocena zasięgu realizacji zadania (max. 4 pkt):  
1.  zadanie obejmuje zasięgiem 1 miejscowość (1 pkt)  
2.  zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 gminę (2 pkt)  
3.  zadanie obejmuje zasięgiem co najmniej 1 powiat (3 pkt)  
4.  zadanie obejmuje zasięgiem całe województwo (4 pkt)  
IV. Szacowana liczba uczestników objętych kampanią (na podstawie oświadczenia):  
1.  poniżej 100 (1 pkt)  
2.  od 101 do 300 (2 pkt)  
3.  od 301 do 500 (3 pkt)  
4.  od 501 do 1000 (4 pkt)  
5.  powyżej 1000 (5 pkt)  
V. Liczba uczestników danego przedsięwzięcia:  
1.  poniżej 25 osób (0 pkt)  
2.  od 25 do 50 osób (1 pkt)  
3.  od 51 do 100 osób (2 pkt)  
4.  od 101 do 200 osób (3 pkt)  
5.  powyżej 200 osób (4 pkt)  
VI. Pozostałe kryteria  
1.  możliwość uzyskania efektu kaskadowego (0-1 pkt)  
2.  wydawnictwo skierowane do 2 lub więcej grup docelowych np. nauczyciele, młodzież szkół 

podstawowych, młodzież gimnazjalna, samorządowcy (0-1)  
Punkt IV lub V podlega ocenie w zależności od charakteru zadania.  
 
Dofinansowanie otrzymują zadania spełniające w/w kryteria, które uzyskały min. 60% punktów możliwych do 
uzyskania w danej kategorii zadań. Po wyczerpaniu alokacji Zarząd mógł podjąć decyzję o umieszczeniu 
zadania na liście rezerwowej. Realizacja tej listy jest możliwa w przypadku zwiększenia alokacji środków lub 
wystąpienia wolnych środków finansowych.  
 
Środki przekazane przez Fundusz na realizację zadań przewidzianych do realizacji w roku 2015 powinny 
zostać wypłacone najpóźniej do dnia 15.12.2015 r.  
 
Dofinansowanie uzyskało łącznie 67 projektów na łączną kwotę 1 830 529,18 zł, z czego 185 715 zł przypada 
na 4 projekty pozarządowych organizacji ekologicznych.  
 



 

 
 

2) WSPIERANIE ROZWOJU TERENOWEJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ 

Celem programu jest podniesienie wiedzy na temat fauny i flory Mazowsza w warunkach terenowych oraz 
zapobieganie antropogenizacji środowiska naturalnego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających 
na budowie infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w szczególności na obszarach prawnie 
chronionych i Natura 2000. 
 
Alokacja nie została podana. Fundusz zastrzegł sobie prawo do zmiany wysokości środków zaplanowanych na 
poszczególne edycje Programu. Składanie wniosków następowało zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez 
Fundusz w formie otwartej, czyli do wyczerpania ustalonej alokacji środków. Formą dofinansowania była 
dotacja o intensywności dla zadań: 
1) o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz polegającym na zakupie wiat edukacyjnych 

(niezależnie od powierzchni), witaczy, kładek hydro-biologicznych, koszy na odpady, ławek, stojaków na 
rowery:  
→ do 40% kosztów kwalifikowanych dla następujących beneficjentów: organizacji, stowarzyszeń, 

zrzeszeń, fundacji prowadzących działalność w zakresie ochrony środowiska lub edukacji 
ekologicznej.  

→ do 50% kosztów kwalifikowanych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), ich związków oraz 
ich jednostek podległych, Parku Narodowego, parków krajobrazowych, spółek działających na rzecz 
ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, których wyłącznym właścicielem jest JST, szkół wyższych, 
instytutów badawczych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury.  

Za projekt inwestycyjny uznaje się taki, z którego środki przeznaczone będą na nabycie rzeczowego 
majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz ulepszenie tych składników, w stopniu 
przekraczającymi 50% kwoty dofinansowania projektu.  
 

2) Dla zadań o charakterze nieinwestycyjnym, polegającym na umieszczeniu na ścieżkach edukacyjnych, w 
zewnętrznych bazach edukacyjnych, w punktach edukacji terenowej, tablic dydaktycznych, gier i zabaw 
edukacyjnych:  

61% 15% 

10% 

10% 

4% 

przyznane dofinansowanie wg beneficjentów 

JST

organizacje pozarządowe

POE

Kampinoski Park Narowody i Zespół Parków
Krajobrazowych Woj. Mazowieckiego

inne podmioty



 

→ do 75% kosztów kwalifikowanych dla następujących beneficjentów: organizacji, stowarzyszeń, 
zrzeszeń, fundacji prowadzących działalność w zakresie ochrony środowiska lub edukacji 
ekologicznej. 

→ do 90% kosztów kwalifikowanych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), ich związków oraz 
ich jednostek podległych, Parku Narodowego, parków krajobrazowych, spółek działających na rzecz 
ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, których wyłącznym właścicielem jest JST, szkół wyższych, 
instytutów badawczych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury.  

 
Ostateczny poziom i forma udzielonego wsparcia są uzależnione od zgodności z przepisami o dopuszczalnej 
pomocy publicznej.  
 
Ustalono odgórnie możliwe mierniki efektu ekologicznego:  
→ szacowana liczba osób objętych zadaniem [sztuki];  
→ długość ścieżki edukacyjnej [km] i ilość elementów wyposażenia [sztuki];  
→ ilość elementów infrastruktury edukacyjnej w tym tablic [sztuki];  
→ powierzchnia kącika edukacyjnego [m2], ilość elementów wyposażenia [sztuki];  

 
Beneficjentami mogły zostać następujące podmioty: 
→ jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki oraz ich jednostki podległe;  
→ park narodowy, parki krajobrazowe;  
→ spółki działające na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, których wyłącznym właścicielem 

jest JST;  
→ organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje prowadzące działalność w zakresie ochrony środowiska 

lub edukacji ekologicznej;  
→ szkoły wyższe, instytuty badawcze;  
→ państwowe lub samorządowe instytucje kultury.  

 
Dofinansowaniu podlegały zadania, których zakończenie nastąpi do dnia 31.12.2015 r. Środki Funduszu mogą 
być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez wnioskodawcę, 
powstałych po dniu podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o przyznaniu dotacji.  
 
Beneficjent Funduszu zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, w tym zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o której 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.  
 
Koszt kwalifikowany – koszt realizacji zadania, niezbędny dla osiągnięcia założonego efektu ekologicznego.  
Koszty urządzenia infrastruktury terenowej służącej do edukacji ekologicznej:  
→ budowa, rozbudowa, modernizacja baz edukacyjnych, terenowych ścieżek edukacyjnych, kładek do 

obserwacji terenowej miejsc trudnodostępnych, pomostów do badań hydrobiologicznych, terenowych 
stacji obserwacyjnych, pogodowych, zagród obserwacyjnych, dostrzegalni 

→ zakładanie/ tworzenie ogrodów dydaktycznych w tym kolekcji dendrologicznych i florystycznych 
(gatunków rodzimych);  

→ profile glebowe;  
→ zakładanie/ tworzenie silwarii;  
→ terenowe pomoce edukacyjne, tablice edukacyjne, zegary fenologiczne;  
→ wiaty, wigwamy z wyposażeniem edukacyjnym, witacze, kosze na odpady, ławki, stojaki na rowery.  

 



 

Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację 
zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia/odzyskania na mocy odrębnych przepisów. Koszty 
poniesione w okresie do 24 miesięcy przed datą złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie mogą 
zostać zaliczone do kosztu kwalifikowalnego zadania. Rozliczeniu ze środków Funduszu mogą podlegać 
jedynie wydatki poniesione po dacie decyzji Zarządu przyznającej dofinansowanie lub promesę 
dofinansowania.  
 
Koszty niekwalifikowane – koszty poniesione na n/w cele nie mogą być opłacane ze środków Funduszu  
→ opłaty pocztowe;  
→ koszty eksploatacyjne;  
→ obsługa księgowa;  
→ koszty delegacji;  
→ catering;  
→ wyżywienie i noclegi;  
→ zwierzęta preparowane, jako eksponaty w bazach edukacyjnych;  
→ przygotowanie projektów przedsięwzięć;  
→ koszty sadzonek roślin gatunków nierodzimych;  
→ koszty koordynacji zadania.  

 
Koszty niestanowiące wartości zadania: koszty kalkulowane w tym wolontariat, nieodpłatne usługi i 
darowizny rzeczowe, koszty ponoszone w ramach wypłat związanych z umowami o pracę (płace personelu).  
 
Ustalono następujące szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć  
KRYTERIA DOSTĘPU - warunki, które muszą być spełnione, aby wniosek mógł być poddany dalszej ocenie. 
Kryteria dostępu dzielą się na kryteria formalne i kryteria merytoryczne. Negatywny wynik kwalifikacji 
wniosku na tym etapie (jeśli nawet jedno kryterium dostępu nie jest spełnione) wyklucza przedsięwzięcie z 
dalszej oceny.  
 
Kryteria formalne  
→ Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu  
→ Wniosek jest kompletny, prawidłowo wypełniony, podpisany, posiada wymagane załączniki  
→ Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem  
→ Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”  
→ Wydatki są zgodne z kategoriami kosztów kwalifikowanych określonych w programie  
→ Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z warunkami udzielania dofinansowania obowiązującymi w 

programie.  
→ Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej (jeśli dotyczy)  
→ Pełne zbilansowanie zadania.  
→ Spełnienie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa budowlanego, które związane są 

z realizacją zadania (dotyczy zadań inwestycyjnych)  
→ Projekt zadania realnie oddający charakter przedsięwzięcia – projekt infrastruktury  

Kryteria merytoryczne  
Efekt ekologiczny – zgodność danych zawartych w karcie efektu ekologicznego z projektem technicznym (jeśli 
wynika ze specyfiki zadania)  
 
KRYTERIA SELEKCJI – kryteria punktowane służące do weryfikacji zgłaszanych do dofinansowania zadań 
począwszy od najbardziej efektywnych do najmniej efektywnych.  



 

 
Kryteria merytoryczne wspólne dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć 
I. Ocena przygotowania opisowej dokumentacji zadania umożliwiająca prawidłową ocenę merytoryczną:  
1.  przedstawiona dokumentacja nie oddaje w pełni charakteru przedsięwzięcia, a jego elementy są 

wątpliwe do dofinasowania przez Fundusz (0 pkt)  
2.  przedsięwzięcie wykonalne, ale przedstawiona dokumentacja niejasno określa przebieg, projekt i 

elementy dofinansowania zadania (2 pkt)  
3.  
 

przedsięwzięcie wykonalne, szczegółowo i precyzyjnie określone przebieg, projekt i elementy 
dofinansowania zadania (5 pkt)  

II. Ocena celowości, metodyki oraz zakresu promocji realizowanego projektu  
1.  
 

celowość realizacji projektu uwzględniająca rzeczywiste potrzeby edukacyjne (budowanie postaw 
proekologicznych, zmiana zachowań, dalsze poszerzanie wiedzy o środowisku (0-1 pkt)  

2.  adekwatność zaproponowanych metod lub narzędzi edukacyjnych do specyfiki grupy docelowej (0-1 pkt)  

3.  promocja zadania za pomocą co najmniej 3 źródeł informacji innych niż określone w programie (0-1 pkt)  

III. Szacunkowa liczba osób korzystających z infrastruktury terenowej i bazy edukacyjnej/ rok, które będą 
przedmiotem wniosku:  
1.  poniżej 50 osób (0 pkt)  
2.  od 50 do 200 osób (1 pkt)  
3.  od 201 do 500 osób (2 pkt)  
4.  od 501 do 1000 osób (3 pkt)  
5.  powyżej 1000 osób (4 pkt)  
IV. Kryterium wartości przyrodniczych (lokalizacja zadania na obszarach objętych ochroną przyrody)  
1.  obszary NATURA 2000 (5 pkt)  
2.  Park Narodowy (4 pkt)  
3. rezerwaty przyrody, Parki Krajobrazowe (3 pkt)  
4.  obszary chronionego krajobrazu (2 pkt)  
5.  inne formy ochrony przyrody (1 pkt)  
V. Pozostałe kryteria  
4.  wykonanie co najmniej 5 nowych elementów infrastruktury terenowej (0-1 pkt)  
 
Dofinansowanie otrzymują zadania spełniające w/w kryteria, które uzyskają min. 50% (w przypadku dotacji 
inwestycyjnych) lub 60% (w przypadku dotacji nieinwestycyjnych) punktów możliwych do uzyskania w danej 
kategorii zadań. Po wyczerpaniu alokacji Zarząd Funduszu może podjąć decyzję o umieszczeniu zadania na 
liście rezerwowej. Realizacja tej listy jest możliwa w przypadku zwiększenia alokacji środków lub wystąpienia 
wolnych środków finansowych.  
 
Dofinasowanie przyznano 35 projektom na łączną kwotę 1 532 342,44 zł, z czego 2 projekty na łączną kwotę 
dofinansowania 98 287 zł realizowane były przez organizacje pozarządowe. Żadna z nich nie była organizacją 
ekologiczną.   
 



 

 
 

ZADANIA NIE REALIZOWANE W RAMACH ŻADNEGO Z PROGRAMÓW/KONKURSÓW 2015  

 Wnioskodawca Tytuł zadania Kwota 
dotacji 

% 

1 Wojewoda Mazowiecki Edukacja przeciwpożarowa dzieci i młodzieży 200 000 zł 100 
2 Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 
Mazowieckie obszary Natura 2000 – ptaki 164 300 zł 100 

3 Zespół Szkół Kształcenia 
Rolniczego 

Budowa ścieżki edukacyjnej promującej 
bioróżnorodność flory i fauny w kompleksie 
parkowych ZSKR 

130 000 zł 100 

4 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

XI edycja konkursu – zbiórka makulatury dla 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych 

43 616 zł 100 

5 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

XIII edycja konkursu o tematyce ekologicznej pn. 
„Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy 
źródła” dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów 

30 000 zł 100 

6 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

VII edycja konkursu o tematyce ekologicznej dla 
przedszkoli „Kalendarz z energią” 

15 000 zł 100 

7 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

Konkurs ekologiczny dotyczący zużytych baterii i 
akumulatorów skierowany do placówek 
oświatowych 

50 000 zł 100 

8 Mazowiecka Agencja 
Energetyczna sp. z o.o. 

Studia podyplomowe dla urzędników samorządu 
terytorialnego z zakresu efektywnego 
gospodarowania energią i promowania postaw 

214 900 zł 84,17 
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proekologicznych – Samorządowy Menedżer 
Energii (I i II tura studiów).  

  RAZEM 847 716 zł  
 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

 
Co jest widoczne na pierwszy rzut oka to fakt, iż ilość konkursów (nie koniecznie ich różnorodność) jest duża 
w porównaniu z innymi WFOŚiGW a opis warunków naborów jest na większym poziomie szczegółowości co 
mogłoby sugerować, iż przyznawanie dofinansowania będzie przejrzystsze.  
 
W wielu jednak konkursach dofinansowane zadania wykraczały poza postawione w naborach warunki np.  
1) W ramach konkursu w 2014 roku „Wydawnictwa ekologiczne” projekty np. Fundacji Ochrony Głuszca 

(projekt dofinansowany na kwotę 192 179 zł), Fundacji Drabina Rozwoju (projekty dofinansowany na 
kwotę 62 000 zł), Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (projekt dofinansowany na kwotę 85 500 zł) i 
gminy Kampinos (dofinansowany na kwotę 40 000 zł) uzyskały 100% dofinansowania (podczas gdy w 
warunkach naboru mowa była o maksymalnym dofinansowaniu 80% wydatków kwalifikowalnych) a 
kwota dofinansowania jest dużo większa niż przewidywał konkurs, który ustalił maksymalną wartość 
projektu na 30 000 zł.  

2) Podobnie w ramach konkursu „Organizacja konferencji, warsztatów …” 2 projekty Gmin zostały 
dofinansowane kwotą, która przekracza limit wskazany w warunkach naboru. 

3) W programie 2014 „Wspieranie kampanii i akcji edukacyjnych…” ograniczenie maksymalnego 
dofinansowania dla podmiotów nie samorządowych wynosiło 80% wydatków kwalifikowalnych. Jednakże 
projekt Uniwersytetu Warszawskiego, który nie jest podmiotem samorządowym uzyskał dofinansowanie 
100% wydatków kwalifikowalnych.  
 

Te przykłady wskazują zatem, iż ustalone w regulaminie naboru warunki nie są warunkami jednoznacznymi – 
wskazuje na to także postawa Funduszu wyrażona w zastrzeżeniu, iż wynik oceny formalnej i merytorycznej 
jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. Takie stanowisko narusza podstawowe prawa 
wnioskodawcy do odwołania się od błędnie wykonanej oceny wniosku i czyni proces oceny wniosków 
nieprzejrzystym i narażonym na nieprawidłowości.  
 
W wielu konkursach/programach organizacje pozarządowe są jawnie wydzielone spośród grona pozostałych 
wnioskodawców i wartość maksymalnego dofinansowania, o jakie mogą się one ubiegać jest mniejsza niż dla 
pozostałych wnioskodawców (np. Program 2015 „Wspomaganie edukacji ekologicznej…”). W 2014 roku 
Fundusz także wydzielił tematycznie i finansowo (osobna, większa alokacja) nabory skierowane do jednostek 
samorządu terytorialnego. Mimo, iż zakres tematyczny, reguły (oprócz alokacji i poziomu dofinansowania) a 
także terminy naborów były identyczne jak w przypadku naboru dla pozostałych podmiotów. Faworyzuje to 
zatem jednostki samorządu terytorialnego i powiązane jednostki samorządowe w ubieganiu się o 
dofinansowanie. Co jest widoczne w kwotach przyznanego dofinansowania, które w 2015 roku bliskie jest 70 
– 80% całościowej kwoty udzielonego wsparcia.  
 
Ustalone szczegółowe kryteria wyboru projektów są – w porównaniu ze standardami Funduszy – dużo 
bardziej obiektywne i oceniają rzeczywistą wartość wniosku oraz celowość jego realizacji. Mimo to 
merytoryczne kryterium dostępu określone w naborach w 2014 r. (a zatem oceniane nie punktowo tylko wg 



 

zasady spełnia/nie spełnia) zdefiniowane jako ocena czy projekt posiada możliwy do osiągnięcia i wiarygodny 
efekt ekologiczny, posiada wiarygodne założenia i dane oraz czy efekt ekologiczny jest zgodny z danymi 
zawartymi w karcie efektu ekologicznego oraz dokumentacją przedstawioną we wniosku – naraża wniosek na 
subiektywną ocenę zależną od opinii oceniającego. Kryteria te zostały zmienione w naborach 2015 r. stając 
się kryteriami obiektywnymi.  
 
W ramach konkursu „Infrastruktura terenowa…” w 2014 roku nastąpiła drobna zmiana w kryteriach dostępu, 
w ramach których znalazły się jedynie kryteria formalne. Kryteria merytoryczne nie punktowane tj. możliwy 
do osiągnięcia i wiarygodny efekt ekologiczny posiadający wiarygodne założenia i dane, zgodność efektu 
ekologicznego z danymi zawartymi w karcie efektu ekologicznego oraz dokumentacją przedstawioną we 
wniosku oraz precyzyjne określenie efektu ekologicznego - mimo, iż nadal stanowiły kryteria 0/1 oceniane na 
zasadzie spełnia / nie spełnia nie ważyły już na odrzuceniu wniosku w ramach oceny formalnej. Biorąc pod 
uwagę pewien schemat względem jakiego opisane są zasady we wszystkich konkursach i programach na 2014 
rok – domniemywać można iż takie określenie kryteriów dostępu jest jedynie pomyłką a nie celowym 
działaniem Funduszu. Trudnym do oceny jest czy w ramach procesu oceny wniosków w tym konkursie 
rzeczywiście zastosowano się do tego wyjątku.  
 
W naborach Fundusz określa możliwe mierniki efektu ekologicznego tj. nakład wydawnictw, ilość zajęć 
dydaktycznych czy ilość elementów wyposażenia bazy dydaktycznej. W ocenie autora w ten sposób badany 
jest efekt rzeczowy osiągnięty przez realizację projektu a nie jego efekt. Ocena polegająca na ocenie czasu 
trwania audycji radiowej nie mówi o jakości merytorycznej tego produktu ani o efekcie edukacyjnym jaki 
może wywrzeć. Są to zatem błędnie sformułowane kryteria oceny efektu ekologicznego.  
 
Jak w przypadku przeważającej większości Funduszy koszty ogólne oraz koszty osobowe zespołu 
realizującego zadania w ramach projektu nie są kosztami kwalifikowanymi ani nie mogą stanowić wkładu 
własnego wnioskodawcy. Fundusz w Warszawie do tej puli włącza także koszty delegacji, noclegów i 
wyżywienia (nawet jeśli są to koszty ponoszone na delegacji w związku z realizacją projektu) a nawet koszty 
kalkulowane w tym wolontariatu czy nieodpłatnych usług i darowizn rzeczowych. Pozbawia to podmioty takie 
jak organizacje pozarządowe włączenia jako wkład własny pracy wolontariuszy lub opłacić koszty swojego 
funkcjonowania – nawet tego związanego z realizacją projektu. Jak wskazano jednak wyżej Fundusz czynił 
często wyjątki od ustalonych przez siebie reguł – nic zatem nie wskazuje na to, iż i od tych mógł robić wyjątki.  
 
Dodatkowym aspektem, na który należy zwrócić uwagę to fakt, iż Fundusz w naborach 2015 jasno precyzuje, 
iż Beneficjent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, w tym zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o której 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Art. 3 ustawy precyzuje jakie podmioty zobowiązane są do stosowania jej 
zapisów przy udzielaniu zamówień publicznych. Wśród tych podmiotów brak m.in. podmiotów prywatnych a 
zatem organizacji pozarządowych. Zmuszanie tych podmiotów do stosowania ustawy jest de facto 
sprzeczne z ustawą a co za tym idzie także udzielanie przez te podmioty zamówienia zgodnie z rygorem 
ustawy. Takie działanie Funduszu jest zatem jawnym naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, 
do której stosowania obliguje wszystkich beneficjentów.  
 
 
 
 
 
 



 

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 

PROGRAMY 2014  

1) OCHRONA PRZYRODY I OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ DLA ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI 
BIOLOGICZNEJ NA OBSZARACH CHRONIONYCH  

 
Celem programu było prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i 
gatunków (działania o charakterze powtarzalnym), oraz monitoring w zakresie stanu zasobów 
przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych zadań poprzez czynną ochronę 
gatunków chronionych,  budowę gniazd, podestów, poprawę warunków bytowych, monitoring gatunków 
chronionych.  
 
Alokacja nie została podana.  Nabór wniosków prowadzony w trybie otwartym, w sposób ciągły do 
wyczerpania alokacji. Formą dofinansowania była dotacja o intensywności do 90% kosztów kwalifikowanych 
zadania.  
 
Beneficjentami mogły być następujące podmioty: 
1) Park Narodowy.  
2) Parki Krajobrazowe.  
3) Lasy Państwowe.  
4) Organizacje ekologiczne.  
5) Jednostki samorządu terytorialnego.  

 
Koszty kwalifikowane to wszystkie koszty związane z ochroną gatunkową: czynna ochrona, plany ochrony i 
ratowania gatunków, walka ze szkodnikami, budowa gniazd i podestów, poprawa warunków bytowych oraz 
monitoring gatunku,  
Koszty niekwalifikowane:  
→ opłaty pocztowe,  
→ koszty eksploatacyjne,  
→ koszty administracyjne,  
→ koszty zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,  
→ transport,  
→ kalkulowana wartość pracy wolontariatu (udokumentowana umową lub innym równoważnym 

dokumentem), nieodpłatne usługi,  
→ nieodpłatnie przekazane mienie ruchome o udokumentowanej wartości,  
→ dokumentacja projektowa.  
→ praca koordynatora projektu.  
→ konsultacje naukowe, opieka naukowa.  
→ koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez wnioskodawcę.  

 
KRYTERIA DOSTĘPU  
→ Złożenie kompletnego, prawidłowo podpisanego i parafowanego wniosku na obowiązujących drukach 

wraz z wymaganymi załącznikami;  
→ Zgodność celu i rodzaju przedsięwzięcia z przedmiotowym programem;  



 

→ Zgodność wydatków opisanych we wniosku z kategoriami kosztów kwalifikowanych określonych w 
programie;  

→ Spełnienie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, które związane są z realizacją 
zadania;  

→ Zgodność wnioskowanego dofinansowania z zasadami udzielania pomocy publicznej (jeśli występuje);  
→ Prawidłowa struktura finansowa zadania - tj. zbilansowanie zadania;  
→ Wiarygodne założenia i dane dotyczące efektu ekologicznego w złożonym wniosku;  

Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest w zależności od charakteru zadania:  
→ liczba osobników danego gatunku poddanych czynnej ochronie;  
→ liczba gniazd, podestów nowych i poddanych renowacji;  
→ powierzchnia obszaru objęta działaniami związanymi z poprawą warunków bytowania;  
→ liczba stanowisk oraz powierzchnia objęta monitoringiem.  

 
W przypadku niespełnienia kryteriów dostępu wniosek nie podlega dalszej ocenie merytorycznej.  
Kryteria merytoryczne punktowane  
1) Kryterium przedmiotu dofinansowania:  

a. prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków – 5 
pkt  

b. monitoring w zakresie stanu zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów 
realizowanych zadań – 4 pkt  

2) Kryterium wartości przyrodniczych (lokalizacja zadania):  
a. obszary NATURA 2000 – 5 pkt  
b. Park Narodowy z otuliną – 4 pkt  
c. Parki Krajobrazowe z otuliną, rezerwaty przyrody – 3 pkt  
d. inne formy ochrony przyrody – 2 pkt  
e. pozostałe – 1 pkt  

3) Kryterium zasięgu działania:  
a. regionalny (ponad powiatowy) – 5 pkt  
b. powiatowy – 4 pkt  
c. ponad gminny (więcej niż jedna gmina, związek gmin) – 3 pkt  
d. gminny – 2 pkt  
e. lokalny – 1 pkt  

4) Stopień przygotowania zadania:  
a. przygotowanie kompletne – 5 pkt  
b. przygotowanie zaawansowane – 3 pkt  
c. faza projektowa lub przedprojektowa – 1 pkt  

5) Kryterium wielkości dofinansowania z WFOŚiGW:  
a. 20% - 35% – 5 pkt  
b. 35,1% - 45% – 4 pkt  
c. 45,1% - 60% – 3 pkt  
d. 60,1% - 70% – 2 pkt  
e. 70,1% - 80% – 1 pkt  

6) Kryterium konstrukcji finansowej zadania:  
a. dofinansowanie ze środków UE – 5 pkt.  
b. dofinansowanie ze źródeł krajowych (innych niż WFOŚiGW w Warszawie) – 4 pkt.  
c. konstrukcja finansowana oparta wyłącznie na środkach własnych i WFOŚiGW w Warszawie – 3 

pkt.  



 

 
Dofinasowaniu będą podlegały wnioski kompletne, które otrzymały, co najmniej 50% maksymalnej liczby 
punktów.  
 
Dofinansowano 19 projektów z czego 5 projektów prowadzonych było przez pozarządowe organizacje 
ekologiczne na łączną kwotę 79 000 zł.  
 

 

2) POWSTRZYMANIE SPADKU LICZEBNOŚCI I ODBUDOWA POPULACJI ZAGROŻONYCH 
GATUNKÓW ZWIERZĄT, ROŚLIN I GRZYBÓW  

 
Celem programu było opracowanie programów ochrony gatunków prawnie chronionych, restytucja i 
reintrodukcja gatunków prawnie chronionych, ochrona in situ i ex situ gatunków prawnie chronionych, 
monitoring w zakresie stanu populacji, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych zadań. 
 
Alokacja nie została podana. Nabór wniosków prowadzony był w formie otwartej, w sposób ciągły do 
wyczerpania alokacji. Formą dofinansowania była dotacja o intensywności do 90% kosztów kwalifikowanych 
zadania. Wymaganą dokumentacją było m.in. sprawozdanie z realizacji zadań o podobnym charakterze w 
latach ubiegłych 
 
Beneficjentami mogły być następujące podmioty:  
1) Park Narodowy.  
2) Parki Krajobrazowe.  
3) Lasy Państwowe.  
4) Organizacje ekologiczne.  
5) Jednostki samorządu terytorialnego.  
6) Stowarzyszenia rejestrowe działające na rzecz ochrony przyrody  
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Koszty kwalifikowane to wszystkie koszty związane ze sporządzaniem planów ochrony i ratowania gatunków, 
restytucja i reintrodukcja gatunków, ochrona in situ i ex situ, monitoring stanu populacji gatunku. 
 
Koszty niekwalifikowane:  
→ opłaty pocztowe,  
→ koszty eksploatacyjne,  
→ koszty administracyjne,  
→ koszty zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,  
→ transport,  
→ kalkulowana wartość pracy wolontariatu (udokumentowana umową lub innym równoważnym 

dokumentem), nieodpłatne usługi,  
→ nieodpłatnie przekazane mienie ruchome o udokumentowanej wartości,  
→ dokumentacja projektowa  
→ praca koordynatora projektu,  
→ konsultacje naukowe,  
→ koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez wnioskodawcę.  

 
Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć  
KRYTERIA DOSTĘPU  
→ Złożenie kompletnego, prawidłowo podpisanego i parafowanego wniosku na obowiązujących drukach 

wraz z wymaganymi załącznikami;  
→ Zgodność celu i rodzaju przedsięwzięcia z przedmiotowym programem;  
→ Zgodność wydatków opisanych we wniosku z kategoriami kosztów kwalifikowanych określonych w 

programie;  
→ Spełnienie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, które związane są z realizacją 

zadania;  
→ Zgodność wnioskowanego dofinansowania z zasadami udzielania pomocy publicznej (jeśli występuje);  
→ Prawidłowa struktura finansowa zadania - tj. zbilansowanie zadania;  
→ Wiarygodne założenia i dane dotyczące efektu ekologicznego w złożonym wniosku;  

Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest w zależności od charakteru zadania:  
→ liczba osobników danego gatunku objętych planem/programem;  
→ liczba osobników poddanych reintrodukcji i restytucji;  
→ liczba osobników poddanych ochronie in situ i ex situ;  
→ liczba stanowisk objętych monitoringiem.  

W przypadku niespełnienia kryteriów dostępu wniosek nie podlegał dalszej ocenie merytorycznej.  
 
Kryteria merytoryczne punktowane  
1) Kryterium przedmiotu dofinansowania:  

a. opracowanie planów i programów ochrony oraz zadań ochronnych – 5 pkt  
b. reintrodukcja, restytucja gatunków prawnie chronionych – 4 pkt  
c. ochrona in situ i ex situ gatunków prawnie chronionych – 3 pkt.  
d. monitoring stanu populacji gatunków prawnie chronionych – 2 pkt  

2) Kryterium wartości przyrodniczych (lokalizacja zadania):  
a. obszary NATURA 2000 – 5 pkt  
b. Park Narodowy z otuliną – 4 pkt  
c. Parki Krajobrazowe z otuliną, rezerwaty przyrody – 3 pkt  



 

d. inne formy ochrony przyrody – 2 pkt  
e. pozostałe – 1 pkt  

3) Kryterium zasięgu działania:  
a. regionalny (ponad powiatowy) – 5 pkt  
b. powiatowy – 4 pkt  
c. ponad gminny (więcej niż jedna gmina, związek gmin) – 3 pkt  
d. gminny – 2 pkt  
e. lokalny – 1 pkt  

4) Stopień przygotowania zadania:  
a. przygotowanie kompletne – 5 pkt  
b. przygotowanie zaawansowane – 3 pkt  
c. faza projektowa lub przedprojektowa – 1 pkt  

5) Kryterium wielkości dofinansowania z WFOŚiGW:  
a. 20% - 35% – 5 pkt  
b. 35,1% - 45% – 4 pkt  
c. 45,1% - 60% – 3 pkt  
d. 60,1% - 70% – 2 pkt  
e. 70,1% - 90% – 1 pkt  

6) Kryterium konstrukcji finansowej zadania:  
a. dofinansowanie ze środków UE – 5 pkt.  
b. dofinansowanie ze źródeł krajowych (innych niż WFOŚiGW w Warszawie) – 4 pkt.  
c. konstrukcja finansowana oparta wyłącznie na środkach własnych i WFOŚiGW w Warszawie – 3 

pkt.  
 

Dofinasowaniu będą podlegały wnioski kompletne, które otrzymały, co najmniej 50% maksymalnej liczby 
punktów.  
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3) OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ  

Celem programu jest ochrona różnorodności biologicznej poprzez dofinansowanie zadań związanych z 
urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień oraz parków, z ochroną i przywracaniem 
chronionych gatunków roślin lub zwierząt, ze zwiększaniem lesistości kraju oraz uporządkowaniem ewidencji 
gruntów zalesionych oraz kompleksową ochroną siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych i 
zachowanie różnorodności gatunkowej wraz z oceną efektów (monitoringiem) realizowanych prac.  
 
Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu: 
1) Przedsięwzięcia związane z urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień oraz parków:  

a. prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew starych, drzew objętych ochroną Konserwatora 
Zabytków bądź właściwej gminy;  

b. rewaloryzacja zabytkowych alei i parków;  
c. uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów w istniejących parkach.  

2) Przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt oraz 
ochroną siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych:  

a. programy ochrony i ratowania gatunków chronionych,  
b. reintrodukcja, restytucja gatunków chronionych,  
c. ochrona in situ i ex situ gatunków chronionych,  
d. monitoring stanu populacji gatunków chronionych.  
e. ochrona siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności 

gatunkowej wraz z oceną efektów (monitoringiem) realizowanych prac  
3) Przedsięwzięcia związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz uporządkowaniem ewidencji gruntów 

zalesionych:  
a. zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;  
b. sporządzanie uproszczonych planów i inwentaryzacja stanu lasów nie stanowiących własności 

Skarbu Państwa.  
 

Alokacja nie została podana.  Nabór wniosków prowadzony był w trybie otwartym, w sposób ciągły do 
wyczerpania alokacji. Formą dofinansowania była dotacja o intensywności  
→ do 90% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć związanych z urządzaniem i utrzymaniem terenów 

zieleni, zadrzewień oraz parków oraz z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub 
zwierząt oraz dla zadań polegających na ochronie siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz 
zachowanie różnorodności gatunkowej wraz z oceną efektów (monitoringiem) realizowanych prac;  

→ do 50% kosztów kwalifikowanych przy maksymalnej kwocie dofinansowania do 20.000,00 zł dla zadań 
związanych ze zwiększaniem lesistości kraju oraz uporządkowaniem ewidencji gruntów zalesionych.  
 

Beneficjentami mogły być następujące podmioty: 
1) Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i jednostki podległe,  
2) Parki Krajobrazowe,  
3) Organizacje ekologiczne,  
4) Jednostki badawczo- rozwojowe  
5) Osoby prawne,  
6) Osoby fizyczne,  
7) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,  
8) Stowarzyszenia rejestrowe działające na rzecz ochrony środowiska.  

 



 

 
Dofinansowaniu podlegały wyłącznie zadania z terminem zakończenia zadania oraz wypłatą środków do dnia 
15.12.2014 r. Zadania realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których wnioskodawcy posiadają 
prawo do dysponowania (w przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dofinansowanie 
przysługuje tylko jednemu właścicielowi. Do realizacji zadania wymagana jest zgoda wszystkich pozostałych 
współwłaścicieli nieruchomości) a dofinansowaniu podlegały zadania przygotowane do realizacji pod 
względem formalnym - posiadające wymagane prawem, kluczowe dla swojej kategorii pozwolenia lub 
zgłoszenia,  
Dofinansowaniu podlegały tylko zadania, dla których wybór dostawców lub wykonawców został lub 
zostanie dokonany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  
 
Koszty kwalifikowane:  
1) W przypadku zadań związanych z urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień oraz parków:  

→ leczenie, konserwacja (nie dotyczy drzew suchych i obumarłych),  
→ rewaloryzacja, odnowa, sadzenie i zakup sadzonek,  
→ urządzanie i konserwacja terenów zielonych (na obszarach objętych formą ochrony określoną w 

Ustawie o ochronie przyrody lub wpisanych na listę prowadzoną przez Konserwatora zabytków).  
2) Przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków rośli lub zwierząt oraz 

ochroną siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych: czynna ochrona in situ i ex situ zagrożonych 
gatunków,  
→ restytucja i reintrodukcja gatunków  
→ plany ochrony i ratowania gatunków,  
→ poprawa warunków bytowych poprzez budowę gniazd i podestów,  
→ monitoring stanu populacji gatunku  

3) W przypadku zadań związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz uporządkowaniem ewidencji gruntów 
zalesionych:  
→ sporządzanie dokumentacji planów i inwentaryzacja stanu lasów,  
→ zakup sadzonek.  
 

Koszty niekwalifikowane:  
1) opłaty pocztowe,  
2) koszty eksploatacyjne,  
3) koszty administracyjne,  
4) koszty zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,  
5) transport,  
6) catering,  
7) koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez wnioskodawcę,  
8) kalkulowana wartość pracy wolontariatu (udokumentowana umową lub innym równoważnym 

dokumentem), nieodpłatne usługi,  
9) nieodpłatnie przekazane mienie ruchome o udokumentowanej wartości,  
10) w przypadku zadań związanych z urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień oraz parków:  

a. wycinka drzew,  
b. zakładanie i pielęgnacja trawników,  
c. wprowadzanie roślin zielnych (kwiatów krzewów jednorocznych),  
d. zrąbkowane gałęzi i ich wywóz,  
e. prace porządkowe,  



 

f. koszty małej infrastruktury towarzyszącej parkowi (np. ławki, kosze, zadaszenia, place zabaw, 
alejki),  

g. inwentaryzacja dendrologiczna, dokumentacja projektowa.  
11) w przypadku zadań związanych z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt:  

a. praca koordynatora projektu,  
b. konsultacje naukowe, opieka naukowa.  

12) w przypadku zadań związanych ze zwiększaniem lesistości kraju oraz uporządkowaniem ewidencji 
gruntów zalesionych:  

a. przygotowanie gleby,  
b. transport,  
c. załadunek, rozładunek sadzonek,  
d. sadzenie sadzonek.  

 
Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć  
KRYTERIA DOSTĘPU  
→ Złożenie kompletnego, prawidłowo podpisanego i parafowanego wniosku na obowiązujących drukach 

wraz z wymaganymi załącznikami;  
→ Zgodność celu i rodzaju przedsięwzięcia z przedmiotowym programem;  
→ Zgodność wydatków opisanych we wniosku z kategoriami kosztów kwalifikowanych określonych w 

programie;  
→ Spełnienie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, które związane są z realizacją 

zadania;  
→ Zgodność wnioskowanego dofinansowania z zasadami udzielania pomocy publicznej (jeśli występuje);  
→ Prawidłowa struktura finansowa zadania - tj. zbilansowanie zadania;  
→ Wiarygodne założenia i dane dotyczące efektu ekologicznego w złożonym wniosku;  
 
Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest w zależności od charakteru zadania:  
→ liczba gniazd, podestów nowych i poddanych renowacji;  
→ powierzchnia obszaru objęta działaniami związanymi z poprawą warunków bytowania;  
→ liczba osobników danego gatunku objętych planem/programem;  
→ liczba osobników poddanych reintrodukcji i restytucji;  
→ liczba osobników poddanych ochronie in situ i ex situ;  
→ liczba stanowisk oraz powierzchnia objęta monitoringiem;  
→ liczba drzew poddanych leczeniu, pielęgnacji;  
→ liczba zakupionych sadzonek;  
→ obszar objęty inwentaryzacją i uproszczonymi planami urządzania lasów;  
→ obszar zalesienia.  
 
W przypadku niespełnienia kryteriów dostępu wniosek nie podlegał dalszej ocenie merytorycznej.  
Kryterium oceny wniosków będzie ogólna ocena merytoryczna wniosku, jak również powierzchnia gruntów 
objęta zadaniem. W przypadku wniosków na zalesienie minimalna powierzchnia wynosi 5 ha, natomiast w 
przypadku sporządzania uproszczonych planów i inwentaryzacji stanu lasów minimalny obszar to 500 ha.  
Kryteria merytoryczne punktowane 
 
Zadania związane z urządzaniem i utrzymaniem 
terenów zieleni, zadrzewień oraz parków  

Zadania związane z ochroną i 
przywracaniem chronionych gatunków 
roślin lub zwierząt  

Liczba 
punktów  



 

Kryterium przedmiotu dofinansowania  
pomniki przyrody  prowadzenie czynnej ochrony 

ekosystemów oraz występujących w nich 
siedlisk i gatunków  

5 pkt  

parki zabytkowe  monitoring w zakresie stanu zasobów 
przyrodniczych, występujących zagrożeń 
oraz efektów realizowanych zadań  

4 pkt  

drzewa stare oraz pod ochroną Konserwatora 
Zabytków  

-  3 pkt  

uzupełnienia nasadzeń  -  2 pkt  
 
Kryterium wartości przyrodniczych  
→ obszary NATURA 2000  5 pkt  
→ Park Narodowy z otuliną  4 pkt  
→ Parki Krajobrazowe z otuliną, rezerwaty przyrody  3 pkt  
→ inne formy ochrony przyrody  2 pkt  
→ pozostałe  1 pkt  

Kryterium zasięgu działania  
→ regionalny (ponad powiatowy)  5 pkt  
→ powiatowy  4 pkt  
→ ponad gminny (więcej niż jedna gmina)  3 pkt  
→ gminny  2 pkt  
→ lokalny  1 pkt  

Kryterium stopnia przygotowania zadania  
→ przygotowanie kompletne  5 pkt  
→ przygotowanie zaawansowane  3 pkt  
→ faza projektowa lub przedprojektowa  1 pkt  

Kryterium wielkości dofinansowania z WFOŚiGW  
 20,0% - 35%  5 pkt  
 35,1% - 45%  4 pkt  
 45,1% - 60%  3 pkt  
 60,1% - 70%  2 pkt  
 70,1% - 80%  1 pkt  

Kryterium konstrukcji finansowej zadania  
→ dofinansowanie ze środków UE  5 pkt  
→ dofinansowanie ze źródeł krajowych (innych niż WFOŚiGW w Warszawie)  4 pkt  
→ konstrukcja finansowana oparta wyłącznie na środkach własnych i WFOŚiGW w Warszawie  3 pkt  

 
Dofinasowaniu będą podlegały wnioski kompletne, które uzyskały, co najmniej 50% maksymalnej liczby 
punktów (nie dotyczy wniosków na zalesienia i sporządzania uproszczonych planów i inwentaryzacji stanu 
lasów).  
 
Dofinansowano łącznie 41 projektów na łączną kwotę dofinansowania 2 675 438,28 zł. Wśród beneficjentów 
nie było pozarządowych organizacji ekologicznych. Dofinansowanie uzyskały także dwa projekty dodatkowe 
(poza naborem) – Kampinoskiego Parku Narodowego i Polskiego Związku Łowieckiego.  
 



 

 

PROGRAMY 2015  

1) ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY  

Celem programu jest ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, grzybów oraz ich siedlisk oraz pielęgnacja i 
konserwacja pomników przyrody oraz parków, alei i terenów zielonych.  
 
Dofinansowaniu podlegały przedsięwzięcia polegające na:  
→ ochronie gatunkowej roślin, zwierząt, grzybów oraz ich siedlisk, w tym:  
→ prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków (działania o 

charakterze powtarzalnym),  
→ renaturyzacja siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka,  
→ ochrona, restytucja i reintrodukcja gatunków chronionych,  
→ ochrona in situ i ex situ zagrożonych gatunków chronionych,  
→ monitoring w zakresie stanu zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów 

realizowanych zadań,  
→ opracowanie planów zadań ochronnych i planów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów 

przyrody,  
→ opracowanie programów ochrony gatunków prawnie chronionych,  
→ odbudowa populacji zanikających rodzimych gatunków zwierzyny drobnej (zająca i kuropatwy),  
→ pielęgnacji i konserwacji pomników przyrody oraz parków, alei i terenów zielonych w tym:  
→ prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew starych, drzew objętych ochroną Konserwatora Zabytków 

bądź właściwej gminy,  
→ rewaloryzacja zabytkowych alei i parków,  
→ uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów w istniejących parkach,  
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→ tworzenie nowych zwartych terenów zielonych.  
 

 
Alokacja nie została podana. Nabór wniosków miał formę otwartą prowadzoną do wyczerpania ustalonej 
alokacji środków. Formą dofinansowania działań w ramach naboru była pożyczka i/lub dotacja. Dopuszczono 
możliwość udzielenia pomocy finansowej na to samo zadanie w różnych opisanych wyżej formach, na 
podstawie oddzielnych umów. Łączna kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 100% kosztów 
kwalifikowanych zadania.  
Dla zadań o charakterze nie inwestycyjnym w formie pożyczki intensywność dofinansowania wynosi do 100% 
kosztów kwalifikowanych, natomiast w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych. W przypadku 
otrzymania dotacji oraz pożyczki na realizację zadania w pierwszej kolejności następuje uruchomienie 
pożyczki. Dofinansowaniu podlegać będą zadania, których zakończenie nastąpi do dnia 31.12.2015 r. Pożyczki 
były udzielane i umarzane na zasadach ogólnych opisanych w „Zasadach…” jednakże beneficjent 
zobowiązany był wybrać wysokość umorzenia na etapie składania wniosku o dofinansowanie inwestycji. 
Wybrany na tym etapie wariant umorzenia nie ulegał zmianie, nie mógł być również negocjowany w trakcie 
trwania umowy pożyczki. Dla JST wysokość umorzenia nie może przekroczyć 50% wypłaconej kwoty pożyczki 
po złożeniu wystąpienia o częściowe umorzenie pożyczki a dla pozostałych beneficjentów wysokość tego 
umorzenia nie może przekroczyć 15%. Dla zadań, na które została przyznana dotacja i pożyczka ze środków 
WFOŚiGW w Warszawie, umorzenie pożyczki nie przysługuje.  
 
Beneficjentami mogły być następujące podmioty:  
→ Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki i ich jednostki podległe;  
→ park narodowy, parki krajobrazowe;  
→ Lasy Państwowe;  
→ organizacje ekologiczne;  
→ pozostałe osoby prawne;  
→ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;  
→ stowarzyszenia rejestrowe działające na rzecz ochrony środowiska;  
→ szkoły wyższe, instytuty badawcze.  

 
Beneficjenci Funduszu zobowiązani są do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), w tym zasady równego traktowania, uczciwej 
konkurencji i przejrzystości, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.  
 
Koszt kwalifikowany – koszt realizacji zadania, niezbędny dla osiągnięcia założonego efektu ekologicznego.  
1) Zadania związane z ochroną gatunkową roślin, zwierząt, grzybów oraz ich siedlisk:  

a. zakup lub pozyskanie i wsiedlenie osobników niezbędnych do ochrony, restytucji i reintrodukcji 
gatunków,  

b. prace związane z zachowaniem i odtwarzaniem siedlisk,  
c. ochrona in situ i ex situ gatunków,  
d. prace związane z prowadzeniem monitoringu w zakresie stanu zasobów, przyrodniczych, 

występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych zadań,  
e. opracowanie projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody,  
f. opracowanie programów ochrony gatunków,  

2) zadania związane z pielęgnacją i konserwacją pomników przyrody oraz parków, alei i terenów zielonych:  
a. prace konserwacyjne i pielęgnacyjne pomników przyrody, drzew starych, drzew objętych 

ochroną Konserwatora Zabytków,  



 

b. rewaloryzacja alei i parków,  
c. zakup materiału do nasadzeń oraz nasadzenia roślin wieloletnich, związane z przywracaniem 

walorów przyrodniczych parkom, alejom i terenom zielonym;  
d. tworzenie nowych zwartych terenów zielonych,  
e. zakładanie i pielęgnacja trawników w zwartych terenach zielonych (tylko dla wniosków o 

dofinansowanie w formie pożyczki),  
f. zakup pojemników na odpady segregowane (tylko dla wniosków o dofinansowanie w formie 

pożyczki),  
g. zakup pojemników na odpady segregowane – w przypadku wniosków dotacyjnych jest to koszt 

kwalifikowany, niepodlegający dofinansowaniu ze środków Funduszu.  
 

Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację 
zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia/ odzyskania na mocy odrębnych przepisów.  
 
Koszty niekwalifikowane – koszty poniesione na n/w cele nie mogą być opłacane ze środków Funduszu  
1) opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne, koszty administracyjne;  
2) koszty zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;  
3) transport;  
4) catering;  
5) koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez wnioskodawcę;  
6) kalkulowana wartość pracy wolontariatu (udokumentowana umową lub innym równoważnym 

dokumentem), nieodpłatne usługi;  
7) nieodpłatnie przekazane mienie ruchome o udokumentowanej wartości;  
8) w przypadku zadań związanych z ochroną gatunkową roślin, zwierząt, grzybów oraz ich siedlisk:  

a. praca koordynatora projektu,  
b. konsultacje naukowe, opieka naukowa.  

9) W przypadku zadań związanych z pielęgnacją i konserwacją pomników przyrody oraz parków alei i 
terenów zielonych:  

a. wycinka drzew,  
b. zakładanie i pielęgnacja trawników (nie dotyczy wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki),  
c. wprowadzanie roślin zielnych (roślin jednorocznych i kwiatów),  
d. zrębkowanie gałęzi i ich wywóz,  
e. prace porządkowe,  
f. koszty małej infrastruktury towarzyszącej parkowi (np. oświetlenie, ławki, zadaszenia, place 

zabaw, alejki),  
g. inwentaryzacja dendrologiczna, dokumentacja projektowa.  

 
Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć  
KRYTERIA DOSTĘPU  
1) Kryteria dostępu to warunki, które muszą być spełnione, aby wniosek mógł być poddany dalszej ocenie.  
2) Kryteria dostępu dzielą się na kryteria formalne i kryteria merytoryczne. Negatywny wynik kwalifikacji 
wniosku na tym etapie, (jeśli nawet jedno kryterium dostępu nie jest spełnione) wyklucza przedsięwzięcie z 
dalszej oceny.  
 
Kryteria formalne  
→ Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu  
→ Wniosek jest kompletny, prawidłowo wypełniony, podpisany, posiada wymagane załączniki  



 

→ Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem  
→ Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”  
→ Wydatki są zgodne z kategoriami kosztów kwalifikowanych określonych w programie  
→ Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z warunkami udzielania dofinansowania obowiązującymi w 

programie  
→ Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej (jeśli dotyczy)  
→ Pełne zbilansowanie zadania  

 
Kryteria merytoryczne  
Efekt ekologiczny – zgodność danych zawartych w karcie efektu ekologicznego z projektem technicznym (jeśli 
wynika ze specyfiki zadania)  
 
KRYTERIA SELEKCJI – kryteria punktowane służące do weryfikacji zgłaszanych do dofinansowania zadań 
począwszy od najbardziej efektywnych do najmniej efektywnych.  
 
Kryteria merytoryczne punktowane  
I. Kryterium zasięgu oddziaływania zadania  
→ ponad gminny  5 pkt  
→ gminny  4 pkt  
→ lokalny  3 pkt  

II. Kryterium stopnia przygotowania zadania  
→ przygotowanie kompletne – zawarta umowa z wykonawcą  5 pkt  
→ przygotowanie zaawansowane – zadanie przed wyborem wykonawcy  3 pkt  

III. Kryterium konstrukcji finansowej zadania  
→ dofinansowanie ze źródeł krajowych (innych niż WFOŚiGW w Warszawie)  5 pkt  
→ konstrukcja finansowa oparta wyłącznie na środkach własnych i WFOŚiGW w Warszawie  3 pkt  

IV. Kryterium wielkości dofinansowania z WFOŚiGW (dotyczy wniosków o dofinansowanie w formie 
dotacji)  
20,0 % – 35 %  5 pkt  
35,1 % – 45 %  4 pkt  
45,1 % – 60 %  3 pkt  
60,1 % – 75 %  2 pkt  
75,1 % – 90 %  1 pkt  
V. Kryterium wartości przyrodniczych (lokalizacja zadania na obszarach objętych ochroną przyrody)  
→ obszary NATURA 2000  5 pkt  
→ Park Narodowy  4 pkt  
→ rezerwaty przyrody, Parki Krajobrazowe  3 pkt  
→ inne formy ochrony przyrody (obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne)  2 pkt  
→ pozostałe  1 pkt  
VI. Kryterium przedmiotu dofinansowania  
→ pielęgnacja, konserwacja pomników przyrody  5 pkt  
→ czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków  
→ pielęgnacja i rewaloryzacja parków, alei i terenów zielonych  4 pkt  
→ restytucja i reintrodukcja gatunków chronionych  
→ zakup materiału do nasadzeń oraz nasadzenia roślin wieloletnich, związane z przywracaniem 

walorów przyrodniczych parkom, alejom i terenom zielonym  
3 pkt  

→ opracowanie projektów planów oraz programów ochrony gatunków  



 

→ urządzanie terenów zielonych na terenach zurbanizowanych poprzez zakładanie nowych 
obszarów zwartej zieleni wysokiej  

2 pkt  

→ prowadzenie monitoringu w zakresie stanu zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz 
efektów realizowanych zadań  

VII. Kryterium konieczności wykonania prac (dotyczy zadań związanych z pielęgnacją i konserwacją 
pomników przyrody oraz parków, alei i terenów zielonych)  
→ zły stan zdrowotny zieleni parkowej  3 pkt  
→ odtworzenie pierwotnych elementów kompozycji parku  2 pkt  

 
Dofinansowanie otrzymają zadania spełniające w/w kryteria, które uzyskają min. 50% (w przypadku 
pożyczek) lub 60% (w przypadku dotacji) punktów możliwych do uzyskania w danej kategorii zadań.  
 
Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest:  
→ liczba osobników danego gatunku poddanych czynnej ochronie;  
→ liczba gniazd, podestów nowych i poddanych renowacji;  
→ powierzchnia obszaru objęta działaniami związanymi z poprawą warunków bytowania;  
→ liczba osobników danego gatunku objętych planem/ programem;  
→ liczba osobników poddanych reintrodukcji i restytucji;  
→ liczba osobników poddanych ochronie in situ i ex situ;  
→ liczba stanowisk oraz powierzchnia objęta monitoringiem;  
→ liczba drzew poddanych leczeniu, pielęgnacji;  
→ liczba zakupionych sadzonek;  
→ powierzchnia nowoutworzonego terenu zielonego.  

 
 
W ramach naboru w 2015 r. NIE ZOSTAŁY SFINANSOWANE ŻADNE ZADANIA z zakresu ochrony przyrody. 
 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Podobnie jak w przypadku edukacji ekologicznej uwarunkowania składania wniosków o dofinansowanie są 
rozbudowane i różniące się (choć czasami w niewielkim stopniu) w każdym programie.  
 
To co jednak istotne w każdym z nich to fakt, iż w każdym z nich dofinansowanie zadań w postaci dotacji 
osiągało intensywność do 90% wydatków kwalifikowalnych. Za koszty niekwalifikowane (rozumiane jednak 
jako koszty, które nie mogą być opłacane ze środków Funduszu) uznano w każdym z programów m.in. koszty 
administracyjne i eksploatacyjne, kalkulowana wartość pracy wolontariatu, nieodpłatne usługi czy koszty 
poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez wnioskodawcę. Takie ujęcie definicji 
„kosztu niekwalifikowanego” powoduje, iż wymienione wyżej koszty mogą stanowić wkład własny 
beneficjenta.  
 
Niezwykle rozbudowane i w ocenie autora dość dobrze sprecyzowane są kryteria oceny projektów. Fundusz 
w Warszawie jako jedyny wśród wszystkich analizowanych Wojewódzkich Funduszy posiada tak 
skonstruowane kryteria. Pozwalają one precyzyjnie prześledzić wnioskodawcy proces oceny wniosku oraz 
obiektywnie ocenić jakie elementy wniosku są najistotniejsze z punktu widzenia priorytetów finansowych 
Funduszu. Niestety wśród kryteriów technicznych najwyżej punktowane są elementy wniosku wskazujące na 



 

faworyzację tych wniosków, które przewidują udział środków Funduszu w wysokości poniżej 30% wydatków 
oraz konstrukcji finansowej, gdzie środki Funduszu nie stanowią jedynego źródła dofinansowania. Powoduje 
to, iż podmioty posiadające środki własne w większym niż 10% obligatoryjny wkład własny są zdecydowanie 
faworyzowane. Oddziałuje to jednak nie tylko na pozarządowe organizacje nie prowadzące działalności 
gospodarczej dla zysku ale także innych podmiotów, które takiej działalności nie prowadzą tj. parki 
krajobrazowe czy PJB. Po analizie przyznanego dofinansowania jednak nie widać by stanowiło to istotną 
barierę w pozyskaniu środków. Być może dlatego, iż kryterium to w równym stopniu obniża punktację 
wszystkim złożonym wnioskom co powoduje, iż selekcja jakiej miało służyć de facto nie ma miejsca.  
 

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZADOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
Wśród oferty finansowej WFOŚiGW w Warszawie brak wskazania środków służących instytucjonalnemu i/lub 
strukturalnemu wsparciu funkcjonowania pozarządowych organizacji ekologicznych. Wręcz wszelkie koszty, 
które takiemu wsparciu mogłyby służyć np. koszty ogólne i osobowe związane z realizacją projektu są przez 
Fundusz z góry uznane za niekwalifikowalne i nie mogą stanowić wkładu własnego do projektów. 

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
Brak jakichkolwiek projektów/zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Warszawie działań promocyjno – 
edukacyjnych związanych z Konwencją z Aarhus zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko) w badanym okresie.  

6. PODSUMOWANIE 
 
Całkowita wartość jaką WFOŚiGW w Warszawie przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą 
edukację ekologiczną w latach 2014 – 2015 w formie dotacji wynosi 8 902 192,11 zł, z czego na edukację 
ekologiczną realizowaną przez pozarządowe organizacje ekologiczne zostało przeznaczone 871 553 zł.  

W ramach programu Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Warszawie nie finansował projektów edukacyjnych ani promocyjno - edukacyjnych, które miały na celu 
wypełnienie zapisów Konwencji z Aarhus. 

Nie posiadał także w swojej ofercie środków służących bezpośredniemu wsparciu strukturalnemu lub 
instytucjonalnemu pozarządowych organizacji ekologicznych.  

Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał w latach 2014 – 2015 beneficjentom realizującym projekty z 
zakresu ochrony przyrody w formie dotacji wynosi 3 013 637,28 zł, z czego na ochronę przyrody realizowaną 
przez pozarządowe organizacje ekologiczne zostało przyznane 99 000 zł. W roku 2015 nie sfinansowano 
żadnego projektu z zakresu ochrony przyrody. 
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WROCŁAWIU 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rozpoczął samodzielną 
działalność w lipcu 1993 r., a od 1 stycznia 1999 r. objął zasięgiem działania teren województwa 
dolnośląskiego.  
Fundusz posiada osobowość prawną i do 31.12.2009 r. jest samorządową osobą prawną. 
 
Kierunki wydatkowania środków Funduszu wyznaczają:  
→ „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji”, 
→ „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”, 
→ „Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu planowanych do dofinansowania” na dany rok, 
 
Informacje do niniejszej analizy pochodzą ze strony internetowej Funduszu (wraz z biuletynem informacji 
publicznej) oraz danych udostępnionych na wniosek Fundacji w postaci zestawień tabelarycznych o łącznych 
kwotach jakie WFOŚiGW we Wrocławiu przekazał w latach 2014 – 2015 beneficjentom prowadzącym 
projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Łącznie informacje te pozwalają na prawidłową 
ocenę przyznania środków dla pozarządowych organizacji ekologicznych. 
 
 
1.2. ŚRODKI UE 

 
Dokonując wyboru zadań do dofinansowania Fundusz traktuje priorytetowo dofinansowanie zadań 
realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków Unii Europejskiej, których wykonanie przyczynia się do 
wypełnienia wymagań określonych w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej w obszarze „środowisko”, 
wdrożonych do prawa krajowego. 
 
Fundusz wypłacił w 2014 r. na wsparcie zadań realizowanych w ramach funkcjonujących programów 
pomocowych 129 835 000 zł, tj. 45,1% środków wypłaconych na realizację wszystkich zadań statutowych. 
Środki te przekazane zostały na: 
→ 41 zadań znajdujących się w trakcie realizacji - 129 756 500 zł, 
→ 14 zadań zakończonych z podpisanymi umowami na dopłatę do kredytów bankowych – 78 500 zł. 
 
Na dofinansowanie zadań według poszczególnych programów Fundusz wypłacił: 
1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 11 412 100 zł 
2) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) - 52 800 000 zł, 
3) Regionalny Program Operacyjny - 34 113 700 zł, 
4) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - 26 652 000 zł, 
5) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013 - 

4 857 200 zł. 
 



 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
W 2014 r. w trakcie realizacji znajdowało się 15 zadań, które Fundusz dofinansował kwotą 11 383 300 zł, w 
tym w formie dotacji 654 300 zł, w formie pożyczki 10 167 900 zł oraz w formie pożyczki na zachowanie 
płynności finansowej kwotą 560 600 zł. Ponadto dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 7 zadań 
zakończonych w latach ubiegłych wyniosły 28 900 zł. 
Zakończona została realizacja 4 zadań dofinansowanych w 2014 r. Wartość zadań zakończonych wynosi 9 794 
500 zł. Pomoc finansowa przyznana przez Fundusz na ich realizację wyniosła ogółem 3 603 500 zł, w tym 654 
800 zł w formie dotacji i 2 948 700 zł w formie pożyczki. 
 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 
W roku 2014 w trakcie realizacji znajdowało się 1 zadanie, które Fundusz dofinansował kwotą 52 800 000 zł w 
formie pożyczki. Zobowiązania na lata następne w stosunku do tego zadania wynoszą 42 700 000 zł w formie 
pożyczki. 
 
Regionalny Program Operacyjny 
W roku 2014 Fundusz objął dofinansowaniem 13 przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO. Pomoc 
finansowa udzielona przez Fundusz wyniosła ogółem 34 064 100 zł, w tym 7 134 000 tys. zł w formie dotacji, 
6 639 100 zł w formie pożyczki oraz 20 291 100 zł w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej. 
Ponadto dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 7 zadań zakończonych w latach ubiegłych 
wyniosły 49 600 zł. 
W ciągu roku zakończona została realizacja 9 zadań. Wartość zadań zakończonych w 2014 r. wynosi 52 237 
000 zł. Pomoc finansowa przyznana przez Fundusz na ich realizację wyniosła ogółem 30 496 900 zł, w tym 
516 900 zł w formie dotacji, 6 647 700 zł w formie pożyczki oraz 23 332 300 zł w formie pożyczki na 
zachowanie płynności finansowej. 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
W roku 2014 w trakcie realizacji znajdowało się 11 zadań, które Fundusz dofinansował kwotą 26 652 000. zł, 
w tym 1 603 400 zł w formie dotacji, 21 082 900 zł w formie pożyczki oraz 3 965 700 zł w formie pożyczki na 
zachowanie płynności finansowej. W 2014 r. ogłoszono 4 konkursy, w ramach których podpisano umowy na 
łączną kwotę dofinansowania 151 167 744,40 zł 
 
W ciągu roku 2014 zakończona została realizacja 3 zadań, których wartość wynosi 3 452 700 zł. Pomoc 
finansowa przyznana przez Fundusz na ich realizację wyniosła ogółem 1 603 400 zł w formie dotacji. 
 
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczypospolita Polska 2007-2013 
W roku 2014 w trakcie realizacji znajdowały się 2 zadania, które Fundusz dofinansował kwotą 4 857 200 zł, w 
tym 728 600 zł w formie pożyczki i 4 128 600 zł w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej. 
Zakończona została realizacja 1 przedsięwzięcia o wartości 3 819 200 zł, na którego realizację Fundusz 
przyznał 3 819 200 zł, w tym 572 900 zł w formie pożyczki i 3 246 300 zł w formie pożyczki na zachowanie 
płynności finansowej. 
 
1.3. ŚRODKI KRAJOWE 

W 2014 r., na podstawie umów pożyczek i dotacji zawartych w 2014 r. i latach ubiegłych, Fundusz 
dofinansował bezpośrednio realizację 392 nowych i kontynuowanych zadań związanych z ochroną 
środowiska i gospodarką wodną kwotą 287 460 300 zł, z czego: 



 

→ pożyczki wyniosły 246 551 600 zł (85,7%), w tym pożyczki na zachowanie płynności finansowej 29 054 800 
zł, 

→ dotacje 40 710 900 zł (14,2%), 
→ dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na zadania realizowane na podstawie umów 

trójstronnych (beneficjent-bank-Fundusz 197 800 zł (0,7%). 
 
Dodatkowo 0,1% całości wydatków statutowych Fundusz przekazał na nagrody za osiągnięcia w ochronie 
środowiska (15 500 zł), na umorzenia pożyczek (41 600 zł, na dopłaty do oprocentowania kredytów 
udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. ze środków własnych w ramach zawartej z nim umowy (157 
200 zł), z tytułu zwrotu gminom utraconych przez nie dochodów gminnych (11 000 zł). 
 
Uwzględniając rangę potrzeb oraz przyjęte priorytety w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
Fundusz wydatkował środki na następujące dziedziny: 
→ gospodarkę ściekową i ochronę wód – 63 533 300. zł  
→ ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 107 964 500 zł  
→ gospodarkę odpadami – 39 941 600 zł  
→ pozostałe zadania – 76 020 800 zł, w tym: 

→ gospodarkę wodną i ochronę przeciwpowodziową – 20 160 600 zł  
→ leśnictwo, ochronę przyrody i krajobrazu – 4 646 500 zł  
→ edukację ekologiczną – 5 065 000 zł, 
→ monitoring środowiska – 3 546 100 zł, 
→ zapobieganie i likwidację poważnych awarii i ich skutków – 2 257 600 zł  

→ inne zadania (m.in. łączące zakres kilku dziedzin, profilaktyka zdrowotna dzieci, usuwanie skutków 
powodzi) – 40 344 900 zł  

→ nagrody za osiągnięcia w ochronie środowiska, umorzenia pożyczek, dopłaty do oprocentowania 
kredytów udzielanych przez banki oraz zwrot dochodów gminnych – 225 400 zł 
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1.4. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

 
„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji” 
Wojewódzki Fundusz przeznacza środki na finansowanie działalności, zgodnie z rocznym planem finansowym, 
listą przedsięwzięć priorytetowych, oraz kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu i Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i 
rozliczania dotacji.  
Udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu odbywa się po przeprowadzeniu przez 
inwestora zobowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych procedury zgodnej z 
przepisami w/w ustawy. Pozostali wnioskodawcy są zobowiązani do stosowania zasad równego traktowania, 
uczciwej konkurencji i przejrzystości. 
Wojewódzki Fundusz może sfinansować koszty poniesione przed datą zawarcia umowy, jeżeli powstały one 
po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie i jeżeli zostały one poniesione na pokrycie kosztów wskazanych 
do sfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Za datę 
poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu 
księgowego. 
 
Wojewódzki Fundusz udziela pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w 
następującej wysokości: 
a) do 75% wartości zadania netto w przypadku dofinansowania tylko w formie pożyczki, 
b) do 25% wartości zadania netto w przypadku dofinansowania tylko w formie dotacji, 
c) do 25% wartości zadania netto w formie dotacji i do 50% wartości zadania netto w formie pożyczki, z 

zastrzeżeniem, że wysokość pożyczki nie może być niższa niż wysokość dotacji, w przypadku łączenia 
w/w form dofinansowania. 

d) do wysokości przyznanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub innych środków 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi - w przypadku pożyczek przeznaczonych na zachowanie 
płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także 
przedsięwzięć finansowanych z udziałem innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W 
przypadku łączenia form dofinansowania z Funduszu, łączne dofinansowanie nie może przekroczyć 100% 
wartości zadania. 
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Udokumentowane koszty realizacji zadania określa się na etapie wyboru wykonawcy w oparciu o zestawienie 
projektowanych kosztów zadania lub po wyborze wykonawcy zadania w oparciu o zawartą z nim umowę z 
tym, że przy ustalaniu całkowitych kosztów zadania uwzględniane będą dodatkowo sfinansowane uprzednio 
ze środków własnych inwestora koszty przygotowania inwestycji.  
 
W przypadku zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, innych 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz środków pomocowych udzielanych na podstawie 
odrębnych umów międzynarodowych za nadrzędne uznaje się zasady tam obowiązujące. 
 
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu może podjąć decyzje o określaniu wielkości pomocy finansowej dla 
wyspecyfikowanych typów (rodzajów) zadań w oparciu o parametry ilościowe lub kosztowe odnoszone do 
rzeczowych, technologicznych lub ekologicznych wskaźników z tym, że wynikające z nich wielkości nie mogą 
przekroczyć dopuszczalnej kwoty pomocy odnoszonej do udokumentowanych kosztów realizacji zadania. 
 
Wojewódzki Fundusz dofinansowuje także przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii 
Europejskiej niepodlegających zwrotowi. Z pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji korzystać mogą 
jednak jedynie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i ich stowarzyszenia oraz ich jednostki 
organizacyjne oraz spółki prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego 
przekracza 50%. 
 
Podstawową formą udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu są oprocentowane 
pożyczki, jako uzupełnienie środków własnych dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i ich 
stowarzyszeń oraz ich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców i pozostałych osób prawnych 
posiadających zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych. 
Pożyczki są oprocentowane wg stopy procentowej ustalanej w stosunku rocznym, stosownie do zawartych 
umów.  
Wysokość stopy procentowej  dla pożyczek udzielonych ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu jest 
stała i wynosi 3,0%. Okres spłaty pożyczki oraz formy jej zabezpieczenia są ustalane w toku negocjacji 
pomiędzy Funduszem, a pożyczkobiorcą. Karencja spłaty pożyczki nie powinna być dłuższa niż 18 miesięcy od 
daty zakończenia inwestycji.  
 
Fundusz, może udzielać oprocentowanych pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej 
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej a także przedsięwzięć finansowanych z 
udziałem innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi do czasu refundacji środków.   
 
Umorzenia dotyczą pożyczek udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i ich 
stowarzyszeniom oraz ich jednostkom organizacyjnym. Nie podlegają jednak umorzeniom pożyczki 
przeznaczone na: 
a) dofinansowywanie środkami Wojewódzkiego Funduszu przedsięwzięć także w formie dotacji, 
b) finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków niepodlegających zwrotowi,  
c) przeznaczone na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej. 
d) realizację zadań jeśli umorzona kwota pożyczki stanowić będzie koszt kwalifikowany w 

przedsięwzięciach współfinansowanych z Unii Europejskiej. 
 



 

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu mogą być udzielana dla następujących podmiotów: 
→ jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz ich stowarzyszeń, 
→ jednostek budżetowych, 
→ publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
→ nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków wyznaniowych, fundacji, innych 

jednostek o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i 
badawczym. 

 
Pozostałym podmiotom dotacje mogą być udzielane wyłącznie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej, 
monitoringu środowiska, ochrony przyrody oraz na opracowanie ekspertyz, prowadzenie programów 
badawczych i wdrożeniowych, profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów, na których występują przekroczenia 
standardów jakości środowiska, konkursów w dziedzinie ochrony środowiska, na zapobieganie lub likwidację 
skutków poważnych awarii. 
 
Zadania z zakresu ochrony przyrody, monitoringu środowiska, zapobiegania lub likwidacji skutków 
poważnych awarii, profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży  z obszarów o przekroczonych standardach 
środowiska oraz realizowane w ramach porozumień zawieranych z administratorami cieków przedsięwzięcia 
z zakresu gospodarki wodnej - mogą być dofinansowane w formie dotacji do wysokości 60% wartości 
zadania netto. 
 
Wojewódzki Fundusz udziela dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki, z ich środków i na 
ich ryzyko, zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem, a 
bankiem Wojewódzki Fundusz może również udzielić dopłaty do oprocentowania kredytu udzielanego przez 
wybrany przez Wnioskodawcę bank do wysokości 75% wartości zadania netto. Wysokość dopłaty do 
oprocentowania kredytów: 
→ dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i ich stowarzyszeń oraz spółek komunalnych ze 

100% udziałem kapitału jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania własne tych 
jednostek - maksymalnie 5% w skali roku, 

→ dla przedsiębiorców i pozostałych osób prawnych posiadających zdolność do zaciągania zobowiązań 
finansowych - maksymalnie 3% w skali roku.  

 
„Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” 
 
I. Kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa i Województwa Dolnośląskiego 
Kryterium to ma charakter nadrzędny. Środki Wojewódzkiego Funduszu przeznacza się na finansowanie 
zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodne ze „Strategią Działania Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku” i 
listą przedsięwzięć priorytetowych, uchwalaną przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu. Ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu finansowane będą przede wszystkim przedsięwzięcia współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec 
Unii Europejskiej związanych z członkostwem w Unii. 
 
II. Kryterium zasięgu oddziaływania 
Preferowane będą zadania o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania. 
 
 



 

III. Kryterium techniczno - ekonomiczne 
W skład kryterium wchodzą: 
a) planowane efekty rzeczowe i ekologiczne zadania oraz koszty jednostkowe ich uzyskania, 
b) nowoczesność rozwiązań, niezawodność, energooszczędność i materiałooszczędność, 
c) czas realizacji, 
d) przygotowanie zadania do realizacji, 
e) zabezpieczenie źródeł finansowania, 
f) dla wybranych zadań - ryzyko finansowe oraz planowane koszty realizacji obiektów. 

 
Wnioski o przyznanie pożyczek lub dotacji, których wartość jednostkowa przekracza 10 000 000 EURO, 
dotyczące środków technicznych służących jedynie ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko, 
w szczególności oczyszczalni ścieków, elektrofiltrów lub składowisk odpadów, powinny zawierać 
uzasadnienie obejmujące analizę ewentualnych alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub 
technologicznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie powstawania zanieczyszczeń oraz 
wprowadzenie czystszej produkcji. 
 
IV. Kryterium wymogów formalnych. 
Wymagane jest spełnienie przez wnioskodawcę wymogów formalnych wynikających z przepisów prawnych 
oraz z „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasady udzielania i rozliczania dotacji”, a w 
szczególności: 
a) posiadanie uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do rozpoczęcia zadania, 
b) przeprowadzenie procedury zgodnej z ustawą prawo zamówień publicznych przez wnioskodawców, 

którzy z mocy przepisów prawa zobowiązani są do jej stosowania. Pozostali wnioskodawcy w tym 
również zwolnieni z mocy prawa ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, składający 
wniosek o dofinansowanie, którego kwota przekracza wartość progową 30 000 euro ustawy 
przedkładają oświadczenie, w którym wskazują podstawę wyłączenia spod stosowania przepisów prawa 
zamówień publicznych i dokonują wyboru wykonawców zamówień na roboty budowlane, usługi i 
dostawy w formie przetargu pisemnego zgodnie z art. 70-72 ustawy Kodeks Cywilny.  

 
W przypadku udziału w zadaniu środków finansowych Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych 
udzielanych na podstawie odrębnych umów międzynarodowych za nadrzędne uznaje się zasady tam 
obowiązujące. Dopuszcza się odstępstwo od powyższych wymogów formalnych w uzasadnionych 
przypadkach, a w szczególności przy zapobieganiu i usuwaniu skutków poważnych awarii, klęsk żywiołowych i 
innych ważnych interesach społecznych. 
 
W priorytecie ochrona różnorodności biologicznej przedsięwzięciami priorytetowymi są:  
1) Ochrona i przywracanie bioróżnorodności ekosystemów leśnych.  
2) Wspieranie programów zwiększania lesistości województwa.  
3) Ochrona ekosystemów leśnych.  
4) Ochrona przeciwpożarowa lasów oraz ich ochrona przed innymi klęskami żywiołowymi.  
5) Zachowanie i przywracanie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych.  
6) Restytucja gatunków fauny i flory.  
7) Prace badawcze i projektowe związane z zasobami przyrodniczymi województwa (inwentaryzacje 

przyrodnicze, badanie flory i fauny, programy i plany ochrony, plany urządzeniowe lasów itp.).  
 



 

W priorytecie edukacja ekologiczna przedsięwzięciami priorytetowymi są wszystkie działania wspierające 
realizację projektów edukacyjnych mających na celu podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony zasobów 
środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez:  
1) Rozwój bazy w ośrodkach edukacyjnych spełniających kryteria jakości i zasięgu dla Dolnego Śląska.  
2) Prowadzenie działań edukacyjnych, zgodnych z Programem Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska, 

poprzez: realizację programów edukacji ekologicznej, akcje i kampanie edukacyjne, warsztaty i szkolenia, 
tworzenie infrastruktury edukacji ekologicznej, wystawy i konkursy, konferencje i seminaria.  

3) Wspieranie prasy, audycji radiowych, audycji telewizyjnych, serwisów internetowych, wydawnictw i 
prenumeraty czasopism prowadzących edukację ekologiczną 

 
KATEGORIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH 
Przygotowanie przedsięwzięcia 
Wojewódzki Fundusz jako kwalifikowane uznaje koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do 
pozyskania bezzwrotnych środków z funduszy unijnych kierowanych do sektora ochrony środowiska. 
 
Koszty informacji i promocji 
Kwalifikowane są koszty informacji i promocji związane z upowszechnianiem informacji o tym, że 
przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków WFOŚiGW (w tym m.in. tablic informacyjnych, naklejek na 
ruchome składniki i elementy wyposażenia, itp.). 
 
Realizacja przedsięwzięcia 
Roboty budowlane 
W ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty związane z dostawami/zakupami/usługami oraz 
podstawowymi robotami budowlano-montażowymi bezpośrednio związanymi z realizacją przedsięwzięcia, a 
decydujące o efekcie ekologicznym, m.in.: koszty infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją 
(instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów 
technologicznych, itp.), koszty remontów, adaptacji obiektów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, 
koszty materiałów, robót budowlano-montażowych, demontażowych i rozbiórkowych. 
 
Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne 
Wartość nabycia środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane w ramach realizacji przedsięwzięcia, 
będzie kosztem kwalifikowanym pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych 
Beneficjenta. 
W szczególności koszty te dotyczą nabycia maszyn, urządzeń i materiałów wraz z kosztami dostawy 
(transportu, załadunku i wyładunku), narzędzi, przyrządów i aparatury, infrastruktury technicznej związanej z 
inwestycją, instalacji/montażu i uruchomienia środków trwałych. 
 
Nabycie przenośnych środków trwałych, które nie będą na stałe zainstalowane w przedsięwzięciu np. 
specjalistyczne pojazdy, specjalistyczny sprzęt komputerowy, itp. może być uznane za koszt kwalifikowany po 
spełnieniu łącznie następujących warunków: 
→ są niezbędne dla realizacji celu przedsięwzięcia bądź dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury 

wytworzonej w wyniku realizacji przedsięwzięcia, 
→ zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem konieczności ich zakupu, 
→ zostaną wskazane w umowie o dofinansowanie, 
→ zostaną włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz koszt ten będzie traktowany jako nakłady 

inwestycyjne zgodnie z ustawą o rachunkowości, 
→ są ekonomicznie uzasadnione. 



 

 
Kosztem kwalifikowanym są również koszty nabycia sprzętu i wyposażenia, które nie stanowią środków 
trwałych zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego Beneficjenta, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami prawa. Koszty eksploatacyjne, np. koszty przeglądów, części zamiennych, ubezpieczeń, paliwa, 
napraw, nie są kosztami kwalifikowanymi. 
 
Pozostałe koszty  
Do tej kategorii kosztów zaliczamy wszystkie pozostałe koszty, które są związane z realizacją przedsięwzięcia, 
a nie zawierają się we wskazanych wcześniej kategoriach kosztów kwalifikowanych realizacji przedsięwzięcia. 
Obejmują one, w szczególności usługi obce, wynagrodzenia oraz materiały zużywalne, bezpośrednio 
związane z realizacją przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej 
(opisanych w rozdziale 2).  
 
Komponent Edukacji Ekologicznej Przedsięwzięcia 
W przypadku, gdy działania edukacyjne nie stanowią głównego celu realizacji przedsięwzięcia, a mają 
charakter dodatkowy, tj. stanowią Komponent Edukacji Ekologicznej Przedsięwzięcia, służący zwiększeniu 
świadomości ekologicznej, wówczas koszty związane z realizacją działań edukacyjnych mogą zostać uznane za 
kwalifikowane w okresie realizacji przedsięwzięcia tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli realizacja komponentu 
edukacyjnego jest działaniem wymaganym (obligatoryjnym) przez WFOŚiGW w związku z realizacją 
przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu o nieedukacyjnym charakterze (np. 
inwestycyjnym). 
 
W przypadku zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe koszty kwalifikowane w ramach 
każdego zadania przyjmowane są indywidualną decyzją Zarządu.  
 
KATEGORIE KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWANYCH  
Koszty pośrednie 
Koszty pośrednie to dodatkowe koszty funkcjonowania jednostki, ponoszone w związku z realizacją 
przedsięwzięcia (tj. wszystkie koszty, które nie mogą być jednoznacznie wskazane przez Beneficjenta jako 
bezpośrednio związane z przedsięwzięciem, ale które można wskazać i uzasadnić w ramach systemu 
rachunkowości jako poniesione w związku z bezpośrednimi kosztami kwalifikowanymi projektu), uznaje się za 
niekwalifikowane. 
 
Pozostałe kategorie kosztów niekwalifikowanych 
→ podatek od towarów i usług VAT – z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych przez państwowe 

jednostki budżetowe i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej,  
→ koszty opracowania i rozliczania wniosku o dofinansowanie (np. koszt wypełnienia formularza wniosku), 
→ odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek, różnic kursowych, prowizji z tytułu poręczeń i gwarancji w 

okresie realizacji inwestycji, odsetek za zwłokę, opłat z tytułu kar i grzywien, 
→ kosztów związanych z organizacją procesu inwestycyjnego ( kosztów obsługi prawnej, opłat notarialnych 

itp.), 
→ kosztów opracowania dokumentacji, studiów przedprojektowych, za wyjątkiem zadań na które udzielana 

jest pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków z funduszy 
unijnych kierowanych do sektora ochrony środowiska, opracowania ekspertyz związanych z realizacją 
dofinansowywanych zadań, 

→ prac geodezyjnych, przygotowania i likwidacji placu budowy i zaplecza budowy, 



 

→ pozyskania nieruchomości, np.: zakup budynków, wykupy gruntów, kosztów dzierżawy, podatku 
gruntowego itp. dróg, chodników i innych ciągów komunikacyjnych nie związanych bezpośrednio z 
uzyskaniem efektu ekologicznego – z wyjątkiem docelowych dróg technologicznych i odtworzenia 
nawierzchni, 

→ wykonania zasilenia placu budowy w energię i wodę, wykonania linii telefonicznych, 
→ obsługi inwestycyjnej (prowizji inwestora zastępczego, nadzorów inwestorskich, autorskich itp.), 

szkolenia obsługi, przyłączy gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych do gospodarstw domowych, 
→ zysku podmiotu w przypadku gdy zadanie lub jego elementy są realizowane siłami własnymi, 
→ kosztów związanych z amortyzacją środków trwałych, rezerw na poczet możliwych przyszłych strat i 

zadłużenia, kapitału założycielskiego i inwestycji finansowych,  
→ kosztów odtworzenia pokryć dachowych w przypadku unieszkodliwiania azbestu. 

 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

 
Zadania z zakresu ochrony przyrody mogą być dofinansowane w formie dotacji do wysokości 60% wartości 
zadania netto, co odróżnia je od innych zadań, które z zasady mogą uzyskać dofinansowanie jedynie do 
wysokości 25%. W przypadku edukacji ekologicznej dla zadań nie inwestycyjnych dofinansowanie to może 
sięgnąć nawet 90%. Jest to zatem istotny czynnik pozwalający na łatwiejszy dostęp do środków na realizację 
zadań w ramach tych dziedzin.  
 
Do kosztów kwalifikowanych można włączyć wszystkie koszty, które są związane z realizacją przedsięwzięcia, 
a nie zawierają się we wskazanych kategoriach kosztów kwalifikowanych realizacji przedsięwzięcia i 
obejmują, w szczególności, wynagrodzenia bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia. Do kosztów 
niekwalifikowanych jednak zaliczono koszty pośrednie rozumiane jako koszty funkcjonowania jednostki, 
ponoszone w związku z realizacją przedsięwzięcia (tj. wszystkie koszty, które nie mogą być jednoznacznie 
wskazane przez Beneficjenta jako bezpośrednio związane z przedsięwzięciem, ale które można wskazać i 
uzasadnić w ramach systemu rachunkowości jako poniesione w związku z bezpośrednimi kosztami 
kwalifikowanymi projektu). Wszelkie koszty najmu, czynszu, opłat za media są kosztami niekwalifikowanymi.  
 
Dość istotnym elementem oceny są kryteria oceny formalnej, które obligują wnioskodawcę by złożony 
wniosek posiadał harmonogram kosztowy projektu oparty o rzeczywiste ceny zadań wynikające z ofert 
wyłonionych wykonawców. Wniosek zatem musi zostać złożony PO przeprowadzeniu procedury udzielenia 
zamówienia. Fundusz jednak nie obliguje podmiotów nie zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych do przeprowadzania procedur udzielenia zamówienia zgodnie z jej zapisami.  
 
Pozostałe kryteria oceny projektów są dość ogólne i podobnie jak w przeważającej większości Funduszy nie 
pozwalają na precyzyjne i jasne określenie co i w jaki sposób będzie oceniane. Np. w ramach kryterium 
zasięgu oddziaływania, gdzie preferowane są zadania o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania – trudno 
wnioskodawcy ocenić czy zadanie realizowane na terenie 2 gmin będzie tak samo ocenione jak zadanie 
obejmujące swoim zasięgiem całe województwo i jeśli nie jaką wartość dodaną posiadają projekty o 
wojewódzkim zasięgu realizacji. Podobnie w Kryterium techniczno – ekonomicznym, gdzie ocenie podlegają 
m.in. planowane efekty rzeczowe i ekologiczne zadania oraz koszty jednostkowe ich uzyskania, 
nowoczesność rozwiązań, niezawodność, energooszczędność i materiałooszczędność czy czas realizacji. Czy 



 

preferowane są zadania krótkie czy długie? Jak oceniana będzie nowoczesność rozwiązań i ich niezawodność 
w przypadku gdy cechy te mogą się wykluczać.  
 
Sformułowane więc kryteria oceny zadań są nieprzejrzyste, nieprecyzyjne i nie dają możliwości prześledzenia 
procesu oceny projektu a także nie zapewniają obiektywizmu oceniającego.  

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 
 
Zasady dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu zadań z zakresu edukacji ekologicznej 
 
Dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, zwanego dalej Funduszem, mogą zostać objęte zadania mające na celu wspieranie przedsięwzięć 
poszerzających świadomość ekologiczną społeczeństwa, promujące ochronę środowiska oraz aktywność 
społeczną w zakresie ekorozwoju. 
 
Wojewódzki Fundusz udziela pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych z 
zakresu edukacji ekologicznej w następującej wysokości: 

 
1) dla podmiotów, których działalność statutowa obejmuje ekologię, ochronę środowiska lub przyrody, 

edukację: 
 

Koszty nieinwestycyjne do 90% kosztów kwalifikowanych nieiwestycyjnych 
Koszty  inwestycyjne, w tym zakup środków 
trwałych 

do 20 % kosztów kwalifikowanych inwestycyjnych 

 
W przypadku pożyczki oraz form łączonych zastosowanie mają reguły opisane w „Zasadach udzielania i 
umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji”. 

 
2) dla zadań wyłonionych w drodze konkursów na podstawie odrębnych regulaminów, 
3) dla programów realizowanych przez ośrodki edukacyjne na podstawie „Regulaminu udzielania ze 

środków WFOŚiGW we Wrocławiu dotacji na realizację programów z zakresu edukacji ekologicznej w 
ośrodkach edukacyjnych”, 

4) w przypadku zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, innych 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz środków pomocowych udzielanych na podstawie 
odrębnych umów międzynarodowych za nadrzędne uznaje się zasady tam obowiązujące. 

 
W ramach zadań z zakresu edukacji ekologicznej wyróżnia się następujące rodzaje działań: 
 
 Rodzaje działań Uwagi 
I Kampanie 

ogólnowojewódzkie 
Konkursy na dofinansowanie zadań, których celem będzie 
upowszechnienie wiedzy na dany temat na terenie całego 
województwa z wykorzystaniem różnorodnych metod przekazywania 
informacji ( m.in. z wykorzystaniem mediów, materiałów 
edukacyjnych, spotkań i warsztatów), zgodnie z odrębnym 
regulaminem.    

II Edukacja ekologiczna a) Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej realizowanej przez parki 



 

prowadzona przez ośrodki 
spełniające kryteria jakości 
i zasięgu dla Dolnego Śląska 

narodowe, parki krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne, ośrodki 
prowadzące edukację ekologiczną szczególnie istotne w skali 
województwa,  
b) Wspieranie realizowanych przez te ośrodki programów 
edukacyjnych na podstawie „Regulaminu udzielania ze środków 
WFOŚiGW we Wrocławiu dotacji na realizację programów z zakresu 
edukacji ekologicznej w ośrodkach edukacyjnych”. 

III Programy edukacji 
ekologicznej  

Program edukacji ekologicznej - zestaw zintegrowanych działań o 
określonych celach i dobranych różnorodnych  metodach realizowany 
w określonym czasie i na określonym obszarze. 
Program powinien obejmować swoim zasięgiem co najmniej  powiat. 

IV Akcje edukacyjne  Akcja edukacyjna jednorazowa lub cykliczna impreza, wydarzenie 
mające charakter edukacyjny, skierowane do określonej grupy 
odbiorców. 
Zasięg akcji powinien być co najmniej gminny.  

V Warsztaty/ 
szkolenia 

W ramach tego działania mogą być dofinansowane kompleksowe 
projekty szkoleniowe, realizowane m.in. w formie zajęć stacjonarnych i 
zajęć terenowych.  

VI Media informacyjne Konkurs na dofinansowanie zadań pn. „Rozwój świadomości 
ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media 
informacyjne”, zgodnie z odrębnym regulaminem. 

VII Infrastruktura edukacji 
ekologicznej, w tym ścieżki 
przyrodnicze 

Infrastruktura powinna być ogólnodostępna. 

VIII Wystawy/konkursy  Dofinansowaniem mogą zostać objęte wystawy i konkursy  o zasięgu 
co najmniej gminnym. 

IX Konferencje Dofinansowaniem nie zostaną objęte konferencje odbywające się poza 
granicami kraju. 

X Wydawnictwa Dofinansowaniem mogą zostać objęte bezpłatne:  
- wydawnictwa (np. książki, monografie, albumy, atlasy),  
- czasopisma ekologiczne 
- programy i gry komputerowe o tematyce ekologicznej.  

XI Prenumerata czasopism Konkurs na dofinansowanie zadań pn. „Prenumerata czasopism dla 
szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie województwa 
dolnośląskiego”, zgodnie z odrębnym regulaminem.  

 
 
Zasady uznawania kosztów i określania wartości zadania z zakresu edukacji ekologicznej 
Na wartość zadania składają się wydatki: 
1. konieczne dla realizacji zadania i niestanowiące całości lub części innego zadania, 
2. uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania,  
3. poniesione w okresie realizacji zadania i wykazane w dokumentacji księgowej Wnioskodawcy, 
4. poparte oryginałami stosownych dokumentów finansowo-księgowych, 
5. podatek VAT, w przypadku, kiedy nie podlega odliczeniu, 
6. ponoszone przez jednostki współpracujące przy realizacji zadania, pod warunkiem że została zawarta 

umowa lub porozumienie o współpracy przy realizacji zadania i gdy nie były one przedmiotem odrębnego 
finansowania. 



 

 

Wydatki mogą zostać sfinansowane w ramach przyznanej dotacji tylko wtedy, gdy spełniają ww. warunki oraz 
spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności uzyskiwania wysokiej jakości za daną 
cenę i zostały poniesione po dacie złożenia wniosku o przyznanie dotacji. 

Rodzaje kosztów kwalifikowanych zadania:  
-  Kategoria II a) -  Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej oraz Kategoria VII-  Infrastruktura 

edukacji ekologicznej: koszty prac remontowo –adaptacyjnych w ośrodkach edukacyjnych; zakupu lub 
wykonania elementów infrastruktury edukacyjnej na ścieżkach dydaktycznych; edukacyjne elementy 
małej infrastruktury; 

- Kategoria II b) - Realizacja programu edukacyjnego prowadzonego przez ośrodki edukacyjne: koszty 
zakupu materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu, 
wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia edukacyjne, koszty transportu, wyżywienia i noclegów dla 
uczestników zajęć, koszty bieżącego utrzymania ośrodków edukacyjnych oraz towarzyszącej im 
terenowej infrastruktury edukacyjnej, koszty drobnych prac remontowych; 

- Kategoria III - Program edukacji ekologicznej: koszty zgodne z kosztami kwalifikowanymi dla 
poszczególnych rodzajów działań, wymienionych poniżej;  

- Kategoria IV- Akcje edukacyjne: koszty zakupu materiałów i sprzętu bezpośrednio związanych z 
prowadzonym działaniem, wynagrodzenie dla osób prowadzących akcje;  

- Kategoria V - Warsztaty i szkolenia: (zajęcia terenowe i stacjonarne): opracowanie merytoryczne, 
techniczne przygotowanie do druku i druk materiałów szkoleniowych, koszty zbiorowego transportu 
uczestników, wynajem sal wraz z oprzyrządowaniem multimedialnym (z wyłączeniem wynajmu sal 
własnych), honoraria kadry szkoleniowej uzasadnionej kwalifikacjami (do 80 zł brutto za godzinę 
zegarową lub 60 zł brutto za godzinę szkolną za przeprowadzenie warsztatu / szkolenia, bez względu na 
ilość osób prowadzących); 

- Kategoria VIII Wystawy/konkursy: wynajem sali wraz z oprzyrządowaniem multimedialnym (z 
wyłączeniem sal własnych) na cele rozstrzygnięcia konkursu/prezentacji wystawy, koszty 
przygotowania i wykonania ekspozycji prac, nagrody w ramach konkursów edukacyjnych z 
wyłączeniem nagród pieniężnych: 
• nagrody indywidualne: wydawnictwa, art. szkolne, sprzęt sportowo-turystyczny i fotograficzny, 

gry dydaktyczne, sprzęt ogrodniczy, drobny sprzęt elektroniczny, sadzonki roślin, torby 
ekologiczne, drobne upominki; 

• nagrody zbiorowe, oprócz w/w również: pomoce dydaktyczne (np. plansze edukacyjne, 
mikroskopy, mapy, doposażenie pracowni szkolnych),  wyjazdy edukacyjno- przyrodniczo-
krajoznawcze na terenie Polski; 

- Kategoria IX - Konferencje: - opracowanie merytoryczne i graficzne, techniczne przygotowanie do 
druku i druk materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych i koszty ich dystrybucji, tłumaczenia, 
zakup materiałów szkoleniowych, wynajem sal wraz z oprzyrządowaniem multimedialnym (z 
wyłączeniem wynajmu sal własnych), honoraria prelegentów (nie więcej niż  500 zł brutto za wykład);  

- Kategoria X – Wydawnictwa:  (wydawnictwa standardowe i multimedialne, bez podręczników, 
skryptów): opracowanie merytoryczne i graficzne, techniczne przygotowanie do druku i druk oraz 
koszty dystrybucji, tłumaczenia, koszty produkcji płyt i wysyłki;  

 
Koszty uznane jako kwalifikowane w ramach wszystkich działań: 
- koszty publikacji internetowych: merytoryczne i graficzne opracowanie materiałów; 
- koszty materiałów informacyjno-edukacyjnych: koszt produkcji i emisji spotów telewizyjnych, 

radiowych, wydawnictw, opracowanie merytoryczne i graficzne, techniczne przygotowanie do druku i 



 

druk lub zakup materiałów informacyjno-promocyjnych (np.: bilboardy, plakaty, banery, ulotki, 
zaproszenia itp.), koszty dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych; 

- koszty administracyjno – koordynacyjne bezpośrednio związane z realizacją  zadania: materiały 
biurowe, koszty delegacji, utrzymanie domeny internetowej, opłaty pocztowe, koszty obsługi 
księgowej, biurowej, administracyjnej i koordynacji zadania; koszty te mogą uzyskać dofinansowanie do 
wysokości 20% kwoty dotacji; 

- inne koszty uznane indywidualną decyzją Zarządu, w tym wynikające z zasad dofinansowania zadań 
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,  innych środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz środków pomocowych udzielanych na podstawie 
odrębnych umów międzynarodowych.  

 

PRZYZNANE DOFINANSOWANIE W LATACH 2014 -2015  

 
Dane uzyskane z WFOŚiGW we Wrocławiu zestawione zostały łącznie dla lat 2014 – 2015 bez wskazania roku 
dofinansowania projektu. Nie jest zatem możliwe rozgraniczenie przyznanego dofinansowania w podziale na 
lata. Łączna wartość jaką Fundusz przyznał w latach na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej 
wynosi 7 570 846,99 zł, z czego w ramach konkursów 776 029,88 a 6 794 817,11 w trybie pozakonkursowym 
(nabór ciągły).  
 

 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Niezwykle istotną kwestią jest fakt możliwości uzyskania dofinansowania w wysokości do 90% wartości 
wydatków kwalifikowanych oraz możliwość włączenia w nie także kosztów administracyjno – 
koordynacyjnych w tym wynagrodzenia czy  koszty obsługi księgowej, biurowej, administracyjnej (do 
wysokości 20% kwoty dotacji). Pozwala to na łatwiejszą absorbcje środków przez wszystkich beneficjentów – 
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co także wpływa na konkurencję w ubieganiu się o środki. Widać to wyraźnie po różnorodności podmiotów 
ubiegających się o wsparcie.  
 
Co również widoczne to fakt, iż jednostki samorządu terytorialnego nie stanowią zdecydowanej większości 
wśród podmiotów, które uzyskały wsparcie – nie ma zatem (tak klarownej w przypadku innych Funduszy) 
faworyzacji JST. 
 

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 
 
W zakresie ochrony przyrody nie były ogłaszane konkursy a tryb naboru był ciągły w danym roku. Zgodnie z 
informacją przekazaną przez WFOŚiGW na wniosek Fundacji, dofinansowanie w latach 2014 – 2015 w 
zakresie ochrony przyrody uzyskało 19 projektów na łączną kwotę 1 017 695 zł.  
 
Dwa projekty prowadzone były przez pozarządowe organizacje ekologiczne na łączną kwotę 107 200 zł, z 
czego jeden na kwotę dofinansowania 59 200 zł dotyczył współfinansowania projektu LIFE+. Projekty 
pozostałych organizacji pozarządowych (Polski Związek Wędkarski i Polski Związek Łowiecki) dotyczyły 
odbudowy populacji ichtiofauny w obwodach rybackich oraz odbudowy populacji zająca szaraka w obwodach 
łowieckich.  
 

 
OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

Absorbcja środków przez pozarządowe organizacje ekologiczne jest niewielka. Blisko 50% środków 
przeznaczonych na ochronę przyrody sprowadza się do wsparcia działalności wędkarskiej i łowieckiej – co w 
ocenie autora jest działaniem wręcz szkodliwym – nie prowadzącym do utrzymania efektu rzeczowego i 
ekologicznego prowadzonych działań.  
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4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZADOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
Zgodnie z informacją uzyskaną na wniosek Fundacji, Fundusz udzielił w okresie 2014 - 2015 wsparcia dla 
pozarządowych organizacji ekologicznych zakresie ich funkcjonowania (wsparcie strukturalne) w wysokości 
22 894 zł w postaci dotacji 4,2% dofinansowania budowy budynku nr 2 Centrum Bioróżnorodności Doliny 
Baryczy oraz jego doposażenie.  
 
Z pozostałych możliwych elementów wsparcia można wymienić możliwość uzyskania dofinansowania 
łączonego – dotacji i pożyczki oraz pożyczki na zachowanie płynności finansowej a także dotacji 
zapewniającej niezbędny wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków UE. Zwłaszcza ta 
ostatnia forma może stanowić istotne źródło wsparcia mimo, iż z zasady Fundusz nie uznaje za 
kwalifikowalne koszty pośrednie utrzymania i eksploatacji siedziby beneficjenta (nawet w zakresie realizacji 
projektu).  

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
Brak jakichkolwiek projektów/zadań finansowanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu działań promocyjno – 
edukacyjnych związanych z Konwencją z Aarhus zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko) w badanym okresie.  

6. PODSUMOWANIE 
 
Całkowita wartość jaką WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą 
edukację ekologiczną w latach 2014 – 2015 w formie dotacji wynosi 7 570 846,99 zł, z czego na edukację 
ekologiczną realizowaną przez pozarządowe organizacje ekologiczne zostało przeznaczone 1 646 326,53 zł.  

W ramach programu Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu nie finansował projektów edukacyjnych ani promocyjno - edukacyjnych, które miały na 
celu wypełnienie zapisów Konwencji z Aarhus. 

Nie posiadał także w swojej ofercie środków służących bezpośredniemu wsparciu strukturalnemu lub 
instytucjonalnemu pozarządowych organizacji ekologicznych, choć udzielił wsparcia strukturalnego dla 
POE w wysokości 22 894 zł.  

Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał w latach 2014 – 2015 beneficjentom realizującym projekty z 
zakresu ochrony przyrody w formie dotacji wynosi 1 017 692, z czego na ochronę przyrody realizowaną 
przez pozarządowe organizacje ekologiczne zostało przyznane 107 200 zł.  
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ 

GÓRZE 
 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jest samodzielną instytucją 
finansową i od 2010 roku, funkcjonuje jako samorządowa osoba prawna.  
Przedmiotem działania Funduszu jest finansowanie, głównie inwestycji ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, zgodnie z kierunkami polityki ekologicznej państwa i celami środowiskowymi wynikającymi ze 
Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, realizowane w oparciu o środki własne.  
Fundusz wykonuje również zadania związane z obsługą na terenie województwa lubuskiego środków 
unijnych przeznaczonych na ochronę środowiska. 
 
Równocześnie działalność Funduszu regulowana jest także dokumentami wewnętrznymi takimi jak:  
→ lista przedsięwzięć priorytetowych,  
→ kryteria wyboru przedsięwzięć oraz ogólne zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Funduszu, 

w tym zasady udzielania i umarzania pożyczek, oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji,  
→ plan działalności oraz plan finansowy Funduszu.  
 
Informacje do niniejszej analizy pochodzą ze strony internetowej Funduszu (wraz z biuletynem informacji 
publicznej) oraz danych udostępnionych na wniosek Fundacji w postaci zestawień tabelarycznych o łącznych 
kwotach jakie WFOŚiGW w Zielonej Górze przekazał w latach 2014 – 2015 beneficjentom prowadzącym 
projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Łącznie informacje te pozwalają na prawidłową 
ocenę przyznania środków dla pozarządowych organizacji ekologicznych. 
 
1.2. ŚRODKI UE 

 
Dla perspektywy finansowej 2007-2013 Fundusz realizował zadania w:  

→ Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w roli Instytucji Wdrażającej 
(pośredniczącej II stopnia) w zakresie dwóch priorytetów: I - Gospodarka wodno-ściekowa oraz II - 
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,  

→ Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym (LRPO) w roli Instytucji Pośredniczącej w Priorytecie 
III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.  

 
W roku 2014 Fundusz obsługiwał ogółem w ramach dwóch programów operacyjnych 150 umów, dla których 
wartość ogółem wynosiła 980 659 504 zł, a przyznane dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu 
państwa wynosiło na koniec 2014 roku – 541 397 205,22 zł, z tego w POIiŚ – 15 umów z kwotą 
dofinansowania 211 932 160,55 zł (Priorytet I – 176 248 147,51 zł, Priorytet II – 35 684 013,04 zł) oraz w 
LRPO 135 umów z kwotą dofinansowania – 329 465 044,67zł (działanie 3.1. – 179 853 480,15 zł, działanie 3.2 
– 144 741 610,03 zł oraz działanie 3.3 – 4 869 954,49 zł). 
 



 

W 2014 roku wypłacono dofinansowanie w wysokości 48 773 789,27 zł z tego w Priorytecie I 43 627 917,18 zł 
, a w Priorytecie II 5 145 872,09 zł. Przekazano do certyfikacji kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 
36 316 540,09 zł, w tym dofinansowanie 30 869 059,75 zł. 
 
1.3. ŚRODKI KRAJOWE 

 
Środki wykorzystywane na działalność statutową Funduszu pochodzą 
→ z opłat za korzystanie ze środowiska,  
→ kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska,  
→ oprocentowania udzielonych pożyczek oraz  
→ operacji kapitałowych prowadzonych z wykorzystaniem czasowo wolnych środków 
→ ze spłacanych rat kapitału pożyczek udzielanych przez Fundusz w latach poprzednich. 
 
Ogółem w 2014 roku wpływy Funduszu wyniosły 35 611 506,41 zł i pochodziły z następujących źródeł: 
 
Rodzaj przychodu Kwota 

przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian  11 656 217,19 zł 
przychody z tytułu administracyjnych kar pieniężnych 82 664,32 zł 
nadwyżka dochodów gmin i powiatów  815 812,50 zł  
przychody z tytułu operacji kapitałowych i inne wpływy  2 942 091,12 zł 
pomoc techniczna obsługi programów POIiŚ oraz LRPO (PT)  1 792 643,15 zł  
wpływy wynikające z działalności pożyczkowej  18 322 078,13 zł 
                 w tym: zwrot pożyczonego kapitału  16 673 748,39 zł 
przychody z tytułu oprocentowania  i odsetek za zwłokę  1 648 329,74 zł  

RAZEM 35 611 506,41 zł 
 
Działalność Funduszu obejmuje realizację zadań statutowych wyrażającą się udzielaniem pomocy 
finansowej na zadania proekologiczne ze środków własnych Funduszu w formie pożyczek, dotacji, 
przekazania środków oraz dopłat do oprocentowania kredytów bankowych i częściowej spłaty 
kapitałów.  
 
W roku podpisano 118 umów na łączną kwotę 99 039 141,88 zł, w tym:  

→ 32 umowy pożyczek na kwotę 57.678.549,23 zł  
→ 75 umowy dotacji i 11 umów przekazania środków na łączną kwotę 41.360.592,65 zł.  

 
W 2014 roku dotacjami (łącznie z przekazaniem środków) wspierane były zadania w następujących 
dziedzinach: monitoring środowiska, gospodarka wodna, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, ochrona 
powierzchni ziemi i gospodarka odpadami, edukacja ekologiczna, ochrona atmosfery oraz ochrona 
przyrody. Obejmowały one między innymi: odbudowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych, 
odbudowę przepompowni, zakup samochodów ratowniczych i sprzętu specjalistycznego dla jednostek 
Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, zadania z zakresu ochrony przyrody oraz edukacji 
ekologicznej. 
 
Spośród ogólnej kwoty wydatków wynoszącej 56 918 199,22 zł, na działalność statutową wydatkowano 
łącznie 50 905 798,79 zł. Na wydatki te składały się następujące pozycje: 



 

 
Rodzaj wydatku Kwota 
pożyczki ogółem  39 524 341,81 zł  
wydatki dotacyjne (bez dopłat)  11 100 271,53 zł  
dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych i częściowej spłaty kredytów 50 833,20 zł  
umorzenia  230 352,25 zł  
 
Poza wydatkami na działalność statutową Fundusz poniósł koszty funkcjonowania organów i Biura oraz 
pozostałe koszty operacyjne i finansowe. Wyniosły one 4 793 832,37 zł, co stanowiło 8,4% całkowitych 
wydatków. 
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1.4. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

 
Ogólne zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 
 
O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się podmioty realizujące przedsięwzięcia i zadania w 
zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o zdefiniowanych efektach rzeczowych i ekologicznych 
oraz zbilansowanych źródłach finansowania. 
 
Fundusz udziela dofinansowania w formie: 
a) oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej 

przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE (pożyczek płatniczych), 
b) dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz dokonywania częściowych spłat 

kapitału kredytów bankowych, 
c) nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem 

obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej. 
Podstawową formą dofinansowania udzielanego przez Fundusz jest pożyczka. 
 
Fundusz może udzielić dofinansowania ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację wskazanych programów z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. Warunki uzyskania pomocy finansowej w ramach udostępnionych środków określają 
zasady ustanowione odrębnie dla każdego programu. 
 
Ze środków Funduszu pokrywane są koszty, których obowiązek pokrywania wynika z obowiązujących 
przepisów prawa. Szczegółowe zasady dotyczące pokrywania tych kosztów określają odrębne regulaminy. 
 
Maksymalny udział środków Funduszu w finansowaniu zadań realizowanych wyłącznie ze środków 
krajowych, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, wynosi: 
a) do 100% - przy dofinansowaniu w formie pożyczki dla zadań realizowanych przez: jednostki samorządu 

terytorialnego, spółki wodno - ściekowe oraz podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych j.s.t., 
b) do 80% - przy dofinansowaniu w formie pożyczki dla zadań realizowanych przez pozostałych 

wnioskodawców, 
c) do 50% (w roku 2014) i do 70% (w roku 2015) - przy dofinansowaniu w formie dotacji, 
d) do 100% - przy dofinansowaniu w formie dotacji zadań realizowanych przez Województwo Lubuskie, 

służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w regionie, wynikających z zasady zrównoważonego 
rozwoju i polityki ekologicznej państwa, 

e) do 100% kosztów, których obowiązek pokrywania przez Fundusz wynika z obowiązujących przepisów 
prawa, 

 
Dla zadań realizowanych przy współudziale bezzwrotnych środków zagranicznych w odniesieniu do różnicy 
pomiędzy planowanymi kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia a dofinansowaniem ze środków 
zagranicznych, maksymalny udział środków Funduszu wynosi: 
a) do 100% - przy dofinansowaniu w formie pożyczki, z wyłączeniem pożyczek płatniczych, 
b) do 50% (w roku 2014) i do 70% (w roku 2015) - przy dofinansowaniu w formie dotacji. 
 



 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest ustanowienie przez wnioskodawcę wymaganej i zaakceptowanej 
przez Fundusz formy zabezpieczenia zwrotu dofinansowania w przypadku niewypełnienia zobowiązań 
wynikających z umowy. Dofinansowanie może nastąpić po udokumentowaniu pełnego zbilansowania źródeł 
finansowania kosztów całkowitych zadania. 
 
Dla zadań finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, do kosztów kwalifikowanych o charakterze 
inwestycyjnym, zalicza się: 
a) roboty budowlane, 
b) zakup materiałów i urządzeń, 
c) nadzór inwestorski i archeologiczny oraz obsługę geodezyjną, 
d) rozruch mechaniczny i technologiczny, 
e) prace wstępne i przygotowawcze w wysokości nie przekraczającej 10% całkowitych kwalifikowanych 

kosztów o charakterze inwestycyjnym, 
f) koszty opracowania dokumentacji przygotowawczej i projektowej strategicznych zadań realizowanych 

przez Województwo Lubuskie w komponencie gospodarka wodna. 
 
Dla zadań finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, do kosztów kwalifikowanych o charakterze 
nieinwestycyjnym zalicza się uzasadnione, uzgodnione z Funduszem wydatki, związane z osiągnięciem 
zamierzonego efektu ekologicznego.  
 
Kosztów kwalifikowanych nie stanowią: płace pracowników etatowych, honoraria i wynagrodzenia z tytułu 
umów - zlecenia lub umowy o dzieło w ramach dotowanej jednostki. Koszty najmu lub dzierżawy lokalu, 
rozmów telefonicznych, faksów, poczty, wyżywienia i noclegów, delegacji, transportu, materiałów biurowych 
i materiałów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności statutowej nie mogą przekroczyć łącznie 10% 
kosztów kwalifikowanych zadań o charakterze nieinwestycyjnym, a w przypadku zadań realizowanych w 
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska – 20%. 
 
Dla zadań finansowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych przyjmuje się koszty kwalifikowane określone 
w zawartej umowie o dofinansowanie środkami zagranicznymi oraz innych dokumentach potwierdzających 
wysokość kosztów kwalifikowanych. 
 
Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym zadania w przypadku braku możliwości jego odzyskania. 
 
 
Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  
 
DOTACJE mogą być udzielane ze środków Funduszu na dofinansowanie zadań z następujących dziedzin:  
a) edukacja ekologiczna,  
b) ochrona przyrody i krajobrazu,  
c) gospodarka wodna w zakresie zadań realizowanych przez Województwo Lubuskie,  
d) monitoring środowiska,  
e) zagrożenia środowiska,  
f) zadania z zakresu ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, których obowiązek i zakres 
finansowania ze środków Funduszu wynika z obowiązujących ustaw.  
 
Dotacje mogą otrzymać:  



 

a) jednostki samorządu terytorialnego,  
b) organizacje pozarządowe,  
c) jednostki badawcze,  
d) szkoły wyższe.  
 
Dla zadań z dziedziny ochrony przyrody i krajobrazu dotacje mogą otrzymać również państwowe jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, realizujące zadania z zakresu czynnej ochrony zasobów 
przyrody. Dla zadań z dziedziny edukacji ekologicznej dotacje mogą otrzymać również:  
a) państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące edukację 
ekologiczną szczególnie istotną w skali Województwa Lubuskiego,  
b) wydawcy prasowi, nadawcy programów radiowych i telewizyjnych, a także agencje reklamowe i agencje 
dziennikarskie (z zapewnieniem wydania / emisji), realizujące programy edukacyjne obejmujące swym 
zasięgiem obszar Województwa Lubuskiego.  
 
Udzielenie dotacji na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie z bezzwrotnych środków zagranicznych 
może dotyczyć zadań z zakresu zagrożeń środowiska i gospodarki wodnej. Warunkiem przyznania tego 
dofinansowania jest uwzględnienie dotacji Funduszu w planie finansowania zadania przedstawionym we 
wniosku o dofinansowanie z bezzwrotnych środków zagranicznych.  
 
Kwota dotacji niewykorzystana do 31 grudnia danego roku, jeżeli z umowy nie wynika inaczej, nie przechodzi 
do realizacji w roku następnym.  
Dotacja udzielona w kwocie równej i wyższej od 50.000 zł wymaga ustanowienia zabezpieczenia 
ewentualnego zwrotu dofinansowania. W uzasadnionych sytuacjach Fundusz może odstąpić od ustanowienia 
zabezpieczeń w przypadku umowy dofinansowania zawieranej z Województwem Lubuskim lub umów 
zawieranych w związku z działalnością powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej z obszaru 
Województwa Lubuskiego.  
 
Dla zabezpieczenia dotacji udzielonej w kwocie równej i wyższej od 100.000 zł może być wymagana druga 
forma zabezpieczenia. Minimalna kwota zabezpieczenia powinna być równa kwocie dofinansowania 
powiększonej o 30% z tytułu zabezpieczenia zapłaty kar umownych.  
 
DOTACJE W FORMIE DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA KREDYTU BANKOWEGO poprzez: 
a) udzielenie Wnioskodawcy dopłat do oprocentowania kredytu za pośrednictwem banku na podstawie 
zawartej z nim umowy.  
b) realizację przez Fundusz dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez bank z linii kredytowych 
utworzonych i obsługiwanych przez bank, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Funduszem a bankiem 
udzielającym kredytu.  
 
Dopłaty do oprocentowania realizowane są dla kredytów zaciągniętych na pokrycie wkładu własnego na 
realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych POIiŚ, LRPO 
i PROW. Dopłaty przeznaczone są wyłącznie na zapłatę oprocentowania w okresie kredytowania i nie dotyczą 
wszelkiego rodzaju innych zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, w tym z nieterminowego 
spłacania kredytu bankowego. Dopłaty udzielane w kwocie równej i wyższej od 50.000,-zł wymagają 
ustanowienia zabezpieczenia ewentualnego ich zwrotu a dla zabezpieczenia dopłat udzielanych w kwocie 
równej i wyższej od 100.000,-zł może być wymagana druga forma zabezpieczenia  
 



 

Kryteria wyboru przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 
 
1) kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa oraz krajowym, wojewódzkim, powiatowymi, 

gminnymi programami ochrony środowiska, planami gospodarki odpadami oraz innymi obowiązującymi 
programami i planami zapewniającymi osiągnięcie standardów emisyjnych i jakości środowiska 
wynikających z prawa wspólnotowego i krajowego, 

2) kryterium techniczno-ekonomiczne, 
3) kryterium zasięgu oddziaływania, 
4) kryterium spełnienia wymogów formalnych. 
 
Kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa i Województwa Lubuskiego ma charakter nadrzędny, w 
szczególności w odniesieniu do przedsięwzięć zmierzających do wypełnienia zobowiązań wynikających z 
członkostwa w Unii Europejskiej. Dofinansowaniem ze środków Funduszu w pierwszej kolejności są objęte 
zadania zgodne z listą przedsięwzięć priorytetowych uchwalaną co roku przez Radę Nadzorczą Funduszu. 
 
W ramach kryterium techniczno-ekonomicznego podlegają ocenie w szczególności: 
1) zwiększenie stopnia wykorzystania istniejących urządzeń ochrony środowiska na terenie Województwa 

Lubuskiego, 
2) planowane efekty rzeczowe i ekologiczne zadania, 
3) stopień przygotowania zadania do realizacji, 
4) czas realizacji zadania, 
5) zabezpieczenie źródeł finansowania. 
 
Przedsięwzięcie lub zadanie spełnia kryterium zasięgu oddziaływania, jeżeli jest spełniony przynajmniej jeden 
z poniższych warunków: 
1) ma znaczenie dla stanu środowiska co najmniej w skali gminy, 
2) jest wykonywane na obszarach chronionych lub oddziałujących na tereny chronione, 
3) jest wykonywane na terenach, na których są przekroczone standardy jakości środowiska. 
 
Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do działania zgodnego z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. Podmiot, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, 
dokonuje wyboru wykonawców zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w jednej z form 
przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny. 
 
Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2014 z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody 
 

Nr 
poz. 

Beneficjent Tytuł zadania Dziedzina 

 2  Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Lubuskiego w 
Gorzowie Wlkp.  

XIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn.: "Poznajemy Parki 
Krajobrazowe Polski."  

Edukacja 
ekologiczna  

3  Gmina Dąbie  XIII Skowronkowe S-egregacja O-chrona S-przątanie - 
program edukacyjny dla dzieci i młodzieży gminy Dąbie i 
okolic.  

Edukacja 
ekologiczna  

4  Uniwersytet Zielonogórski  IX Międzynarodowe Studenckie Sympozjum Naukowe 
"Miedzy Biotechnologią a Ochroną Środowiska"  

Edukacja 
ekologiczna  



 

5  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Lubuski Oddział Regionalny w 
Zielonej Górze  

XX-ta edycja konkursu ekologicznego z cyklu "DBAM O 
PIĘKNO MEGO DOMU - ZIEMI" w Województwie Lubuskim.  

Edukacja 
ekologiczna  

6  Związek Międzygminny "EKO-
PRZYSZŁOŚĆ"  

Edukacja ekologiczna mieszkańców w tym dzieci i młodzieży 
na terenie Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ".  

Edukacja 
ekologiczna  

7  Stowarzyszenie przy Zespole 
Kształcenia Specjalnego Nr 1 w 
Gorzowie Wlkp.  

Projekt "Dbajmy o lubuskie dla nas i dla przyszłości"  Edukacja 
ekologiczna  

8  Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Zarząd Oddziału 
Wojewódzkiego  

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"  

Edukacja 
ekologiczna  

9  Uniwersytet Zielonogórski  Pakiet edukacyjny w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.  

Edukacja 
ekologiczna  

10  Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Lubuskiego w 
Gorzowie Wlkp.  

Wydruk II edycji 7 map o parkach krajobrazowych 
wchodzących w strukturę Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Lubuskiego oraz materiałów edukacyjnych i 
promocyjnych w zakresie ochrony przyrody, środowiska i 
ekologii.  

Edukacja 
ekologiczna  

11  Media Regionalne sp. z o.o. 
O/Zielona Góra  

Akcja redakcyjna pt. "Środowisko warte zachodu" 
obejmująca edukacje ekologiczną Lubuszan i promocję 
problematyki ekologicznej w województwie lubuskim.  

Edukacja 
ekologiczna  

12  Województwo Lubuskie  Cykl konferencji i spotkań warsztatowych 
podsumowujących rok od wdrożenia nowego sysytemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Edukacja 
ekologiczna  

27  Województwo Lubuskie  Weryfikacja granic i oceny przyrodniczej obszarów 
chronionego krajobrazu województwa lubuskiego.  

Ochrona 
przyrody  

 
Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2015 z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody 
 

Nr 
poz. 

Beneficjent Tytuł zadania Dziedzina 

 1  Park Narodowy "Ujście Warty"  Budowa wiaty edukacyjnej w Parku Narodowym "Ujście 
Warty"  

Edukacja 
ekologiczna  

2  Zarząd Wojewódzki Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP  

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"  

Edukacja 
ekologiczna  

3  Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Lubuskiego w 
Gorzowie Wlkp.  

XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. "Poznajemy Parki 
Krajobrazowe Polski"  

Edukacja 
ekologiczna  

4  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Lubuski Oddział Regionalny w 
Zielonej Górze  

XXI-sza edycja konkursu ekologicznego z cyklu DBAM O 
PIĘKNO MEGO DOMU-ZIEMI pn. "Woda jako Dar Życia"  

Edukacja 
ekologiczna  

5  Związek Międzygminny "EKO-
PRZYSZŁOŚĆ"  

Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym dzieci i 
młodzieży na terenie Związku Międzygminnego "Eko- 
Przyszłość" w zakresie segregacji odpadów komunalnych u 
źródła  

Edukacja 
ekologiczna  

14  Uniwersytet Zielonogórski  Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Chronionych Prawem  Ochrona 
przyrody  

42  Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Lubuskiego w 
Gorzowie Wlkp.  

Konferencja naukowa z okazji 30-lecia Łagowsko- 
Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego  

Edukacja 
ekologiczna  

106  Uniwersytet Zielonogórski  II Konferencja naukowo-techniczna i pokonferencyjne 
warsztaty dla studentów i doktorantów  

Edukacja 
ekologiczna  



 

107  Dolnośląski Klub Ekologiczny  Biuletyn ekologiczny „Zielona Planeta” - 2015  Edukacja 
ekologiczna  

108  Polskie Towarzystwo Ochrony 
Przyrody SALAMANDRA  

Reintrodukcja i ochrona popielicy w Polsce Zachodniej – 
etap III (Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy)  
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Przyrody  

 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w postaci dotacji ze środków Funduszu nie jest obwarowane dużą 
ilością warunków a same zasady są opisane dość ogólnie.  
Co wyjątkowe w ofercie Funduszy, WFOŚiGW w Zielonej Górze dopuszcza możliwość kwalifikowania kosztów 
ogólnych tj. opłaty za najem czy koszty eksploatacyjne – do 10% wartości wydatków kwalifikowanych. Lista 
wydatków niekwalifikowanych obejmuje jednak wszelkie wynagrodzenia personelu beneficjenta – także 
ponoszone na podstawie umów zleceń.  
 
Katalog kosztów kwalifikowanych jest zupełnie otwarty i ograniczeniem jest wykazanie celowości i 
niezbędności wydatków do osiągnięcia zakładanych efektów rzeczowych i ekologicznych w projekcie.  
 
Niski poziom dofinansowania – do 50% w roku 2014 odróżnia Fundusz od innych i w ocenie autora może 
stanowić istotną przeszkodę w ubieganiu się o środki Funduszu także dla innych podmiotów niż pozarządowe 
organizacje. Zdecydowany nacisk został położony na udzielanie pożyczek (które mogą sfinansować zadanie w 
100%) a nie dotacji.  
 
Kryteria oceny zadań są niezwykle ogólne i lakoniczne. Podobnie wiec jak w przypadku większości Funduszy 
ocenia projektu – z perspektywy wnioskodawcy – jest oceną subiektywną a kryteria nie pozwalają ocenić co 
rzeczywiście i jak jest w zadaniach oceniane. Czyni to cały proces oceny nieprzejrzystym i narażonym na 
nieprawidłowości w obiektywnym przebiegu.  

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 
 

NABÓR 2014  

W naborze nie zostały ustalone dodatkowe regulaminy i inne dokumenty, które regulowałyby warunki 
naboru ponad te ogólnie przyjęte w podstawowych dokumentach omówionych w rozdziale 1.4.  
 
W roku 2014 udzielono wsparcia 10 projektom na łączną kwotę dofinansowania 128 353,62 zł. Wśród 
beneficjentów nie było żadnej pozarządowej organizacji ekologicznej. Na liście dofinansowanych zadań nie 
znalazły się także niektóre wskazane na liście przedsięwzięć priorytetowych zadania.  
 



 

 
 

NABÓR 2015  

 
W naborze nie zostały ustalone dodatkowe regulaminy i inne dokumenty, które regulowałyby warunki 
naboru ponad te ogólnie przyjęte w podstawowych dokumentach omówionych w rozdziale 1.4.  
 
W roku 2015 udzielono wsparcia 7 projektom na łączną kwotę dofinansowania 195 471,41 zł. Wśród 
beneficjentów była 1 pozarządowa organizacja ekologiczna – Dolnośląski Klub Ekologiczny, który uzyskał 
dofinansowanie w wysokości 9 100 zł (dofinansowanie 10% wydatków kwalifikowanych). Na liście 
dofinansowanych zadań nie znalazły się także niektóre wskazane na liście przedsięwzięć priorytetowych 
zadania.  
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OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Absorbcja środków w ramach dziedziny edukacja ekologiczna w porównaniu z wydatkowaniem środków w 
pozostałych dziedzinach tj. ochrona wód czy atmosfery jest znikoma. W ciągu dwóch lat wsparcie uzyskała 
jedna pozarządowa organizacja ekologiczna i to w postaci 9 100 zł, co stanowiło zaledwie 10% wartości 
wydatków kwalifikowanych.  
 
W ocenie autora jest to wynik przede wszystkim faktu, iż brak na stronie internetowej jasnych informacji o 
możliwości ubiegania się o środki – tzn., że został uruchomiony nabór wniosków w trybie otwartym, ciągłym 
na dany rok wraz z jednoznacznym pakietem informacji i dokumentów niezbędnych do zapoznania się w 
przypadku chęci ubiegania się o środki. Na stronie informacja o zasadach dofinansowania jest co prawda 
zebrana w jedną zakładkę jednak dla beneficjentów innych niż państwowe jednostki budżetowe, które 
uzyskują dofinansowanie w postaci zapotrzebowania na środki i przekazania ich za pomocą rezerwy celowej – 
informacja o możliwości ubiegania się o środki jest w zasadzie niedostępna.  
 
Innym aspektem, który może blokować absorbcję środków jest także niski poziom dofinansowania (w 
porównaniu z innymi Funduszami) mogący osiągnąć jedynie do 50% wartości wydatków kwalifikowanych.  

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY 
 

NABÓR 2014  

W naborze nie zostały ustalone dodatkowe regulaminy i inne dokumenty, które regulowałyby warunki 
naboru ponad te ogólnie przyjęte w podstawowych dokumentach omówionych w rozdziale 1.4.  
 
W roku 2014 udzielono wsparcia 5 projektom na łączną kwotę dofinansowania 119 462,00 zł. Wśród 
beneficjentów nie było pozarządowych organizacji ekologicznych. Dofinansowane projekty Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczyły opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 
Projekt Zespołu Parków Krajobrazowych dotyczył weryfikacji granic obszaru Natura 2000 (projekt z listy 
przedsięwzięć priorytetowych).  
 

 
 

NABÓR 2015  
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W naborze nie zostały ustalone dodatkowe regulaminy i inne dokumenty, które regulowałyby warunki 
naboru ponad te ogólnie przyjęte w podstawowych dokumentach omówionych w rozdziale 1.4.  
 
W roku 2015 udzielono wsparcia 1 projektowi – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na łączną kwotę 
dofinansowania 117 687,00 zł na działania dotyczące „zapewnienia właściwego stanu ochrony obszarów 
cennych przyrodniczo”. Wśród beneficjentów nie było pozarządowych organizacji ekologicznych – nie znalazł 
się zatem na liście dofinansowanych zadań projekt PTOP Salamandra wskazany na liście przedsięwzięć 
priorytetowych na rok 2015.  
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Absorbcja środków w ramach dziedziny ochrona przyrody w porównaniu z wydatkowaniem środków w 
pozostałych dziedzinach tj. ochrona wód czy atmosfery jest znikoma. W ciągu dwóch lat żadna organizacja 
pozarządowa nie uzyskała wsparcia w ramach tej dziedziny.  
 
W ocenie autora – podobnie jak w przypadku zadań z zakresu edukacji ekologicznej – jest to wynik przede 
wszystkim faktu, iż brak na stronie internetowej jasnych informacji o możliwości ubiegania się o środki – tzn., 
że został uruchomiony nabór wniosków w trybie otwartym, ciągłym na dany rok wraz z jednoznacznym 
pakietem informacji i dokumentów niezbędnych do zapoznania się w przypadku chęci ubiegania się o środki. 
Na stronie informacja o zasadach dofinansowania jest co prawda zebrana w jedną zakładkę jednak dla 
beneficjentów innych niż państwowe jednostki budżetowe, które uzyskują dofinansowanie w postaci 
zapotrzebowania na środki i przekazania ich za pomocą rezerwy celowej – informacja o możliwości ubiegania 
się o środki jest w zasadzie niedostępna.  
 
Innym aspektem, który może blokować absorbcję środków jest także niski poziom dofinansowania (w 
porównaniu z innymi Funduszami) mogący osiągnąć jedynie do 50% wartości wydatków kwalifikowanych.  
 

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE DLA POZARZADOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
Wśród oferty finansowej WFOŚiGW w Zielonej Górze brak wskazania środków służących instytucjonalnemu 
i/lub strukturalnemu wsparciu funkcjonowania pozarządowych organizacji ekologicznych.  

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
Brak jakichkolwiek projektów/zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze działań promocyjno – 
edukacyjnych związanych z Konwencją z Aarhus zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko) w badanym okresie.  

6. PODSUMOWANIE 
 
Całkowita wartość jaką WFOŚiGW w Zielonej Górze przyznał beneficjentom realizującym szeroko rozumianą 
edukację ekologiczną w latach 2014 – 2015 w formie dotacji wynosi 323 825,03 zł, z czego na edukację 
ekologiczną realizowaną przez pozarządowe organizacje ekologiczne zostało przeznaczone 9 100 zł.  



 

W ramach programu Edukacja Ekologiczna w latach 2014-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Zielonej Górze nie finansował projektów edukacyjnych ani promocyjno - edukacyjnych, które miały na 
celu wypełnienie zapisów Konwencji z Aarhus. 

Nie posiadał także w swojej ofercie środków służących bezpośredniemu wsparciu strukturalnemu lub 
instytucjonalnemu pozarządowych organizacji ekologicznych.  

Całkowita wartość jaką WFOŚiGW przyznał w latach 2014 – 2015 beneficjentom realizującym projekty z 
zakresu ochrony przyrody w formie dotacji wynosi 237 149,00 zł, z czego na ochronę przyrody realizowaną 
przez pozarządowe organizacje ekologiczne nie zostały przyznane żadne środki.  
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FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 
 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest instrumentem, którego celem jest zwiększenie dynamiki rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego i skupia się na wzmocnieniu roli trzeciego sektora w realizacji zadań 
publicznych. Fundusz funkcjonował w latach 2005-2007 jako Program Rządowy, w latach 2009-2013 
podstawą jego funkcjonowania był Program Operacyjny. Aktualnie obowiązujący program FIO obowiązuje na 
lata 2014-2020 a środki na jego realizację pochodzą z rezerwy celowej budżetu Państwa. 
Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 obejmuje zwiększenie kreatywności, 
kompetencji i aktywności obywateli, rozwój współpracy instytucji publicznych z obywatelami oraz 
wzmocnienie integracji i solidarności społecznej. 
 
Informacje niezbędne do przeprowadzenia analiz pochodzą wyłącznie ze strony internetowej Funduszu: 
www.pozytek.gov.pl prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Strona zawiera wszystkie 
niezbędne do przeprowadzenia analizy dokumenty tj. Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
na lata 2014 -2020, dokumenty konkursowe (regulaminy, ogłoszenia, instrukcje) a także wyniki konkursów w 
poszczególnych priorytetach. Listy rankingowe zawierają szczegółową informację o nazwie podmiotu, tytule 
projektu, wartości uzyskanej punktacji, wartości dofinansowania, ocenie itd. Listy te zawierają dane 
wszystkich złożonych wniosków wskazując te, które dofinansowanie uzyskały, te które go nie uzyskały a 
wśród nich także te, które nie spełniły wymagań formalno-merytorycznych w czasie ich oceny. Pozwala to na 
dostęp do wiedzy o tym jakie podmioty ubiegały się o dofinansowanie w ramach poszczególnych 
priorytetów. Informacje umieszczone na stronie w pełni wyczerpały zapotrzebowanie na dane w ramach 
niniejszego opracowania.  
 
 
1.2. ŚRODKI W DYSPOZYCJI 

 
FIO w ramach swojej działalności finansuje i dofinansowuje następujące priorytety. Podział środków 
przeznaczonych na realizację Programu FIO przedstawiono na wykresie poniżej. 
1. Małe inicjatywy, w ramach którego znajdują się działania nakierowane na zwiększanie roli inicjatyw 

nieformalnych, animowanie działań samopomocowych oraz wspieranie młodych organizacji 
pozarządowych. 

2. Aktywne społeczeństwo, w ramach którego realizuje się projekty nastawione na aktywizację obywateli w 
sprawach wspólnotowych, rozwijanie wolontariatu, poprawę zdolności organizacji pozarządowych do 
mobilizowania zasobów, aktywizację współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych, wspieranie 
aktywnych form integracji społecznej, rozwój przedsiębiorczości społecznej, tworzenie warunków 
rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

3. Aktywni obywatele, który zawiera w sobie działania nakierowane na zwiększanie wpływu obywateli na 
polityki publiczne, rozwijanie edukacji obywatelskiej oraz kompetencji społecznych, wzrost znaczenia 
organizacji strażniczych oraz rzeczniczych oraz wspieranie tworzenia partnerstw ( w tym również 

http://www.pozytek.gov.pl/


 

partnerstwa publiczno-społecznego) i innych form współpracy, służących aktywizacji obywatelu oraz 
przekazywaniu im realizacji zadań publicznych. 

4. Silne organizacje pozarządowe, w ramach którego znajdują się działania nakierowane na zwiększanie 
kompetencji organizacji obywatelskich poprzez wspieranie sieciowania organizacji obywatelskich, rozwój 
zdolności do tworzenia koalicji i współpracy, wspieranie działań o charakterze systemowym, czyli m.in. 
rozwiązywanie podstawowych problemów III sektora, wspieranie tworzenia instrumentów finansowych o 
znaczeniu infrastrukturalnym, wdrażanie działań partnerskich . 

5. Pomoc techniczna, której zadaniem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji 
programu FIO.  

 

 
 

 
Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2014 wynosiła 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł 
przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną. W 2015 r. Program FIO 
dysponował także kwotą 60.000.000,00 PLN. Koszty realizacji Programu FIO w tym roku jako koszty pomocy 
technicznej ustalono na kwotę nie większą niż 2 400 000,00 PLN, co stanowi 4% kwoty przeznaczonej na 
realizację Programu FIO w 2015 r. Środki przeznaczone na dotacje w 2015 r. wynosiły ok. 57 600 000 PLN. 
W ramach PO FIO dotacje przyznawane są jedynie w trybie konkursowym przy czym konkursy ogłaszane są 
raz w roku. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach 
Programu FIO są:  
− organizacje pozarządowe m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające 

osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby 
rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;  

− osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

− stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
− spółdzielnie socjalne; 
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− spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 
 
1.3. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

W ramach FIO stosowane są następujące rodzaje kryteriów dokonywania wyboru projektów: Kryteria ogólne 
- Formalne i Merytoryczne oraz Kryteria szczegółowe – Horyzontalne i Strategiczne.  
 
KRYTERIA OGÓLNE 
a) Kryteria formalne – obowiązek spełnienia kryteriów formalnych dotyczy wszystkich projektów. Dotyczą 
one zagadnień związanych z wypełnieniem oferty o dofinansowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi dla 
konkursu FIO zasadami. Ocenie podlega m.in. czy działania przewidziane w projekcie są zgodne ze statutem 
organizacji, czy oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w 
działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę oraz czy Oferent wskazał jako jedno ze źródeł 
finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania mimo, że organizacja nie prowadzi działalności 
odpłatnej. 
 
W przypadku, gdy do dofinansowania zostanie przeznaczony projekt partnerski, na etapie ustalania 
ostatecznego kosztorysu i harmonogramu Instytucja Zarządzająca zwróci się do Oferenta o przesłanie kopii 
umów partnerskich, zawartych z partnerami. Nieprzesłanie ww. dokumentów skutkować będzie 
niepodpisaniem umowy o dofinansowanie. 
 
b) Kryteria merytoryczne – dotyczą ogólnych zasad odnoszących się do treści oferty, wiarygodności i 
zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach FIO. 
Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów 
realizowanych w ramach FIO. Ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane są na etapie oceny merytorycznej. 
 

Kryteria merytoryczne  
 Maksymalna ilość punktów Minimum punktowe 
1. Kwestia horyzontalna dla Priorytetu 3 pkt. 65% z 54 pkt. = 35 pkt. 
2. Merytoryczna zawartość oferty:  51 pkt. 
3. Budżet: 22 pkt. 65% z 22 pkt. = 14 pkt. 
4. Partycypacja / aktywizacja 12 pkt 65% z 12 pkt = 8 pkt. 
5. Zasoby osobowe i rzeczowe Oferenta: 12 pkt. 50% z 12 pkt. = 6 pkt. 

ŁĄCZNIE 100 pkt. min. 63 pkt. 
 
KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE 
Kryteria strategiczne nie obowiązują w Priorytecie 1 oraz w komponentach. 
 
a) Kryteria strategiczne – przyznawane są punkty w postaci premii punktowej dla spełniających je ofert (w 
wysokości maksymalnie 12 punktów). Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe do 
zakwalifikowania projektu do dofinansowania i realizacji.  
Kryteria strategiczne zostały ustalone dla Priorytetów 2, 3 i 4, z zastrzeżeniem iż: 
w Priorytecie 2 nie obowiązuje IV kryterium, 



 

w Priorytecie 3 nie obowiązuje III i IV kryterium, 
w Priorytecie 4 nie obowiązuje I, II i III kryterium.  
 
Spełnienie danego kryterium skutkuje przyznaniem dodatkowej liczby punktów na etapie oceny 
merytorycznej: 3 pkt. za I kryterium, 3 pkt. za II kryterium, 3 lub 6 pkt. za III kryterium; oraz 10 pkt. za IV 
kryterium. 
 

Kryteria strategiczne na 2014 rok 
 I. Kryterium budżetowe 

 
 

II. Kryterium siedziby 
organizacji 

 

III. Kryterium  
partnerstwa 

międzysektorowego 
 

IV. Kryterium   
 

3 pkt 3 pkt 0-3-6 pkt 10 pkt 
Priorytet 

2 
 

Projekt realizowany 
przez organizację, której 
roczny budżet za 2013 r. 
nie przekracza mediany 
rocz-nego budżetu 
organizacji 
pozarządowych na rok 
2010 (Przychody ogółem  
w połowie badanych 
podmiotów dysponują-
cych środkami finanso-
wymi nie przekraczały 
25,4 tys. zł). 

 
Projekt realizowany 
przez podmiot mający 
siedzibę w gminie 
poniżej 25 tys. miesz-
kańców 
(weryfikowane na 
podstawie danych 
GUS za rok 2012) 

 

 
Projekt realizowany w 
ramach partnerstwa 
mię-dzysektorowego – 0 
pkt.  
 
Partnerstwo Publiczno - 
społeczne albo społecz-
no - prywatne 3 pkt.  
 
Partnerstwo publiczno - 
społeczno - prywatne 6 
pkt 
 

 
BRAK 

Priorytet 
3 

 
BRAK 

Priorytet 
4 

 
BRAK 

 
BRAK 

 
BRAK 

Projekt podmiotu 
prowadzącego 
działalność - na 
poziomie woje-
wódzkim lub ogól-
nopolskim - o 
charakterze 
federa-cyjnym, 
polegający na 
wspieraniu 
organizacji człon-
kowskich oraz 
służący dobrej 
współpracy z 
administracją 



 

pub-liczną 

 
 

Kryteria strategiczne 2015 
 I.  II.  III.  

3 pkt 3 pkt 3 pkt 

Priorytet 2 
 

oraz 
 

Priorytet 3 

Projekt realizowany 
przez podmiot, 
który od 2009 r. nie 
otrzymał 
dofinansowania w 
ramach 
ogólnopolskiego 
konkursu FIO. 
 

Projekt realizowany przez podmiot 
spełniający dwa kryteria łącznie: 

1. mający swoją siedzibę w 
gminie poniżej 50 tys. mieszkańców 
(GUS, 2012) 

oraz 
2. którego roczny budżet za 
2013 r. nie przekracza mediany 
rocznego budżetu organizacji 
pozarządowych na rok 2010 (25,4 
tys. zł) 

 
BRAK 

Priorytet 4  
BRAK 

 
BRAK 

Projekt ma na celu realizację 
przez organizacje o charak-
terze federacyjnym 
(federacja lub 
stowarzyszenie posiada-jące 
min. 3 oddziały z 
osobowością prawną) lub 
organizacje tworzące od co 
najmniej 6-miesięcy wspólne 
sieci (o charakterze bran-
żowym lub terytorialnym) 
wsparcia merytorycznego 
własnych organizacji człon-
kowskich, własnych oddzia-
łów lub członków swojej 
sieci, zarówno na poziomie 
ogólnokrajowym jak i 
wojewódzkim. 
 

 
W przypadku oferty wspólnej kryterium strategiczne I oraz kryterium strategiczne II uznaje się za spełnione 
tylko wówczas gdy wszyscy oferenci je spełniają. W sytuacji gdy spełnia je tylko część oferentów w ofercie 
wspólnej, kryteria te będą uznane za niespełnione. Kryteria strategiczne nie są brane pod uwagę w 
przypadku komponentów. Punkty za kryteria strategiczne przyznawane będą na podstawie oświadczeń 
składanych w ramach oferty. Oświadczenia te będą weryfikowane na etapie podpisywania umów. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności oświadczenia ze stanem faktycznym umowa nie zostanie zawarta 
niezależnie od przyznanej punktacji.  



 

 
Ocena negatywna oznacza, że oferta otrzymała poniżej 65% punktów w obszarze Merytoryczna zawartość 
oferty lub w obszarze Budżet  lub w obszarze zaangażowanie społeczności lub poniżej 50% punktów w 
obszarze Zasoby osobowe i rzeczowe. W innym przypadku uznaje się, iż oferta została oceniona pozytywnie 
(przyjęta) na etapie oceny merytorycznej. 
 
INNE WARUNKI 

W odniesieniu do projektów „jednorocznych” (realizowanych do końca 2014 r.) przekazanie całości środków 
finansowych odbywa się w formie „jednorazowego” przelewu na rachunek Oferenta wskazany w umowie. 

W odniesieniu do projektów „dwuletnich” (realizowanych w latach 2014-2015) oraz „trzyletnich” 
(realizowanych w latach 2014-2016) przekazanie środków finansowych odbywa się poprzez przekazanie 
oddzielnych dotacji na poszczególne lata. Pierwsza w 2014 r., druga w 2015 r., i – dla projektów 
„trzyletnich” trzecia w 2016 r. Warunkiem przekazania kolejnych dotacji jest złożenie sprawozdania 
częściowego z realizacji zadania w ramach poprzedniej dotacji oraz jego akceptacja przez 
zleceniodawcę. Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do 
obsługi środków pochodzących z dotacji. 
 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia finansowego w ramach FIO są skomplikowane a ich krzyżowe 
zazębianie się w ramach różnych Priorytetów może rodzić wiele błędów formalnych na etapie tworzenia ofert 
z tego właśnie powodu. W porównaniu z innymi analizowanymi w opracowaniu funduszami opis FIO jest 
najbardziej nieczytelny dla potencjalnego oferenta.  
 
Pomimo rozbudowania kryteriów oceny wniosku nadal nie pozwalają one na prześledzenie oceny wniosku i 
nie próbują nawet zobiektywizować oceny wskazując, iż jest ona dokonywana przez niezależnych ekspertów i 
w sytuacji rozbieżności dokonywana jest kolejna ocena weryfikacyjna.  
 

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 
 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłasza rocznie jeden konkurs obejmujący swoim zakresem 4 priorytety 
Programu. Edukację ekologiczną w różnych jej postaciach można realizować w ramach Priorytetów 1, 2, 3.   
 
Priorytet 1. Małe inicjatywy  
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu mają za zadanie pozytywnie wpływać na możliwości 
obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw. Finansowane są zatem projekty zwiększające rolę nieformalnych 
inicjatyw, ruchów społecznych i zagospodarowania czasu wolnego a także animowanie działań 
samopomocowych (w tym pomoc dla samopomocy) oraz projekty wspierające młode organizacje 
pozarządowe umożliwiające zaistnienie im we wspólnotach lokalnych poprzez wyrównanie ich szans na 
rozwój. Edukacja ekologiczna nie jest w ramach tego konkursu wskazana wprost jako kierunek działania 
jednakże mając na względzie cel jakim mają służyć te projekty jest możliwa do realizacji. 
 
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo 



 

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu maja na celu w różnych formach angażować obywateli, dając 
im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań 
obywatelskich. Finansowane są zatem projekty aktywizujące obywateli w sprawach wspólnotowych – w tym 
wyszczególniono specyficznie edukację ekologiczną i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponadto 
m.in. wspierane są projekty aktywizujące współpracę wspólnot lokalnych i instytucji publicznych, aktywnej 
formy integracji społecznej przede wszystkim w zakresie osób niepełnosprawnych, dyskryminowanych i 
wykluczonych, rozwijające przedsiębiorczość społeczną. Istotnym kierunkiem działania jest także tworzenie 
warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego – w tym także w zakresie dostępu 
do informacji o środowisku i wymiaru sprawiedliwości.  
 
Priorytet 3. Aktywni obywatele 
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu mają za zadanie przyczyniać się do wzrostu partycypacji 
obywateli w sprawach publicznych. Finansowane są zatem projekty dotyczące zwiększania wpływu obywateli 
na polityki publiczne, w tym dostępu do informacji publicznej oraz umiejętności korzystania z 
udostępnianych, publicznych treści, projekty rozwijające edukację obywatelską oraz zwiększające znaczenie 
organizacji strażniczych i rzeczniczych, w tym społeczny nadzór nad funkcjonowaniem wymiaru 
sprawiedliwości.  
 
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe 
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia 
potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych 
podmiotów III sektora. 
 

KONKURS 2014 

W konkursie 2014 startować mogły organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe 
stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy 
rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty 
wymienione w ustawie. 

Wysokość środków na finansowanie FIO w roku 2014 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł 
przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną. 

Składane projekty realizują cel główny FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 
pozarządowych w życie publiczne. Realizacja FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne 
działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. 

 
Finansowane są wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub 
odpłatnej pożytku publicznego i mieszczące się w ramach jednego z czterech Priorytetów: 

1) Małe inicjatywy; 
2) Aktywne społeczeństwo; 
3) Aktywni obywatele; 
4) Silne organizacje pozarządowe. 

oraz komponentów wyodrębnionych w ramach tych Priorytetów. 

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór ofert 
na cztery Priorytety.  



 

Wysokość wnioskowanej dotacji: 
→ dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł 
→ dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku nie mniej niż 

10 tys. zł). 
→ dla projektów „trzyletnich”: od 30 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku nie mniej niż 10 

tys. zł). 
→ dla projektów w priorytecie 1: wysokość wnioskowanej dotacji na cały okres realizacji projektu 

uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie: do 3 mln. zł. 
→ dla projektów w Komponencie Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych: do 1,5 mln. zł (w równych 

częściach po 500 tys. zł rocznie). Dofinansowana zostanie 1 oferta. 
→ dla projektów w Komponencie Działań Systemowych: do 500 tys. zł (w równych częściach po 250 tys. zł 

rocznie). Dofinansowane zostaną 3 oferty. 

W związku z powyższym w ramach Priorytetu 3 wyodrębniono kwotę w wysokości 1 500 000 zł (na lata 2014-
2016, w częściach równych po 500 000,00 zł rocznie). Komponent przeznaczony jest na wspieranie wzrostu 
znaczenia działań strażniczych i rzeczniczych (organizacja działająca w interesie publicznym, której 
przedmiotem działania jest obywatelska kontrola działań władz publicznych lub obywatelska kontrola etyki 
działań wielkiego biznesu). Dotacje przyznawano na projekty dotyczące społecznego nadzoru nad 
funkcjonowaniem administracji publicznej w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym, wspieranie 
instytucji występujących w imieniu kogoś lub w konkretnej sprawie oraz społeczny nadzór nad 
funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości  
 

Aby spełnione było kryterium dostępu, kwota przychodów w sprawozdaniu finansowym za 2013 r. musi 
wynieść co najmniej 200 tys. zł. 
Możliwa wysokość dotacji dla jednego wykonawcy: 1 500 000,00 zł (500 000,00 zł w 2014 r., 500 000,00 zł w 
2015 r., oraz 500 000,00 zł w 2016 r.) jednocześnie maksymalna dotacja na działania strażnicze lub rzecznicze 
udzielona przez wybranego w konkursie operatora nie może być większa niż 50 tys. zł. 

Udział środków własnych nie może być mniejszy niż 10% wartości dotacji pomniejszonej o środki 
przeznaczone na dotacje na działania strażnicze i rzecznicze. Oznacza to, że kwota wkładu własnego (nie 
mniejszego niż 10%) liczona jest od kwoty, która faktycznie pozostaje u operatora 
 
Ustalono następujące limity w poszczególnych kategoriach kosztów: 

L.p. Kategoria Limit dotacji 

I.  Koszty osobowe merytoryczne  brak limitu  
II.  Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty 

administracyjne  
brak limitu 

III.  Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich 
adresatów projektu  

brak limitu – minimum 90% na dotacje (minimum 
30% na działania rzecznicze i 30% na działania 
strażnicze).  

IV.  Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją 
zadania  

brak limitu 

V.  Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania  brak limitu (koszt jednostkowy nie większy niż 
3500 zł brutto)  

VI.  Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania  nie więcej niż 5000 zł  
VII.  Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w 

realizację zadania  
brak limitu 

VIII.  Koszty związane z działaniami promocyjnymi projektu  brak limitu 
 



 

Min. 90% środków z dotacji musi być przekazane na dotacje na działania rzecznicze lub strażnicze. Pozostałe 
10% środków z dotacji może zostać przeznaczone na pozostałe kategorie budżetowe, tj. I-II, IV-VIII. 
Dysponowanie tymi środkami będzie podlegać ocenie komisji konkursowej opiniującej projekty złożone w 
ramach komponentu.  
 
Komponent działań systemowych w ramach Priorytetu 4 wyodrębniono kwotę w wysokości 1 500 000 zł 
(750 000,00 zł w 2014 r., 750 000,00 zł w 2015 r.) na Komponent Działań Systemowych dla nie więcej niż 
trzech projektów. Projekty realizowane w tej formule mają za zadanie w sposób innowacyjny odpowiadać na 
istotne problemy III sektora i jego otoczenia.  

Oferent nie może pobierać wpłat i opłat w ramach realizowanego zadania. Ponadto kwota przychodów w 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013 powinna wynosić co najmniej 200 tys. zł. 

W związku z tym, na etapie oceny formalnej wniosku nie jest weryfikowane czy oferta zawiera zadania 
realizowane w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej 
przez Wnioskodawcę i czy Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków własnych opłaty od 
adresatów zadania mimo, że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej. W zamian za to analizie podlega 
czy kwota przychodów w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013 wynosi co najmniej 200 tys. zł 
oraz czy Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania.  

Możliwa wysokość wnioskowanej dotacji: od 20 tys. zł. do 500 tys. zł. (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie). W 
przypadku dofinansowania projektów o niższej niż maksymalna kwocie dotacji pozostałe środki powiększą 
kwotę alokacji na priorytet 4 poza komponentem. Udział środków własnych nie może być mniejszy niż 10% 
wartości dotacji. 

Koszty kwalifikowalne 

L.p. Kategoria Limit dotacji 

I.  Koszty osobowe merytoryczne  brak limitu  
II.  Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne  20% łącznie z kategorią IV 
III.  Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów 

projektu  
brak limitu  

IV.  Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania  20% łącznie z kategorią II 
V.  Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania  10% (koszt jednostkowy nie większy niż 

3500 zł brutto)  
VI.  Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania  10% nie więcej niż 5000 zł  
VII.  Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację 

zadania  
10%  

VIII.  Koszty związane z działaniami promocyjnymi projektu  5% 
 

Zakres tematyczny konkursu 2014 
1 – Badania dot. problematyki III sektora (temat badania otwarty). 
2 – Analiza systemu prawnego (w tym finansowego i podatkowego) funkcjonowania III sektora, służąca jego 
uproszczeniu, przeprowadzona z wykorzystaniem szerokich konsultacji społecznych. 
3 – Działania informacyjno-szkoleniowe związane z wykorzystaniem bezpłatnego czasu antenowego dla OPP i 
umiejętnym tworzeniem kampanii społecznych - przy uwzględnieniu dobrych praktyk. 
 
Wartość projektu to łączna wartość dotacji i środków własnych, na które składają się środki niefinansowe i 
finansowe (środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty od adresatów zadania).  
 
 



 

wartość dotacji  wkład własny 
10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie  Co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub 

finansowe 
ponad 40 tys. zł do 300 tys. zł 
włącznie  

Co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub 
finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy 

 
Za środki własne niefinansowe uważa się środki własne wyłącznie o charakterze osobowym, nie 
powodującym powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako środki własne osobowe wnoszona może 
być więc tylko nieodpłatna dobrowolna praca. W przypadku wnoszenia na rzecz projektu środków własnych 
osobowych konieczne jest przestrzeganie warunku, dotyczącego nieodpłatnej dobrowolnej pracy 
(wolontariatu). Wartość tej pracy jest ustalana z uwzględnieniem ilości spędzonego czasu oraz standardowej 
stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy. 
 
Wydatki w ramach konkursu FIO 2014 są kwalifikowalne, jeżeli są niezbędne dla realizacji projektu, 
racjonalne i efektywne, zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu, udokumentowane, zostały 
przewidziane w budżecie projektu, zgodne ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w Zasadach, zgodne z 
odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
 
Ze środków Programu FIO pokrywane będą jedynie następujące kategorie kosztów związanych 
BEZPOŚREDNIO z realizacją zadania: 
 
Kategoria I - Koszty osobowe merytoryczne (w tym np. trenerów, ekspertów, specjalistów 
realizujących zadania – jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację 
projektu, jak również innych osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu). W przypadku 
realizacji zadania w ramach działalności odpłatnej zastosowanie mają limity wynagrodzeń określone w art. 9 
UoDPPioW.  
Kategoria II - Koszty obsługi  zadania publicznego, w tym koszty administracyjne - do wysokości 20% 
dotacji łącznie z kategorią IV, w tym np. kierowanie (koordynacja) projektem, wykonywanie zadań 
administracyjnych, księgowych – jednakże w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację 
projektu, jak również innych osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu. W przypadku kosztów 
wynagrodzenia personelu (co do zasady zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych FIO), w tym kosztów 
osobowych administracji i obsługi projektu oraz kosztów osobowych merytorycznych, kwalifikowalne są 
wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w szczególności: wynagrodzenia netto, składki na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy. Płace nie mogą przekraczać wydatków normalnie 
ponoszonych przez Beneficjenta, zaś przyjęte stawki nie mogą być wyższe od stawek powszechnie 
stosowanych na danym rynku. Wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia oraz umów o dzieło są zaliczane 
do kwalifikowalnych kosztów osobowych.  
Kategoria III - Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania (w tym np. materiały 
szkoleniowe, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazd 
beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.).  
Kategoria IV - Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania – w stosownej części, 
przypadającej na dany projekt (w tym np. opłaty za telefon/faks, opłaty pocztowe, czynsz, CO) – do 
wysokości 20% dotacji łącznie z kategorią II. 
Kategoria V - Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania – koszt zakupu lub wypożyczenia 
składnika majątku, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500,00 zł i jednocześnie łączny 
koszt składników majątku nie jest większy niż 10% dotacji. Oznacza to, że organizacja może zakupić kilka 
składników majątku, których cena nie przekracza 3500,00 zł za poszczególny składnik majątku, ale 
jednocześnie ich łączna wartość nie może przekroczyć 10% dotacji. 
Kategoria VI - Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – do wysokości 10% dotacji, 
nie więcej jednak niż 5000,00 zł. 



 

Kategoria VII - Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania – do 
wysokości 5% dotacji. Do należności z tytułu podróży służbowej (tzn. poza miejscowością, w której 
znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika) odbywanej na obszarze 
kraju przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania dofinansowanego ze środków Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich należy stosować rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 
2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej na obszarze kraju.  
Kategoria VIII - Koszty związane z działaniami promocyjnymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, 
ogłoszenia prasowe itp.) - do wysokości 5% dotacji. 

 
W przypadku, kiedy Zleceniobiorca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty jakie zostały 
wskazane w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy są kosztami brutto. 
 
L.p. Kategoria Procentowy limit dotacji 

I. Koszty osobowe  merytoryczne brak limitu 
II. Koszty  obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne  20% łącznie z kategorią IV. 
III. Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu  brak limitu* 

IV. Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania 20% łącznie z kategorią II. 
V. Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania 10% (koszt jednostkowy nie 

większy niż 3500 zł brutto) 
VI. Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania 10% (nie więcej niż 5000 zł) 

VII. Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację 
zadania 

5% 

VIII. Koszty związane z działaniami promocyjnymi projektu 5% 

 
Do wydatków, które w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich nie mogą być finansowane, należą wydatki 
nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, w tym m. in.: podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może 
zostać odliczony, zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej, zakup środków trwałych, 
amortyzacja, leasing, rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań, odsetki z tytułu niezapłaconych w 
terminie zobowiązań, koszty kar i grzywien, koszty procesów sądowych, nagrody, premie i inne formy 
bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania, koszty obsługi konta 
bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów), zakup napojów alkoholowych, podatki i opłaty z wyłączeniem 
podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na 
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie 
o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego), koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych 
w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób 
podróży służbowych. 

Oferent ma możliwość wysłania tylko jednej oferty. Każda następna oferta wysłana przez tego samego 
Wnioskodawcę zostanie odrzucona przez system.  

Ponadto Oferenci w ramach Priorytetu 1 spełnić muszą dodatkowe wymagania: 

→ Oferent w ciągu ostatnich trzech lat realizował co najmniej raz program polegający na przekazywaniu 
dotacji oraz średnia kwota jego przychodów za ostatnie trzy lata ujęta w sprawozdaniu rocznym stanowi 
nie mniej niż 50 % wnioskowanej dotacji. W przypadku oferty wspólnej wymagania te uważa się za 
spełnione jeżeli przynajmniej jeden z oferentów w ciągu ostatnich trzech lat realizował co najmniej raz 
program polegający na przekazywaniu dotacji oraz średnia kwota łącznych przychodów wszystkich 
oferentów za ostatnie trzy lata stanowi nie mniej niż 50% wnioskowanej dotacji. 



 

→ Oferent ma siedzibę w województwie, które planuje objąć wsparciem. W przypadku oferty wspólnej 
kryterium to jest spełnione gdy choć jeden z oferentów ma siedzibę w danym województwie. 

Na realizację projektów w ramach priorytetu 1 przeznaczono kwotę 30 600 000 zł w okresie od 1 czerwca 
2014 r. do 30 listopada 2016 r. W 2014 r. przeznaczono kwotę 10 200 000 zł podzieloną między województwa 
w zależności od liczby mieszkańców. W 2014 r. nie przewidziano wyboru operatorów tematycznych. 

Wysokość wnioskowanej dotacji na cały okres realizacji projektu uzależniona jest od liczby mieszkańców w 
województwie, do którego kierowane jest wsparcie. Dotacja na lata 2015 i 2016 będzie o 5% niższa od kwoty 
przyznanej na 2014 r. W przypadku braku decyzji o konieczności dofinansowania operatorów tematycznych 
dotacja na 2015 r. lub 2016 r. może zostać zwiększona o nie więcej niż 5% kwoty dotacji z 2014 r. 
 
Oferty można było składać w ramach priorytetów 1, 2 i 3 na projekty jednoroczne tj. kończące się jeszcze w 
2014 r., dwuletnie tj. kończące się w roku następnym czyli 2015 i trzyletnie tj. kończące się w roku 2016.  
 
Analiza dokumentów konkursowych (listy rankingowe projektów, które uzyskały dofinansowanie) wykazała, 
iż niewielki odsetek projektów ich całościowej puli dotyczy edukacji ekologicznej i tematyki związanej z 
Konwencją.  
 

Priorytet alokacja na konkurs środki przyznane na 
edukację ekologiczną,  

w tym związaną bezpośrednio z 
tematyką Konwencji 

1  10 200 0 0 
2  30 000 1 251 753 

3  12 000 0 0 
SUMA  52 200    1 251 753 
 
Priorytet I. Z 39 złożonych projektów 17 uzyskało dofinansowanie ale żaden z nich nie obejmował tematyki 
edukacji ekologicznej także szerzej pojętej tematyki związanej z Konwencją.  
 
Priorytet II. Z 3441 złożonych projektów 531 uzyskało dofinansowanie a 22 z nich związanych było z tematyką 
Konwencji.  

 
Priorytet III. Z 487 złożonych projektów 185 uzyskało dofinansowanie ale żaden z nich nie był związany z 
tematyką Konwencji.  
 
 

96% 

4% 

dofinansowane

związane z Konwencją



 

KONKURS 2015 

 

W konkursie 2014 startować mogły organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe 
stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy 
rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Wysokość środków na finansowanie FIO w roku 2015 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł 
przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną. 
Składane projekty realizują cel główny FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 
pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne 
działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. 
 
Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub 
odpłatnej pożytku publicznego realizowane w jednym trzech Priorytetów 
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo; 
Priorytet 3. Aktywni obywatele; 
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe; 
oraz komponentu działań systemowych wyodrębnionego w ramach 4 priorytetu. 
 
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo 
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im 
możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań 
obywatelskich.  
 
Priorytet 3. Aktywni obywatele 
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w 
sprawach publicznych. 
 
Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe 
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia 
potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych 
podmiotów III sektora. 

 
W konkursie FIO w 2015 r. przewiduje się możliwość dofinansowania projektów „jednorocznych” (tj. 
projektów realizowanych wyłącznie w 2015 r., czyli trwających maksymalnie 8 miesięcy) oraz projektów 
„dwuletnich” (tj. projektów rozpoczynających się w 2015 r., a następnie realizowanych i zakończonych 
najpóźniej w listopadzie 2016 r., czyli trwających maksymalnie 19 miesięcy). W Komponencie Działań 
Systemowych w priorytecie 4 realizowane są jedynie projekty „dwuletnie”: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 
2016 r. lub projekty „trzyletnie”: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2017 r. 
 
Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. W Komponencie Działań 
Systemowych możliwe jest złożenie tylko jednej oferty. Złożenie jej nie wyczerpuje limitu złożenia oferty w 
konkursie ogólnym, jednak w przypadku przeznaczenia do dofinansowania obu ofert Oferent zobowiązany 
jest do wskazania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, którą ofertę wybiera do realizacji (niemożliwe 
jest otrzymanie dwóch dofinansowań). Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert w konkursie FIO 



 

2015 są również podmioty, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektu 3-letniego w konkursie FIO 
2014. 
 
Wysokość wnioskowanej dotacji: 
→ dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł 
→ dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić 

nie mniej niż 10 tys. zł) 
→ w Komponencie Działań Systemowych w priorytecie 4: od 20 tys. zł. do 750 tys. zł. (od 10 tys. zł do 250 

tys. zł rocznie). 
Wymagany wkład własny: 
 

Wartość dotacji Środki własne 
10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne 

niefinansowe lub finansowe 
ponad 40 tys. zł do 200 tys. zł włącznie (oraz 
Komponent Działań Systemowych) 

Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne 
niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% 
wartości dotacji wkład finansowy 

 
Za środki własne niefinansowe uważa się środki własne wyłącznie o charakterze osobowym, nie 
powodującym powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako środki własne osobowe wnoszona może 
być więc tylko nieodpłatna dobrowolna praca. W przypadku wnoszenia na rzecz projektu środków własnych 
osobowych konieczne jest przestrzeganie  warunku, dotyczącego nieodpłatnej dobrowolnej pracy 
(wolontariatu). Wartość tej pracy jest ustalana z uwzględnieniem ilości spędzonego czasu oraz standardowej 
stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy. 
 
Ze środków Programu FIO finansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności 
statutowej nieodpłatnej i odpłatnej. Tym samym, środki Programu FIO nie mogą być przeznaczone na 
finansowanie działalności gospodarczej. 
W przypadku kiedy Oferent złoży w ofercie składanej w ramach konkursu FIO, oświadczenie o prowadzeniu 
wyłącznie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, to nie jest uprawniony do pobierania opłat od 
adresatów zadania, jako nieprowadzący działalności odpłatnej pożytku publicznego.  
 
Wydatki w ramach konkursu FIO 2014 są kwalifikowalne, jeżeli są niezbędne dla realizacji projektu, 
racjonalne i efektywne, zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu, udokumentowane, zostały 
przewidziane w budżecie projektu, zgodne ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w Zasadach, zgodne z 
odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
 
Ze środków Programu FIO pokrywane będą jedynie następujące kategorie kosztów związanych 
BEZPOŚREDNIO z realizacją zadania: 
 
Kategoria I - Koszty osobowe merytoryczne (w tym np. trenerów, ekspertów, specjalistów 
realizujących zadania – jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację 
projektu, jak również innych osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu). W przypadku 
realizacji zadania w ramach działalności odpłatnej zastosowanie mają limity wynagrodzeń określone w art. 9 
UoDPPioW.  
Kategoria II - Koszty obsługi  zadania publicznego, w tym koszty administracyjne - do wysokości 20% 
dotacji łącznie z kategorią IV, w tym np. kierowanie (koordynacja) projektem, wykonywanie zadań 



 

administracyjnych, księgowych – jednakże w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację 
projektu, jak również innych osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu. W przypadku kosztów 
wynagrodzenia personelu (co do zasady zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych FIO), w tym kosztów 
osobowych administracji i obsługi projektu oraz kosztów osobowych merytorycznych, kwalifikowalne są 
wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w szczególności: wynagrodzenia netto, składki na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy. Płace nie mogą przekraczać wydatków normalnie 
ponoszonych przez Beneficjenta, zaś przyjęte stawki nie mogą być wyższe od stawek powszechnie 
stosowanych na danym rynku. Wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia oraz umów o dzieło są zaliczane 
do kwalifikowalnych kosztów osobowych.  
Kategoria III - Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania (w tym np. materiały 
szkoleniowe, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazd 
beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.).  
Kategoria IV - Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania – w stosownej części, 
przypadającej na dany projekt (w tym np. opłaty za telefon/faks, opłaty pocztowe, czynsz, CO) – do 
wysokości 20% dotacji łącznie z kategorią II. 
Kategoria V - Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania – koszt zakupu lub wypożyczenia 
składnika majątku, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500,00 zł i jednocześnie łączny 
koszt składników majątku nie jest większy niż 10% dotacji. Oznacza to, że organizacja może zakupić kilka 
składników majątku, których cena nie przekracza 3500,00 zł za poszczególny składnik majątku, ale 
jednocześnie ich łączna wartość nie może przekroczyć 10% dotacji. 
Kategoria VI - Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – do wysokości 10% dotacji, 
nie więcej jednak niż 5000,00 zł. 
Kategoria VII - Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania – do 
wysokości 5% dotacji. Do należności z tytułu podróży służbowej (tzn. poza miejscowością, w której 
znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika) odbywanej na obszarze 
kraju przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania dofinansowanego ze środków Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich należy stosować rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 
2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej na obszarze kraju.  
Kategoria VIII - Koszty związane z działaniami promocyjnymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, 
ogłoszenia prasowe itp.) - do wysokości 5% dotacji. 

 
W przypadku, kiedy Zleceniobiorca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty jakie zostały 
wskazane w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy są kosztami brutto. 
 
L.p. Kategoria Procentowy limit dotacji 

I. Koszty osobowe  merytoryczne brak limitu 
II. Koszty  obsługi zadania publicznego, w tym koszty 

administracyjne  
20% łącznie z kategorią IV. 

III. Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów 
projektu  

brak limitu* 

IV. Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania 20% łącznie z kategorią II. 
V. Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania 10% (koszt jednostkowy nie większy niż 3500 

zł brutto) 
VI. Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania 10% (nie więcej niż 5000 zł) 



 

VII. Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w 
realizację zadania 

5% 

VIII. Koszty związane z działaniami promocyjnymi projektu 5% 

 
Do wydatków, które w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich nie mogą być finansowane, należą wydatki 
nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, w tym m. in.: podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może 
zostać odliczony, zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej, zakup środków trwałych, 
amortyzacja, leasing, rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań, odsetki z tytułu niezapłaconych w 
terminie zobowiązań, koszty kar i grzywien, koszty procesów sądowych, nagrody, premie i inne formy 
bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania, koszty obsługi konta 
bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów), zakup napojów alkoholowych, podatki i opłaty z wyłączeniem 
podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na 
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie 
o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego), koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych 
w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób 
podróży służbowych. 
 
 
Oferty można było składać w ramach priorytetów 2 i 3 na projekty jednoroczne tj. kończące się w 2015 r. i 
dwuletnie tj. kończące się w 2016 r. 
 

Priorytet alokacja na 
konkurs 

środki przyznane na edukację 
ekologiczną,  

w tym związaną bezpośrednio z 
tematyką Konwencji 

1 10 200 0 0 
2 30 000 1 115 882 

3 12 000 511 511 
SUMA  52 200    1 626 1 393 

 
Analiza dokumentów konkursowych (listy rankingowe projektów, które uzyskały dofinansowanie) wykazała, 
iż niewielki odsetek projektów ich całościowej puli dotyczy edukacji ekologicznej i tematyki związanej z 
Konwencją.  
Priorytet II. Z 4419 złożonych projektów 427 uzyskało dofinansowanie ale jedynie 14 z nich związanych było z 
tematyką Konwencji.  

 

97% 

3% 

dofinansowane

związane z Konwencją



 

Priorytet III. Z 809 złożonych projektów 148 uzyskało dofinansowanie ale jedynie 4 związane były z tematyką 
Konwencji.  

 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

 
Analiza list rankingowych (zawierających informacje na temat wszystkich złożonych wniosków – także tych 
ocenionych negatywnie na każdym etapie oceny) wskazuje, że tematy przede wszystkim związane z 
aktywizacją lokalnej społeczności, przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych i zagrożonych 
wykluczeniem (seniorzy, dzieci z wielodzietnych rodzin, dzieci z ubogich rodzin etc.) oraz wzmacnianiem 
społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej i regionalnej.  
 
Za projekty bezpośrednio związane z tematyką Konwencji w ramach ww. wyszczególnionych kosztów uznano 
działania polegające na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych. Założono, iż część z tych działań była 
związana z udzielaniem wskazówek i pomocy w sprawach związanych ze środowiskiem.  
Biorąc pod uwagę, iż w konkursie na dany rok można złożyć jedynie 1 ofertę (lub tylko jedna może zostać 
dofinansowana) a alokacja środków rozłożona jest nierównomiernie organizacje stają przed trudnym 
wyborem, w ramach którego Priorytetu składać ofertę. Za wyborem stoi strategia działania organizacji – czy 
złożyć wniosek w ramach Priorytetu, gdzie alokacja środków jest większa czy też kierować się bardziej 
tematyką projektu, co może z kolei ciągnąć za sobą niewielką skalę oddziaływania lub nieadekwatność 
środków dotacji do działań zakrojonych na szerszą skalę.  
 
Warto także zauważyć, iż w ramach wskazanych limitów kategorii: koszty  obsługi zadania publicznego, w tym 
koszty administracyjne i koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania przy założeniu 
realizacji zadania „dwuletniego” (max. 19 m-cy) na maksymalną kwotę 200 000 zł – wskazany limit nie 
przekracza 40 000 zł w całym okresie trwania projektu a zatem niewiele ponad 2 100 zł/miesiąc. Przy takiej 
kwocie miesięcznie wynagrodzenie zespołu zarządzającego (nawet 1 osoby) i opłacenie kosztów 
administracyjnych i ogólnych staje się niemożliwe.  
 
Można przyjąć założenie, iż w przypadku Priorytetów 1, 2 i niewielka skala środków związanych ze wsparciem 
edukacji ekologicznej i tematyki związanej z Konwencją jest wynikiem bardzo dużej konkurencji wśród 
beneficjentów (o czym może świadczyć liczba składanych wniosków) a także kryteria takie jak wielkość 
obrotów organizacji czy fakt nie uzyskania dofinansowania we wcześniejszej edycji konkursu. Może to 
również być wynikiem nie dopasowania zakresu tematycznego do aktualnych potrzeb POE.  

97% 

3% 

dofinansowane

związane z Konwencją



 

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY  
 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w Programie Operacyjnym na lata 2014 – 2020 nie wskazuje wprost 
wsparcia działań z zakresu czynnej ochrony przyrody. W ramach konkursów ogłoszonych w roku 2014 i 2015 
na opublikowanych listach rankingowych nie było żadnego projektu o takiej tematyce.  
 

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłasza rocznie jeden konkurs obejmujący swoim zakresem wszystkie 4 
priorytety Programu. Priorytet 4 „Silne organizacje pozarządowe” służy w różnych formach wzmocnieniu 
potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych 
podmiotów III sektora. Projekty w ramach tego priorytetu powinny służyć zwiększaniu kompetencji 
organizacji obywatelskich poprzez m.in. podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach 
obywatelskich, rozwiązywanie podstawowych problemów III sektora, poszukiwanie, identyfikację i 
upowszechnienie istniejących rozwiązań zmierzających do wzmocnienia potencjału III sektora, wspieranie 
tworzenia instrumentów finansowych o znaczeniu infrastrukturalnym (np. finansowanie procesu powołania 
„funduszu lokalnego”, kampanii fundraisingowych). Także w Priorytecie 3 finansowane są działania służące 
poprawie zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów czyli np. edukację w zakresie 
wykorzystywania mechanizmów finansowania aktywności obywatelskiej czy rozwój kompetencji zarządzania 
zasobami w organizacjach. 
 
Nie bez znaczenia jest  tu także zakres kwalifikowalności kosztów ponoszonych w ramach projektów – a 
zwłaszcza ograniczenie związane z zakupem środków trwałych oraz kosztów zarządzania, który obowiązywał 
we wszystkich Priorytetach. Szerzej ta kwestia została omówiona poniżej.  
 

4.1. ŚRODKI NA WSPARCIE INSTYTUCJONALNE 

Każdy z projektów posiadając indywidualny budżet różni się wartością środków jaką w ramach projektów 
przeznacza na wsparcie własnego funkcjonowania. Budżety planowane z zasady różnią się wartością od 
budżetów zrealizowanych. Niezwykle trudnym jest zatem dokładne określenie wartości jaką FIO przeznaczył 
w latach 2014-2015 na bezpośrednie wsparcie instytucjonalne ekologicznych organizacji pozarządowych.  
Jednakże pewną możliwość oszacowania tej wartości dają warunki kwalifikowalności kosztów możliwych do 
poniesienia w ramach projektów ustalonych w Regulaminach konkursów 2014 i 2015. Ustalono następujące 
limity poszczególnych kategorii kosztów niezależnie od Priorytetu, w ramach którego dany projekt jest 
realizowany:  

1. Merytoryczne koszty osobowe – bez limitu jednakże jedynie w zakresie odpowiadającej 
zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu. Kwalifikowalne są wszystkie składniki 
wynagrodzenia, tj. w szczególności: wynagrodzenia netto, składki na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy. Płace nie mogą przekraczać wydatków normalnie 
ponoszonych przez Beneficjenta, zaś przyjęte stawki nie mogą być wyższe od stawek powszechnie 
stosowanych na danym rynku. Wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia oraz umów o dzieło są 
zaliczane do kwalifikowalnych kosztów osobowych. 

2. Koszty obsługi w tym koszty administracyjne do wysokości 20% dotacji łącznie z kosztami 
funkcjonowania organizacji w związku z realizacją projektu, w tym np. kierowanie (koordynacja) 
projektem, wykonywanie zadań administracyjnych, księgowych – jednakże w części odpowiadającej 



 

zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu, jak również innych osób zatrudnionych specjalnie 
na potrzeby projektu.  

3. Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania w części, przypadającej na dany 
projekt (w tym np. opłaty za telefon/faks, opłaty pocztowe, czynsz, CO) – do wysokości 20% dotacji 
łącznie z kosztami obsługi (patrz pkt 2). 

4. Koszty wyposażenia związane z realizacją projektu - koszt zakupu lub wypożyczenia składnika 
majątku, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500,00 zł i jednocześnie łączny koszt 
składników majątku nie jest większy niż 10% dotacji. Oznacza to, że organizacja może zakupić kilka 
składników majątku, których cena nie przekracza 3500,00 zł za poszczególny składnik majątku, ale 
jednocześnie ich łączna wartość nie może przekroczyć 10% dotacji. 

5. Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania do wysokości 10% dotacji, nie więcej 
jednak niż 5000,00 zł. 

6. Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu - do wysokości 5% dotacji. 
7. Koszt podatku VAT - W przypadku, kiedy Zleceniobiorca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, 

wszelkie koszty jakie zostały wskazane w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy są kosztami 
brutto. 
 

Dodatkowo należy pamiętać, iż każdy projekt musi wnieść wymagany wkład własny w postaci co najmniej 
10% wartości dotacji (środki własne finansowe lub niefinansowe np. praca wolontariuszy) a w przypadku 
projektów o wartości 40 000 – 300 000 zł w 10% wkładu powinien znaleźć się nie mniejszy niż 5% wkład 
finansowy.  
 
Mając na uwadze, iż alokacja środków w Priorytecie 4 wyniosła 10 800 000 zł (po 5 400 000 w roku 2014 i 
2015) można wyciągnąć ogólne wnioski i oszacować wartość środków jakie organizacje mogą przeznaczyć na 
instytucjonalne wsparcie swojej działalności w ramach projektów prowadzonych w latach 2014-2015 w 
poszczególnych priorytetach. Próbę oszacowania tych wartości przedstawiają poniższe tabele. Wartości 
dofinansowania projektów z tabeli nie odpowiadają wartościom wskazanym w tych tabelach z uwagi na fakt, 
iż projekty o tematyce związane z Konwencją nie zawsze są prowadzone przez ekologiczne organizacje 
pozarządowe. Wykonano zatem dodatkową analizę list rankingowych pod kątem wyłącznie wskazania 
podmiotu prowadzącego projekt a nie tematyki jaką podejmuje. 
 
Szacowane wartości jakie ekologiczne organizacje pozarządowe mogły przeznaczyć na instytucjonalne wsparcie 
własnego funkcjonowania w konkursie 2014 
 

Kategoria kosztu Priorytet 
1 2 3 4 

Koszty obsługi i administracji (do 20%) 0 0 28 000 0 
Koszty ogólne (do 20%) 0 0 0 
Koszty adaptacji (do 10%, max. 5000 zł) 0 0 5 000 0 
Koszty wyposażenia (do 10%) 0 0 14 000 0 
Koszty podróży służbowych (do 5%) 0 0 7 000 0 

SUMA: 0 0 54 000 0 
 
Szacowane wartości jakie ekologiczne organizacje pozarządowe mogły przeznaczyć na instytucjonalne wsparcie 
własnego funkcjonowania w konkursie 2015 

Kategoria kosztu Priorytet 
1 2 3 4 



 

Koszty obsługi i administracji (do 20%) nd 9 600 0 0 
Koszty ogólne (do 20%) nd 0 
Koszty adaptacji (do 10%, max. 5000 zł) nd 5 000 0 0 
Koszty wyposażenia (do 10%) nd 4 800 0 0 
Koszty podróży służbowych (do 5%) nd 2 400 0 0 

SUMA: nd 21 800 0 0 
 

4.2. ŚRODKI NA WSPARCIE STRUKTURALNE 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich nie przewiduje niedotacyjnych form wsparcia dla beneficjentów tj. kredyty 
czy pożyczki na pokrycie wkładu własnego. Według zasad konkursów 2014 i 2015 roku wkład własny można 
do projektów wnieść w postaci niefinansowej np. nieodpłatnej pracy wolontariuszy. Pozwala to na istotne 
ograniczenie finansowych środków w gotówce jakie organizacja musi wnieść jako zabezpieczenie realizacji 
projektu.  

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w Programie Operacyjnym na lata 2014 – 2020 nie wskazuje wprost 
wsparcia działań z zakresu prowadzenia kampanii promocyjno – edukacyjnych związanych z Konwencją z 
Aarhus. Jednakże z uwagi na zakres tematyczny takich kampanii – wpisujący się w założenia Funduszu – 
projekty takie mogłyby zostać przyjęte i uzyskać pozytywną ocenę w rankingu. Przeszkodą mógłby jednakże 
być ograniczony czasowo i finansowo zakres projektów akceptowany przez Fundusz.  
Wysokość wnioskowanej dotacji dla projektów kończących się w roku ogłoszenia konkursu powinna zawierać 
się w zakresie od 10 tys. zł. do 100 tys. zł; dla projektów kończących się w roku następnym po roku ogłoszenia 
konkursu powinna zawierać się w zakresie od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi 
wynosić nie mniej niż 10 tys. zł) natomiast dla  projektów kończących się w dwa lata po roku ogłoszenia 
konkursu powinna się zawierać w przedziale  od 30 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku 
musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).  
Wśród projektów złożonych w konkursach w latach 2014 i 2015 nie znalazł się żaden wniosek bezpośrednio 
związany z działaniami promocyjno – edukacyjnymi związanymi z Konwencją (tzn. promocja treści zawartych 
w Konwencji i edukacja z tym związana).  
 

6. PODSUMOWANIE 
 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – zwłaszcza w zakresie Priorytetów 2 i 3 – stanowi źródło aktywnie 
wspierające finansowo projekty z zakresu szeroko pojętej aktywizacji społeczeństwa i jego integracji. 
Tematyka składanych wniosków głównie skupia się jednak na problematyce związanej z różnymi formami 
wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, seniorów, aktywizacją dzieci i 
młodzieży oraz lokalnych społeczności z wsi i małych miast a także promocją lokalnych wartości kulturowych i 
wzmocnieniem społeczeństwa obywatelskiego. Ilość projektów dofinansowanych dotykających problematyki 
związanej z Konwencją lub szerzej pojętej edukacji ekologicznej czy też ochrony przyrody jest znikoma w 
całościowym obrazie funkcjonowania Funduszu.  
Pomimo, iż wytyczne i cele Funduszu umożliwiają wnioskowanie o dofinansowanie dla projektów ściśle 
związanych z edukacją ukierunkowaną na wspieranie podnoszenia świadomości i umiejętności „jak w 



 

sprawach dotyczących środowiska uzyskiwać dostęp do informacji, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i 
uzyskiwać dostęp do wymiaru sprawiedliwości”, na listach rankingowych nie znalazło się wiele takich 
projektów. Edukacja ekologiczna w ramach FIO była realizowana w szerszym kontekście i nie była zawężana 
do tematyki związanej z Konwencją. 



 

PROGRAM OBYWATELE DLA DEMOKRACJI 

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU  
 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Program Obywatele dla Demokracji finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG). Fundusze te są formą bezzwrotnej pomocy udzielanej 
przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 15 państwom członkowskim Unii Europejskiej z Europy Środkowej i 
Południowej w celu zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w państwach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Poza Polską beneficjentami pomocy są: Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, 
Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry. 
 
W Polsce program wdrażany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją 
Dzieci i Młodzieży, która zajmuje się projektami tematycznymi dotyczącymi dzieci i młodzieży. 
 
Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji 
pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Dotacje 
udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, 
upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli 
obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych 
i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora. 
 
1.2. ŚRODKI W DYSPOZYCJI 

W ramach Funduszy EOG wydzielone zostały środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Na program 
realizowany w Polsce przeznaczono 37 mln euro.  
 
1.3. UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OMAWIANYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
DZIEDZIN 

 
O dotacje mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, które: 
mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym; nie działają w celu osiągnięcia 
zysku; są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii 
politycznych i podmiotów komercyjnych; nie są instytucjami religijnymi; w swojej działalności kierują się 
interesem publicznym, wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka. 
Organizacje mogą ubiegać się o dotacje samodzielnie lub jako lider w partnerstwie z innymi podmiotami z 
Polski, z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), z Państw-Beneficjentów Funduszy EOG 
(Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Węgry) oraz z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego graniczących z Polską (Białoruś, 
Rosja, Ukraina) lub z organizacjami międzyrządowymi. 
 
W każdej edycji konkursu dotacyjnego organizacja może złożyć tylko jeden wniosek, ponadto może być 
partnerem w jednym wniosku złożonym przez inną organizację. Jeśli organizacja nie ubiega się o dotację, to 
może być partnerem w dwu wnioskach składanych przez inne organizacje. 



 

 
PROJEKTY TEMATYCZNE 
Dotacje będą przyznawane na działania mieszczące się w następujących obszarach tematycznych: 
1) Partycypacja obywatelska – angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, 

procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym i 
krajowym; 

2) Kontrola obywatelska – sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji 
publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł 
dobrego rządzenia; 

3) Zwalczanie dyskryminacji – promocja i ochrona praw człowieka, zwalczanie ksenofobii, homofobii, 
rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, 
wyznanie, płeć lub orientację seksualną; 

4) Przeciwdziałanie wykluczeniu – zwiększanie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko 
wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup w procesy decyzyjne; 

5) Dzieci i młodzież – edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw człowieka, kształtowanie postaw 
obywatelskich, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży. 

 
Wysokość dotacji może wynieść od 50 tys. do 250 tys. zł w przypadku organizacji realizujących projekty 
samodzielnie lub od 50 tys. do 350 tys. zł dla organizacji realizujących projekty w partnerstwie z innymi, 
polskimi lub zagranicznymi, podmiotami. 
 
Organizacje zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w wysokości min. 10% wartości kosztów 
całkowitych, z czego nie mniej niż połowa (min. 50%) musi być wkładem finansowym, a nie więcej niż połowę 
(max. 50%) może stanowić wkład rzeczowy jedynie w postaci pracy wolontariackiej skalkulowanej wg 
następujących stawek: 
• 30 zł za godzinę pracy w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych, 
• 100 zł za godzinę pracy w przypadku prac ekspertów i specjalistów. 
 
Wkład własny finansowy może pochodzić ze środków własnych Wnioskodawcy, środków Partnera lub z 
innych źródeł.  
Organizacje, które przedstawiły we wnioskach budżety (koszty całkowite) nie przekraczające kwoty 70 000 zł i 
których średnie roczne wydatki z dwu ubiegłych lat również nie przekraczają kwoty 70 000 zł, mogły otrzymać 
ze środków Fundacji im. Stefana Batorego uzupełniającą dotację w wysokości do 3 500 zł na pokrycie 
wymaganego finansowego wkładu własnego. 
Okres wykorzystania dotacji musiał być dostosowany do charakteru projektu, ale nie mógł  być dłuższy niż do 
30 kwietnia 2016 roku.  
Z dotacji i wkładu własnego można pokryć następujące wydatki: 
→ wydatki bezpośrednie, związane z realizacją projektu tematycznego, 
→ wydatki bezpośrednie, związane z realizacją działań służących rozwojowi instytucjonalnemu organizacji 

składającej wniosek – max. 20% kosztów bezpośrednich, 
→ wydatki pośrednie (administracyjne) – max. 20% kosztów bezpośrednich 
 
Wnioski wstępne będą oceniane według następujących kryteriów: 
Kryterium I – zgodność projektu tematycznego z celami programu i z założeniami danego obszaru 
tematycznego. 

http://www.ngofund.org.pl/projekty/projekty-tematyczne/partycypacja-publiczna/
http://www.ngofund.org.pl/projekty/projekty-tematyczne/kontrola-obywatelska/
http://www.ngofund.org.pl/projekty/projekty-tematyczne/zwalczanie-dyskryminacji/
http://www.ngofund.org.pl/projekty/projekty-tematyczne/przeciwdzialanie-wykluczeniu/
http://www.ngofund.org.pl/projekty/projekty-tematyczne/dzieci-i-mlodziez/


 

Kryterium II – jakość projektu tematycznego: kompetentne i wyczerpujące uzasadnienie potrzeby podjęcia 
działań, adekwatność planowanych działań i rezultatów oraz okresu realizacji i wysokości budżetu, zdolność 
organizacji do realizacji projektu, uwzględnienie zagadnień przekrojowych. 
Kryterium III – aspekty wyróżniające projektu tematycznego ze względu na: priorytety poszczególnych 
obszarów tematycznych, wagę podejmowanego problemu lub nowatorskie podejście, podjęcie współpracy z 
podmiotami z Państw-Darczyńców. 
 
Wnioski pełne będą oceniane według następujących kryteriów: 
Kryterium I – zgodność projektu tematycznego z celami programu, z założeniami danego obszaru 
tematycznego oraz z założeniami projektu przedstawionymi we wniosku wstępnym. 
Kryterium II – jakość projektu tematycznego: kompetentne i wyczerpujące uzasadnienie potrzeby podjęcia 
działań; konkretne, możliwe do osiągnięcia rezultaty; spójność i logika planowanych działań oraz 
zastosowanych metod, prowadzących do osiągnięcia zakładanych rezultatów; efektywny plan informowania 
o projekcie i upowszechnienia rezultatów; adekwatność harmonogramu, racjonalność budżetu; standardy 
działania i zdolność organizacji do realizacji projektu, trwałość działań lub rezultatów, niesztampowe 
uwzględnienie zagadnień przekrojowych. 
Kryterium III – aspekty wyróżniające projektu tematycznego ze względu na: priorytety poszczególnych 
obszarów tematycznych, wagę podejmowanego problemu lub nowatorskie podejście, wartość dodaną 
udziału w projekcie Partnera/Partnerów. 
Kryterium IV – jakość działań dotyczących rozwoju instytucjonalnego: rzetelna diagnoza kondycji organizacji i 
przemyślany plan działań przyczyniających się do wzmocnienia i rozwoju organizacji. 
 
Ocena planów dotyczących rozwoju instytucjonalnego nie miała wpływu na ocenę projektu tematycznego a 
miała na celu rekomendacje dotyczące przyznania części dotacji przeznaczonej na wsparcie instytucjonalne. 
 
PROJEKTY SYSTEMOWE 
Dotacje przyznawane będą na działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań 
służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego 
poszczególnych „branż”. Dotacje przyznawane będą na projekty dotyczące pięciu obszarów. Projekty mogą 
dotyczyć więcej niż jednego obszaru, jednak przy składaniu wniosku należy wybrać obszar dominujący. 
Rodzaje wspieranych działań: 
1) Otoczenie prawne – działania mające na celu budowanie przyjaznego dla organizacji pozarządowych i 

inicjatyw obywatelskich otoczenia instytucjonalno-prawnego  
2) Misja i standardy – działania mające na celu wzmocnienie tożsamości organizacji pozarządowych, 

oparcie w większym stopniu ich działalności na misji i na planowaniu strategicznym oraz na badaniu i 
lepszym rozumieniu potrzeb i oczekiwań grup, na rzecz których działają,  

3) Informacja i komunikacja – działania mające na celu rozszerzenie zakresu dostępnych informacji, 
tworzenie forum dyskusji o kwestiach istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
upowszechnienie wśród obywateli wiedzy o różnorodnym charakterze i efektach działalności trzeciego 
sektora, 

4) Źródła finansowania – działania mające na celu podniesienie skuteczności organizacji pozarządowych w 
pozyskiwaniu środków ze zróżnicowanych źródeł,  

5) Problemy „branżowe” – działania mające na celu zidentyfikowanie i zaproponowanie rozwiązań 
problemów/potrzeb specyficznych dla poszczególnych rodzajów organizacji pozarządowych (np. 
organizacji działających w obszarze pomocy społecznej, edukacji lub kultury, think tanków, organizacji 
strażniczych lub zajmujących się reprezentowaniem i rzecznictwem interesów, organizacji lokalnych, 
miejskich lub zajmujących się wspieraniem organizacji i inicjatyw obywatelskich). 



 

 
Projekty systemowe powinny  
a) odpowiadać na dobrze uzasadnione, realne potrzeby/problemy całego sektora lub jego „branż” i 

proponować realistyczne, wykonalne w założonym czasie rozwiązania prowadzące do osiągnięcia 
konkretnych rezultatów. 

b) wypracowywać rezultaty, czyli efektem projektu nie może być jedynie opracowanie modelu, narzędzia 
lub propozycji zmian. Istotne jest, by te modele, narzędzia lub propozycje wprowadzić w życie lub choćby 
„przetestować” w odpowiedniej liczbie organizacji, które są nimi rzeczywiście zainteresowane, a co 
najmniej zaproponować realistyczny plan ich wdrażania. 

c) opierać się na zebraniu i analizie dotychczasowych doświadczeń (zarówno polskich, jak i zagranicznych) w 
rozwiązywaniu danego problemu, uwzględniać sukcesy i porażki oraz możliwości i bariery w 
zastosowaniu planowanego rozwiązania. 

d) zakładać zarówno przygotowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, jak i wzmocnienie, udoskonalenie 
lub poszerzenie już prowadzonych, sprawdzonych przedsięwzięć. 

e) być adresowane do znaczącej grupy organizacji, a przygotowane rozwiązania powinny być dostępne dla 
wszystkich zainteresowanych nimi organizacji. Projekty systemowe nie mogą dotyczyć 
problemów/potrzeb jednej lub kilku organizacji. 

f) charakteryzować się trwałością rezultatów lub trwałością działań. Trwałość rezultatów oznacza, że w 
wyniku realizowanych projektów zostaną wprowadzone zmiany, które rozwiązują dany problem, przez co 
dalsze działania 

g) w tym zakresie nie będą konieczne. Trwałość działań oznacza, że organizacje realizujące projekty są w 
stanie zapewnić kontynuację działań po zakończeniu finansowania z programu. 

 
Priorytetowo będą traktowane działania adresowane do większej liczby organizacji oraz działania 
zapewniające trwałość rezultatów lub trwałość działań. 
 
Dotacja może stanowić maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych. Wysokość dotacji jest zróżnicowana 
w zależności od tego, czy projekt realizowany jest samodzielnie przez jedną organizację, czy w partnerstwie z 
innymi podmiotami: 
• o dotacje w wysokości od 300 tys. do 1,5 mln zł mogą ubiegać się organizacje realizujące projekty 
samodzielnie, 
• o dotacje w wysokości od 300 tys. do 2 mln zł mogą ubiegać się organizacje realizujące projekty w 
partnerstwie z innymi podmiotami. 
 
Jednocześnie organizacje zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w wysokości min. 10% wartości 
kosztów całkowitych, z czego nie mniej niż połowa (min. 50%) musi być wkładem finansowym, a nie więcej 
niż połowę (max. 50%) może stanowić wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariackiej skalkulowanej według 
następujących stawek: 
• 30 zł za godzinę pracy w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych, 
• 100 zł za godzinę pracy w przypadku prac ekspertów i specjalistów. 
Wkład własny finansowy może pochodzić ze środków własnych Wnioskodawcy, środków Partnera lub z 
innych źródeł. Z dotacji i wkładu własnego można pokryć wydatki bezpośrednie, związane z realizacją 
projektu systemowego, wydatki bezpośrednie, związane z realizacją działań służących rozwojowi 
instytucjonalnemu organizacji składającej wniosek – max. 10% kosztów bezpośrednich, oraz wydatki 
pośrednie (administracyjne) – max. 20% kosztów bezpośrednich. 
 
Wnioski wstępne będą oceniane według następujących kryteriów: 



 

Kryterium I – zgodność projektu systemowego z celami programu i z założeniami obszaru systemowego. 
Kryterium II – jakość projektu systemowego: kompetentne i wyczerpujące uzasadnienie potrzeby podjęcia 
działań, adekwatność planowanych działań i rezultatów oraz okresu realizacji i wysokości budżetu, zdolność 
organizacji do realizacji projektu, uwzględnienie zagadnień przekrojowych. 
Kryterium III – aspekty wyróżniające projektu systemowego ze względu na: priorytety obszaru systemowego, 
wagę podejmowanego problemu lub nowatorskie podejście, podjęcie współpracy z podmiotami z Państw-
Darczyńców. 
 
Wnioski pełne będą oceniane według następujących kryteriów: 
Kryterium I – zgodność projektu systemowego z celami programu, z założeniami obszaru systemowego oraz z 
założeniami projektu przedstawionymi we wniosku wstępnym. 
Kryterium II – jakość projektu systemowego: kompetentne i wyczerpujące uzasadnienie potrzeby podjęcia 
działań; konkretne, możliwe do osiągnięcia rezultaty; spójność i logika planowanych działań oraz 
zastosowanych metod, prowadzących do osiągnięcia zakładanych rezultatów; efektywny plan informowania 
o projekcie i upowszechnienia rezultatów; adekwatność harmonogramu, racjonalność budżetu; standardy 
działania i zdolność organizacji do realizacji projektu, trwałość, niesztampowe uwzględnienie zagadnień 
przekrojowych. 
Kryterium III – aspekty wyróżniające projektu systemowego ze względu na: priorytety obszaru systemowego, 
wagę podejmowanego problemu lub nowatorskie podejście, wartość dodaną udziału w projekcie 
Partnera/Partnerów. 
Kryterium IV – jakość działań dotyczących rozwoju instytucjonalnego: rzetelna diagnoza kondycji organizacji i 
przemyślany plan działań przyczyniających się do wzmocnienia i rozwoju organizacji. 
Ocena planów dotyczących rozwoju instytucjonalnego nie wpływa na ocenę projektu systemowego a 
determinuje jedynie rekomendacje dotyczące przyznania części dotacji przeznaczonej na wsparcie 
instytucjonalne. 
 
W ramach programu nie są wspierane: 
a) Działania o charakterze jednorazowym (np. konferencja, podróż, szkolenie, publikacja, wystawa, pokaz 

filmu, spektakl teatralny), o ile nie są one częścią większego przedsięwzięcia. 
b) Działania dotyczące aktywizacji zawodowej. 
c) Przekazywanie środków pieniężnych i świadczeń w naturze dla osób fizycznych. 
d) Re-granting, tj. przekazywanie środków na rzecz osób trzecich w ramach odrębnej procedury grantowej. 
e) Działania o charakterze politycznym, religijnym i komercyjnym (np. kampanie wyborcze, promocja 

komitetu wyborczego lub partii politycznej, działania dotyczące kultu religijnego, posługi kapłańskiej, 
działalność misyjna i duszpasterska, działania komercyjne, prowadzone dla zysku). 

 
Kategorie kosztów kwalifikowalnych:  
Koszty bezpośrednie to wszystkie kwalifikowalne koszty związane z realizacją projektu, do których w 
szczególności należą: 
a) koszty wynagrodzeń (w tym koszty wynagrodzeń za koordynację i rozliczenie projektu), ponoszone 

zgodnie z Kodeksem pracy oraz Kodeksem cywilnym, pod warunkiem, że są one zgodne z regulaminem 
wynagrodzeń i stawkami wynagrodzeń stosowanymi przez organizację (i Partnera); do kosztów 
wynagrodzeń wlicza się składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, 

b) koszty podróży i diety, pod warunkiem że są one zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej 



 

c) koszty zakupu towarów i usług, 
d) koszty związane z promocją i upowszechnianiem informacji o projekcie i jego rezultatach, ewaluacją, 

audytem, tłumaczeniami oraz koszty opłat i prowizji bankowych związanych z wyodrębnionym na 
potrzeby projektu rachunkiem bankowym, 

e) koszty remontów nieruchomości do 50% kosztów bezpośrednich, o ile organizacja posiada tytuł prawny 
gwarantujący użytkowanie nieruchomości przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu, 

f) koszty nowego lub używanego środka trwałego, rozliczane zgodnie z poniższymi zasadami: 
→ kosztem bezpośrednim może być całość lub część kosztów amortyzacji środków trwałych, która 

odpowiada proporcji stopnia wykorzystania środka trwałego dla celów realizacji projektu w czasie 
realizacji tego projektu a do ustalenia wysokości odpisów amortyzacyjnych dla poszczególnych grup 
rodzajowych środków trwałych stosuje się stawki określone ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych  

→ kosztem bezpośrednim może być całość kosztów zakupu środków trwałych, jeśli są one integralnym i 
niezbędnym elementem do realizacji projektu i mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
zakładanych rezultatów, będą ubezpieczone i użytkowane w okresie 5 lat od daty zakończenia 
realizacji projektu oraz nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i nie 
zostaną sprzedane w celu osiągnięcia zysku. 

 
Koszty pośrednie to wszystkie kwalifikowalne koszty, które nie mogą być jasno wskazane jako bezpośrednio 
związane z projektem, ale które można uzasadnić i wskazać w ewidencji księgowej jako poniesione w związku 
z realizacją projektu. Koszty pośrednie nie mogą być wykazywane jako koszty bezpośrednie. 
Do kosztów pośrednich mogą zostać zaliczone w szczególności koszty: 
a) zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz inne koszty 

związane z funkcjonowaniem organu zarządzającego) oraz personelu pomocniczego (obsługa kadrowa, 
księgowa, prawna, administracyjna, sekretariat etc.), 

b) utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, amortyzacja, koszty ochrony, koszty sprzątania 
pomieszczeń, w tym środki do utrzymania ich czystości, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i 
wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków etc.), wyposażenia i materiałów biurowych 
związanych z funkcjonowaniem biura (zakup, konserwacja, amortyzacja etc.), 

c) usług pocztowych, kurierskich, telefonicznych, internetowych itp., ubezpieczeń majątkowych i od 
odpowiedzialności cywilnej. 

 
Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby: na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków 
do wysokości 20% kosztów bezpośrednich lub ryczałtem do wysokości 20% kosztów bezpośrednich. 
 
Dotacje są przekazywane ratami w formie płatności początkowej, okresowej i końcowej, w terminach i 
wysokości określonych w umowie. Liczba, wysokość i terminy płatności są uzależnione od wysokości 
przyznanej dotacji, od planowanego harmonogramu realizacji projektu, a także od doświadczenia organizacji. 
Dotacje na projekty tematyczne w wysokości do 100 000 zł będą przekazywane w co najmniej dwu ratach - 
płatności początkowej: max. 90% dotacji po podpisaniu umowy oraz płatności końcowej: min. 10% dotacji po 
zatwierdzeniu sprawozdania końcowego. 
Dotacje na projekty tematyczne w wysokości powyżej 100 000 zł będą przekazywane w co najmniej trzech 
ratach -  płatność początkowa: max. 50% dotacji po podpisaniu umowy, co najmniej jedna płatność okresowa 
po zaakceptowaniu sprawozdania okresowego i wydatkowaniu co najmniej 70% uprzednio otrzymanych 
środków oraz płatność końcowa: min. 10% dotacji po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego.  
 



 

Dotacje na projekty systemowe będą przekazywane w co najmniej czterech ratach - płatność początkowa: 
max. 50% dotacji po podpisaniu umowy, co najmniej dwie płatności okresowe po zaakceptowaniu 
sprawozdań okresowych i wydatkowaniu co najmniej 70% uprzednio otrzymanych środków oraz płatność 
końcowa: min. 10% dotacji po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego. 
 
 

OMÓWIENIE WYBRANYCH ASPEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ ZNACZENIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 

Program co do zasady wspiera działalność organizacji pozarządowych na różnych poziomach ich 
funkcjonowania – tak bezpośrednio jak pośrednio. Pośrednio wsparcie organizacje uzyskać zarówno poprzez 
finansowanie działań statutowych ujętych w projekty jak poprzez wsparcie uzyskane w ramach projektów 
systemowych.  
 
System wsparcia uwzględnia zatem specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowych – brak środków 
własnych, które mogłyby stanowić tak finansowy wkład własny jak też zamrożone środki przed uzyskaniem 
refundacji. Wymagane jedynie 10% wkładu własnego finansowego może bowiem pochodzić z innych źródeł 
niż środki własne wnioskodawcy. Nie ma także, jak to dzieje się w przypadku środków Wojewódzkich 
Funduszy, ograniczenia co do tego, które z wydatków mogą być sfinansowane z dotacji a które mogą 
stanowić jedynie niezbędny wkład własny. Ważne również jest to, iż wkład własny mógł być w 50% wniesiony 
także w postaci pracy wolontariuszy.  
 
Kolejnym aspektem mającym znaczenie w ubieganiu się o środki Fundacji była możliwość wypłaty środków 
dofinansowania w formie płatności zaliczkowych wypłacanych w ratach – co minimalizuje konieczność 
zakładania środków własnych do czasu ich refundacji.  
 
Dodatkowym elementem (omawianym także w rozdziale 4) jest fakt, iż organizacje o niskich średnio rocznych 
wydatkach mogły się ubiegać o środki na pokrycie wymaganego finansowego wkładu własnego ze środków 
Fundacji im. Stefana Batorego.  
 

2. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ  
 

PROJEKTY TEMATYCZNE  

Łącznie w II edycji przyznano  43 317 606 zł z czego 1 664 778 zł na 7 projektów dotyczących tematyki 
związanej z Konwencją (w tym jeden projekt, w ramach którego opracowywana jest niniejsza analiza). Dla 
tych projektów przyznano także wsparcie instytucjonalne w wysokości 137 350 zł stanowiące średnio ok. 8% 
uzyskanej dotacji. 
 
W III edycji przyznano 36 596 163 zł z czego 779 094 zł na 4 projekty dotyczące tematyki związanej z 
Konwencją. Dla tych projektów przyznano także wsparcie instytucjonalne w wysokości 56 300 zł stanowiące 
średnio nieco ponad 7% uzyskanej dotacji.  



 

 
 

PROJEKTY SYSTEMOWE  

Odbył się tylko jeden nabór projektów systemowych, w ramach którego dofinansowano 9 projektów na 
łączną kwotę 13 831 207 zł (z czego 771 620 zł na wsparcie instytucjonalne).  
Projekty systemowe nie podejmowały tematyki bezpośrednio związanej z Konwencją jednakże poprzez 
realizację zasady partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego szerzyły ideę Konwencji rozumianą 
jako szeroki dostęp do wiedzy o środowisku.  
1) Sieć obywatelska - Watchdog Polska - „STRAŻNICTWO profesjonalnie i trwale w interesie publicznym” -

projekt „zmierza do wzmocnienia rozpoznawalności i prestiżu strażnictwa, rozwoju  kompetencji 
prawnych strażników, ich umiejętności działania, ich rozwoju organizacyjnego (angażowanie 
obywateli/ek do działania) i trwałości. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane słabości w każdym 
z tych obszarów oraz na małą liczebność środowiska. Poszczególne działania adresowane są do 
zidentyfikowanych podgrup: organizacji centralnych z doświadczeniem i bez doświadczenia; organizacji 
miejskich z doświadczeniem i  bez doświadczenia, pojedynczych inicjatyw z doświadczeniem, ale 
osamotnionych; grup i stowarzyszeń lokalnych angażujących ludzi, ale bez doświadczenia strażniczego. 
Projekt dba też o zapewnienie warunków prawnych dla działań strażniczych (w momencie, gdy mogą się 
one zmienić na niekorzystne w wyniku zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej i innych) oraz 
zwiększanie zrozumienia i docenienia działań strażniczych. Buduje też podwaliny pod przyszłe 
finansowanie działań strażniczych.” Wartość projektu: 1 980 000,00 zł.  

2) Fundacja ePaństwo – „Grywalizacja prac na rzecz dobra publicznego” - celem projektu jest stworzenie i 
spopularyzowanie internetowej platformy opartej na istniejącym portalu Sejmometr, oferującej 
narzędzia do zaangażowania publicznego (m.in. uzyskiwania informacji o sprawach publicznych, interakcji 
z władzami publicznymi, komunikowania swoich pomysłów oraz zbierania dla nich poparcia, w tym 
finansowego). Projekt przewiduje głównie prace informatyczne oraz komunikacyjne i promocyjne o 
zasięgu ogólnopolskim. Wartość projektu to 1 000 000,00 zł.  

3) Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych - „Konsultacje z zasadami” - istotą projektu jest trwałe, 
systemowe wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych w procesach konsultacji polityk publicznych 
na szczeblu lokalnym i centralnym przez praktyczne wsparcie administracji i organizacji w 
wypracowywaniu i wdrażaniu zasad ich prowadzenia. Projekt będzie upowszechniać partycypacyjne 
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podejście do tworzenia reguł konsultacji oraz standardy w tym zakresie. Wartość projektu: 1 225 583,00 
zł 

4) Stowarzyszenie Klon/Jawor – „Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl” – projekt ma na 
celu zwiększenie udziału organizacji w budowaniu demokracji (m.in. jako profesjonalnych realizatorów 
usług publicznych, kreatorów nowych rozwiązań, współtwórców polityk publicznych), dzięki zapewnieniu 
im dostępu do aktualnych informacji i kompleksowej wiedzy dla organizacji poprze trwałe i nowoczesne 
systemowe rozwiązanie informacyjne Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl. Portal ma 
oferować kompleksową wiedzę i nową jakość informacji, wykorzystując nowoczesne sposoby 
komunikacji, narzędzia technologiczne i badawcze. Dzięki wdrożeniu nowych form przekazu adekwatnych 
do potrzeb użytkowników, upowszechnianiu danych o sektorze, zwiększy się dostęp do wiedzy, co 
wpłynie na profesjonalizację, efektywne działanie organizacji oraz ich aktywny udział w dialogu 
społecznym. Wartość projektu: 1 468 000,00 zł.  

 

3. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ PRZYRODY  
 
Środki Grantu Blokowego z zasady nie są przeznaczone na działania czynnej ochrony przyrody jednakże 
działania, w ramach niektórych projektów tj. zwiększanie partycypacyjnego udziału w urządzaniu lasów ma 
bezpośrednie przełożenie na ich ochronę na dalszym etapie.  

4. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WSPARCIE POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH 
 

4.1. ŚRODKI NA WSPARCIE INSTYTUCJONALNE 

 
Wszystkie organizacje aplikujące o dotacje na realizację projektów tematycznych i systemowych mogą część 
dotacji przeznaczyć na działania nastawione na wzmocnienie i rozwój organizacji, budowanie stabilnych 
podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, 
podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją, w tym np.: 
→ przeprowadzenie procesu tworzenia strategii działania, ewaluacji, audytu instytucjonalnego (i/lub 

finansowego), badania potrzeb odbiorców działań itp., służących podnoszeniu jakości działania i 
zarządzania organizacją, 

→ podnoszenie kompetencji zespołu, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy członkowskiej, 
prowadzenie działań rzeczniczych lub uczestniczenie w konsultacjach, ciałach dialogu, koalicjach itp., co 
związane jest z ponoszeniem stałych kosztów (np. wynagrodzenie zajmujących się tym osób, honoraria za 
ekspertyzy, koszty podróży itp.), 

→ podsumowanie dotychczasowego dorobku organizacji i/lub przygotowanie nowych form działania, 
→ zaplanowanie i realizacja spójnych, konkretnych działań promocyjnych i/lub kampanii zbierania funduszy, 

w tym kampanii 1%, 
→ zakup sprzętu i/lub wykonanie drobnych remontów uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub 

zwiększeniem skali/podniesieniem jakości działań. 
 
Działania dotyczące rozwoju instytucjonalnego powinny być nakierowane na rozwiązanie jednego lub dwu 
wybranych, konkretnych problemów stanowiących istotną barierę ograniczającą możliwości rozwojowe 
organizacji. 



 

4.2. ŚRODKI NA WSPARCIE STRUKTURALNE 

 
Organizacje, które przedstawiły we wnioskach budżety (koszty całkowite) nie przekraczające kwoty 70 000 zł i 
których średnie roczne wydatki z dwu ubiegłych lat również nie przekraczają kwoty 70 000 zł, mogły otrzymać 
ze środków Fundacji im. Stefana Batorego uzupełniającą dotację w wysokości do 3 500 zł na pokrycie 
wymaganego finansowego wkładu własnego. 
 
W ramach projektów możliwe jest także sfinansowanie koszty remontów nieruchomości do 50% kosztów 
bezpośrednich, o ile organizacja posiada tytuł prawny gwarantujący użytkowanie nieruchomości przez okres 
5 lat od zakończenia realizacji projektu oraz kosztów zakupu nowego lub używanego środka trwałego. Zakup 
środków trwałych posiadł ograniczenia związane z wykorzystaniem go do celów związanych z realizacją 
projektu – tym nie mniej mógł on stanowić istotne wsparcie tak przy realizacji samego projektu jak następnie 
przy realizacji celów statutowych organizacji. 
 

5. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KONWENCJĄ Z 
AARHUS  
 
W analizowanym okresie nie podejmowano działań kampanijnych i promocyjnych stricte związanych 
tematycznie z Konwencją. Element edukacyjny i pośredni wpływ na promocję celów Konwencji został opisany 
w rozdziale 2.  
 
Nie mniej jednak w projektach systemowych podejmowano działania pośrednio związane z promocją 
tematyki Konwencji – czyli jak uzyskiwać dostęp do informacji o środowisku i wymiaru sprawiedliwości. 
Projekty te więc poprzez swoje działania promocyjno – edukacyjne wpływają na pośrednie osiągnięcie celów 
Konwencji czyli zwiększenie świadomości i wiedzy o możliwościach uzyskiwania dostępu do informacji 
publicznej – w tym także tej związanej ze środowiskiem.  
 

6. PODSUMOWANIE 
 
 
Łącznie w II edycji przyznano  43 317 606 zł z czego 1 664 778 zł na 7 projektów dotyczących tematyki 
związanej z Konwencją (w tym jeden projekt, w ramach którego opracowywana jest niniejsza analiza). Dla 
tych projektów przyznano także wsparcie instytucjonalne w wysokości 137 350 zł stanowiące średnio ok. 8% 
uzyskanej dotacji. 
 
W III edycji przyznano 36 596 163 zł z czego 779 094 zł na 4 projekty dotyczące tematyki związanej z 
Konwencją. Dla tych projektów przyznano także wsparcie instytucjonalne w wysokości 56 300 zł stanowiące 
średnio nieco ponad 7% uzyskanej dotacji.  
 
Rozbudowane są także możliwości ubiegania się o wsparcie tak strukturalne jak i instytucjonalne dla 
pozarządowych organizacji.  
  



 

WYZWANIA DLA POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI  EKOLOGICZNYCH W POZYSKIWANIU I  

WYDATKOWANIU ŚRODKÓW   
 

ŚRODKI PRZYZNANE W LATACH 2014 – 2015 
 
 
1.1. WSTĘP 

 
Lata 2014 - 2015 były latami schyłkowymi perspektywy finansowej 2007 – 2013, gdzie w zasadzie nie 
ogłaszano już konkursów na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody ze 
środków funduszy UE w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.  
O dofinansowanie zatem zadań z tego zakresu można się było ubiegać w zasadzie jedynie ze środków 
krajowych w różnej postaci. Środki przyznane w tej perspektywie dla organizacji pozarządowych w tym w 
szczególności ekologicznym na działania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody są znikome w 
porównaniu do globalnej kwoty środków wydatkowanych na działania związane z ochroną środowiska.  
 
1.2. WYMOGI  

 
Sytuację POE nie ułatwiały częstokroć warunki ubiegania się o dotację jakie stawiali poszczególni dotujący. 
Rzadkością są sytuacje, by dotujący wymagał doświadczenia rozumianego  jako okres trwania organizacji 
(wyjątkiem jest np. NFOŚiGW) ale wieloletnie doświadczenie w zakresie wnioskowanego tematu jest już 
standardem niemalże u wszystkich dotujących. Wymóg stawiany przez NFOŚiGW, iż o dofinansowanie nie 
może ubiegać się jedynie podmiot, jeśli prowadzi działalność przez mniej niż 1 pełny rok kalendarzowy, na 
dzień złożenia wniosku (liczone od daty pierwszej rejestracji w KRS lub innym rejestrze, lub wpisu do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wyklucza możliwość ubiegania się 
nowopowstałych organizacji, której pracownicy/przedstawiciele posiadają szerokie doświadczenie we 
wnioskowanym zakresie. Ocena okresu trwania organizacji a nie doświadczenia osób realizujących zadanie 
dyskryminuje takie organizacje tylko dlatego, iż nie posiadają dokumentów mogących poświadczać o 
zaistniałych w roku poprzednim obrotach.  
 
Powszechną praktyką jest á priori ograniczanie poziomu kosztów zarządzania projektem (tak procentowego 
jak kwotowego) lub uznawanie tych kosztów w ogóle za niekwalifikowalne. Biorąc pod uwagę, iż 
dofinansowanie jest, co do zasady, skierowane do podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej 
lub nie działające dla zysku nie możliwość pokrycia z dotacji kosztów tj. materiały eksploatacyjne, 
administracyjne, opłat za media, wynagrodzenia księgowości i koordynacji realizacji projektu znacząco 
ogranicza dostępność tych środków dla podmiotów tj. POE. Właściwszym z perspektywy autora byłoby 
rozwiązanie mające służyć ocenie realnych kosztów jakie w związku z realizacją zadania dany beneficjent 
poniesie i kierowanie się zakresem projektu, nakładami pracy związanymi z jego wdrażaniem oraz ogólnej 
sytuacji finansowej beneficjenta (oparcie na środkach własnych i generowanym dochodzie czy też oparcie na 
dotacjach i przeznaczanie ewentualnego zysku na cele statutowe). Zamiast oceniać wskaźniki ekonomiczno – 
finansowe bazujące na sprawozdaniach finansowych i wynikach zanotowanych w ostatnich latach 
właściwszym byłoby stworzenie algorytmu pozwalającego na prawidłowe i indywidualne oszacowanie 



 

zapotrzebowania beneficjenta na pokrycie kosztów osobowych, ogólnych i administracyjnych związanych z 
realizacją projektu.  
Duże Fundusze tj. LIFE czy POIiŚ z góry założyły, iż właściwe zarządzanie projektem jest kluczem do jego 
prawidłowej realizacji dopuszczając racjonalny poziom kosztów z nim związanych jako kwalifikowane.  
 
 
1.3. FINANSOWANIE  

 
W ostatnich latach w ofercie NFOŚiGW oraz WFOŚiGW pojawiła się nowa możliwość montażu finansowego 
pozwalającego organizacjom pozarządowym ubieganie się o dofinansowanie dużych projektów ze środków 
zagranicznych tj. LIFE. W latach 2014 – 2015 sporo organizacji skorzystało z możliwości uzyskania albo 
uzupełniającej dotacji wymaganej jako wkład własny beneficjenta lub też uzupełniającej pożyczki o 
preferencyjnym oprocentowaniu oraz odroczonym początku spłaty nawet o 36 miesięcy. Istniała także 
możliwość uzyskania pożyczki pomostowej służącej zachowaniu płynności finansowej w przypadku realizacji 
dużych projektów zmuszających do zamrażania środków własnych do momentu certyfikacji wydatków w 
ramach płatności końcowej i jej refundacji. Pomimo istnienia takiej możliwości częstokroć w praktyce 
uzyskanie pożyczki trwało tak długo, iż celowość jej wypłaty stawała pod znakiem zapytania lub była 
nieopłacalna ekonomicznie (koszt ekonomiczny rozumiany jako nakład – nie tylko finansowy – niezbędny do 
jej uzyskania był bliski wartości samej pożyczki).  
 
W praktyce ostatniej perspektywy finansowej okres rozliczeń wniosków o płatność z roku na rok się wydłużał 
sięgając, w przypadku wniosków o płatność końcową, kilkunastu miesięcy, w czasie, których beneficjenci tacy 
jak pozarządowe organizacje zmuszone były do zakładania dużej ilości własnych środków w celu realizowania 
zadań w oczekiwaniu na kolejne transze zaliczek, których przyznanie trwało zbyt długo by można było mówić 
o zaliczkowaniu wydatków. Mimo przyznanego prawa do realizacji projektu na zasadzie kolejnych transz 
zaliczek w praktyce okazywało się to każdorazowo refundacją poniesionych środków. Cel szczytny jednakże 
aparat weryfikacyjny okazał się niewydolny. Dopiero w ostatnich latach np. w przypadku dotacji 
pochodzących ze środków NFOŚiGW wspierających projekty LIFE – zaobserwowano tendencję do 
upraszczania systemu rozliczeń wydatków w ramach projektów wprowadzając zasadę rozliczeń jedynie na 
podstawie zestawień wydatków bez konieczności przekazywania do Funduszu także potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem kopii umów, protokołów odbioru, faktur i innych dokumentów poświadczających 
prawidłowość wydatkowania środków. Wprowadzenie takiej zmiany drastycznie obniżyło czas oczekiwania 
na refundacje środków do kilku – kilkunastu dni. W ocenie autora jest to dobra praktyka służąca 
usprawnieniu wdrażania projektów i jednocześnie chroniąca płynność finansową organizacji pozarządowych.  
 
1.4. WOJEWÓDZKIE FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

 
WFOŚiGW opracowując kryteria oceny przedsięwzięć tworzy bardzo ogólne dokumenty nie pozwalające w 
żaden sposób prześledzić procesu oceny, wielokrotnie nie wskazują zakresu punktowego w danym kryterium 
(a zatem nie pozwalają na określenie priorytetów oceny ani wagi każdego z kryteriów). Hasłowe określenie 
poszczególnych kryteriów – bez opisowego wskazania co podlega ocenie w ramach danego kryterium (np. 
„efektywność ekonomiczno – finansowa zadania”), sprowadzenie oceny merytorycznej de facto do oceny 
spełnia/nie spełnia bez wnikania w treść i celowość zadania oraz częstokroć prowadzenie naborów w trybie 
ciągłym (do wyczerpania środków w danym roku) powoduje, że, co do zasady, proces oceny wniosków w 
Wojewódzkich Funduszach jest nieprzejrzysty, nie dążący do obiektywizowania czyli zależny od preferencji 



 

oceniających a w konsekwencji rodzi uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości tego procesu pod kątem 
celowości wydatkowania środków.  
 
Zarzut ten nie ma zastosowania do większych funduszy tj. POIiŚ, RPO, LIFE czy NFOŚiGW, gdzie proces oceny 
miał (ma) wymiar dużo bardziej obiektywny.  
 
Kolejną złą praktyką – nagminnie stosowaną przez WFOŚiGW – jest nie publikowanie informacji o 
przyznanym dofinansowaniu ze szczegółowością do beneficjenta i projektu. Sprawozdania z działalności za 
rok poprzedni zawierają zbiorcze, przetworzone dane i w żaden sposób nie pozwalają na ocenę np. ile 
środków zostało przeznaczonych na wsparcie POE lub działania ochrony przyrody (zakładając, że nie 
wszystkie zadnia dofinansowane w ramach dziedziny „ochrona przyrody” są de facto projektami ochrony 
przyrody). Dobrym wyjątkiem są tu środki pochodzące z funduszy UE, które publikują na swoich stronach 
pełne katalogi projektów, które uzyskały dofinansowanie (często w postaci obszernych baz danych w plikach 
MS Excel). WFOŚiGW do tego stopnia blokują dostęp do informacji publicznej, iż odmawiają jej udostępnienia 
nawet na uzasadniony formalny wniosek. Jest to zatem działanie jawnie godzące w prawo powszechnego 
dostępu do informacji o kierunkach rozdysponowania środków publicznych leżące w sprzeczności z zapisami 
prawa. Jest to kolejnym elementem tworzącym obraz WFOŚiGW jako podmiotów nietransparentnych w 
swoim działaniu.  
 
Wspomniana już wyżej kwestia dotycząca rozumienia pojęcia „ochrona bioróżnorodności” jest kolejnym 
aspektem, na który należy wyraźnie zwrócić tu uwagę, gdyż powszechnie jest ona rozumiana jako odbudowa 
pogłowia drobnej zwierzyny łownej tj. kuropatwy czy zająca, zarybienia okręgów wędkarskich oraz 
rewitalizacja parków i zieleni miejskiej. Jest to zupełnie opacznie rozumiana ochrona przyrody wspierająca 
wąskie lobby łowieckie i wędkarskie nie służące ochronie przyrody a zapewnieniu właściwego pogłowia 
zwierzyny łownej. Projektów ochrony przyrody rozumianej jako np. działania służące realizacji celów jakim 
służą parki narodowe, rezerwaty czy obszary Natura 2000 jest pomijalnie niewiele a często wśród 
beneficjentów dofinansowania w ramach tej dziedziny nie ma w ogóle pozarządowych organizacji 
ekologicznych! W opinii autora jest to związane głównie z faktem opisywanym niżej – a mianowicie 
przeznaczeniem krajowych środków WFOŚiGW głównie na działalność jednostek samorządu terytorialnego.  
 
Pomimo, iż w każdym Sprawozdaniu i każdym Statucie Wojewódzkich Funduszy jako podstawowa działalność 
wskazywana jest ta służąca ochronie środowiska oraz wypełnianiu zobowiązań akcesyjnych, swoją działalność 
Fundusze skupiają wokół dziedzin ochrony wód, powierzchni ziemi i atmosfery poprzez duże przedsięwzięcia 
infrastrukturalne. Nie zmniejszając wkładu WFOŚiGW w ochronę ogólnie pojętego środowiska wyraźnie 
zaznacza się marginalizacja działań służących wspieraniu III sektora i społeczeństwa obywatelskiego w 
zakresie ochrony środowiska. Pomimo, iż Fundusze są samorządową jednostką prawną. Etymologia słowa 
"samorząd" wywodzi się z niemieckiego pojęcia selbsterwaltung, oznaczającego w dosłownym tłumaczeniu 
"samodzielny zarząd", czyli samodecydowanie o sprawach lokalnych. Zanikła zatem w działalności Funduszy 
gałąź związana ze wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego w zakresie statutowej działalności Funduszy. 
Brak w ofercie Funduszy jakichkolwiek środków mogących służyć ogółowi społeczeństwa w sprawach 
dotyczących ochrony środowiska – dla inwestorów prywatnych (zakres kwestii środowiskowych przy realizacji 
prywatnych przedsięwzięć budowlanych), osób szukających wsparcia w sprawach związanych z naruszeniem 
prawa ochrony przyrody czy lub swoich praw w dochodzeniu o szkody w środowisku. Jednocześnie 
podstawowym beneficjentem środków – jak wspomniano wcześniej – są jednostki samorządu terytorialnego 
na różnych jego poziomach organizacji. To one są beneficjentami działań z dziedzin ochrony wód, 
powierzchni ziemi i atmosfery stanowiących trzon działalności Funduszy. A ich udział w przyznanych środkach 



 

w ramach dziedzin edukacja ekologiczna i ochrona przyrody oscyluje w okolicy 50% a niejednokrotnie 
sięgając poziomu 70 – 80%.  
 
Należy przy tym pamiętać, iż podstawową gałęzią działalności Funduszy jest udzielanie wsparcia finansowego 
w postaci zwrotnych form pomocy tj. pożyczki i kredyty, z których spłacania Fundusze czerpią największe 
zyski. Podstawową zatem gałęzią działalności jest działalność służąca uzyskaniu dodatniego wyniku 
finansowego a nie działalność dotacyjna.  
 
W działalności WFOŚiGW bardzo widoczna jest zatem marginalizacja 

1) działalności dotacyjnej, 
2) wsparcia finansowego udzielanego w dziedzinach edukacja ekologiczna i ochrona przyrody, 
3) wsparcia udzielanego pozarządowym organizacjom, w tym w szczególności ekologicznym.  

ŚRODKI WYDATKOWANE LUB  ROZLICZANE W LATACH 2014 – 2015  
 

V PRIORYTET PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 
 
1.1. WPROWADZENIE 

 
Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2007 – 2013. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu 
wynosiła prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42% całości środków polityki spójności w Polsce.  
 
Celem programu była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury 
technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości 
kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami 
Odniesienia (NSRO) stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do 
osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym 
instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w 
ramach programu 66,23% całości wydatków ze środków unijnych. 
 
Łączna wielkość zaplanowanych środków finansowych zaangażowanych w realizację POIiŚ na lata 2007-2013 
wyniosła 37,6 mld euro (wkład unijny wynosić miał 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro), z czego 
na:  
→ środowisko – 4,8 mld euro;  
→ transport – 19,4 mld euro; 
→ energetyka – 1,7 mld euro; 
→ kultura – 490,0 mln euro; 
→ zdrowie – 350,0 mln euro; 
→ szkolnictwo wyższe – 500,0 mln euro.  
 
Dodatkowo dla POIiŚ przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 581,3 mln euro). Wsparcie 
dla Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako instytucji wdrażającej w ramach pomocy 



 

technicznej wyniosło 11 376 878,00 zł. CKPŚ korzystało ze wsparcia w ramach funduszy unijnych w 
następującym zakresie: 
wsparcie merytoryczne (analizy, ekspertyzy, doradztwo, tłumaczenia, materiały dydaktyczne, umowy cywilno 
- prawne itd.), organizacja procesu wyboru projektów, działania ewaluacyjne, kontrola, audyt, sprzęt 
komputerowy, oprogramowanie oraz licencje, wyposażenie, remont, wynajem powierzchni biurowych, 
organizacja spotkań roboczych dla instytucji zaangażowanych w realizację programu, podnoszenie 
kwalifikacji pracowników, wyjazdy służbowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, działania informacyjne i 
promocyjne. 
 
W ramach POIiŚ realizowanych jest 15 priorytetów w ramach których priorytet V. Ochrona przyrody i 
kształtowanie postaw ekologicznych posiadał budżet 105,6 mln euro (w tym 89,9 mln euro z EFRR). Dla 
porównania priorytet VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T posiadał alokację10 548,3 mln euro (w tym 8 802,4 
mln euro z FS) a priorytet VII. Transport przyjazny środowisku – 12 062,0 mln euro (w tym 7 676,0 mln euro z 
FS). Planowany budżet V priorytetu stanowił zatem ok. 0,32% łącznej wartości wsparcia unijnego 
przeznaczonego na realizację POIiŚ! 
 
Wdrażanie V priorytetu POIiŚ powierzono Instytucji Wdrażającej powołanej wyłącznie do tego celu – 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. CKPŚ miało za zadanie spełnić cel postawiony w ramach V 
priorytetu jakim ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania 
różnorodności biologicznej. W ramach V Priorytetu POIiŚ realizowane były cztery działania: 
Działanie 5.1: Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych 
(ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej 
Działanie 5.2: Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych 
Działanie 5.3: Opracowywanie planów ochrony 
Działanie 5.4: Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności 
biologicznej.  
 
Lista beneficjentów została ograniczona do podmiotów sprawujących nadzór nad obszarami chronionymi, 
podmiotów realizujących zadania związane z ochroną przyrody lub kształtowaniem postaw społecznych w 
zakresie ochrony środowiska, w tym m.in.: organizacje pozarządowe, parki narodowe, jednostki samorządu 
terytorialnego, stowarzyszenia, jednostki Lasów Państwowych. 
 
 
1.2. PRZYZNANE ŚRODKI 

 
CKPŚ ogłosił w latach 2008 – 2012 19 konkursów w ramach poszczególnych działań. Łączna wartość wsparcia 
UE umów podpisanych w tym czasie wynosi 379 685 885,37 zł.  
 



 

 
* Ministerstwo Środowiska, Generalna i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska 
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Projekty związane z tematyką konwencji to dwa projekty na łączną kwotę dofinansowania 1 818 010,10 zł, 
których realizacja jednak zakończyła się przed okresem objętym opracowaniem.  
 

Beneficjent Tytuł projektu Kwota 
dofinansowania 

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy 
Lasów Państwowych w Bedoniu 

Sprawne wykrywanie i sankcjonowanie 
przestępstw przeciwko środowisku - cykl 
szkoleń dla Straży Leśnej 

    1 319 816,83  

Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków 

Ekointerwencje - Zwiększanie zaangażowania 
społeczeństwa w ochronę obszarów Natura 
2000 

       498 193,27  
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1.3. PERSPEKTYWA POE 

V priorytet POIiŚ w swoich pierwszych latach wdrażania stanowił jedno z podstawowych źródeł finansowania 
działań z zakresu ochrony przyrody w Polsce, z którego bardzo chętnie korzystały pozarządowe organizacje 
ekologiczne. Źródło to pozwalało na realizacje projektów zakrojonych na szeroką skalę – czasową i 
geograficzną – dając możliwość organizacjom na zabezpieczenie środków na swoją statutową działalność w 
dłuższej perspektywie czasowej. Zasady kwalifikowalności wydatków pozwalały na włączenie do projektów 
także kosztów pośrednich, ogólnych i kosztów osobowych zespołu realizującego projekt. Dodatkowym 
aspektem mającym niebagatelne znaczenie była możliwość zaliczkowania realizacji projektu przez cały okres 
jego realizacji (kolejna transza zaliczki wypłacana po przedstawieniu dowodów księgowych rozliczających 
poprzednia transzę). Dlatego pierwsze konkursy ogłaszane przez CKPŚ cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem a co za tym idzie konkurencja była duża.  
 
Pomimo, iż dokumenty aplikacyjne ogólne dla całego POIiŚ nie przystawały do specyfiki projektów ochrony 
przyrody zostały przygotowane dodatkowe dokumenty, które pozwoliły na właściwe opisanie projektów 
przyrodniczych z uwzględnieniem ich specyfiki a dokumenty ogólne zostały uproszczone do minimum. 
Dodatkowo dla ułatwienia dostępności środków – z uwagi na brak doświadczenie wnioskodawców w 
aplikowaniu o tego typu środki przygotowano szereg szczegółowych instrukcji wypełniania wniosku o 
dofinansowanie i „Podręcznik dla wnioskodawców” zawierający także szczegółowy opis kryteriów oceny 
projektu pozwalający na właściwą ocenę cech pożądanych w dofinansowanych projektach. Dodatkowo 
proces oceny rozbito na III etapy – oceny formalnej, oceny merytorycznej I stopnia i oceny merytorycznej II 
stopnia. Taki zabieg pozwolił na złożenie wniosku nie przygotowanego w pełni pod względem 
administracyjno – prawnym (np. bez odpowiednich zgód i pozwoleń administracyjnych, porozumień z 
właścicielami etc.) w celu zminimalizowania konieczności ponoszenia kosztów przed decyzją o 
dofinansowaniu. Ocena merytoryczna II stopnia mogła trwać do 12 miesięcy i stanowiła przygotowanie do 
wdrożenia projektu osiągając dopuszczalność pod względem wykonalności projektu w przyjętych 
założeniach.  
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Prowadzone były także szerokie konsultacje i spotkania informacyjne w postaci szkoleń dla wnioskodawców.  
 
Kolejnym bardzo ważnym aspektem – szczególnie dla POE – była możliwość montażu finansowego 
pozwalającego na 100% dofinansowanie. Ze środków POIiŚ pochodziło 85% a NFOŚiGW uzupełniał 
dofinansowanie brakującymi 15%. Wniosek był składany jedynie do CKPŚ, który w całości obsługiwał ocenę 
przekazując dokumentację wnioskową do NFOŚiGW i pośrednicząc w procesie podpisywania dodatkowej 
umowy o dofinasowanie o uzupełniające 15%. Taki montaż pozwalający uniknąć konieczności deklarowania 
wkładu własnego dla podmiotów takich jak POE miał zapewne niebagatelne znaczenie w udziale POE w 
konkursach organizowanych przez CKPŚ a tym samym na konkurencję.  
 
Z czasem wytycznych, obostrzeń i innych zapisów regulujących sposób realizacji projektów przez 
beneficjentów przybywało bardzo szybko i wdrażanie projektów realizowanych ze środków V osi POIiŚ stało 
się bardzo utrudnione poprzez chaos informacyjny i nadmiar obostrzeń. Największą jednak bolączką 
pozarządowych organizacji ekologicznych, które o dotacje opierały swoją działalność były przedłużające się 
miesiącami rozliczenia środków – tak refundacji jak wniosków o zaliczkę. Powodowało to, iż organizacje 
notorycznie traciły płynność finansową zmuszone do zakładania własnych środków w celu wypełnienia 
zobowiązań umownych mimo, iż zgodnie z umową całość realizacji projektu miała przebiegać na zasadzie 
zaliczkowania przyszłych kosztów. Nadmierna drobiazgowość nie mająca częstokroć pokrycia w rzeczywistych 
wymogach, nierzetelność oceny wniosków o płatność, niefrasobliwość organizacji pozarządowych, 
przeciążenie ilością dowodów księgowych zgłaszanych w tych wnioskach – wszystkie te mniej lub bardziej 
obiektywne czynniki spowodowały, iż początkowy entuzjazm szybko stygł w miarę kolejnych konkursów. 
Jednakże z braku realnej alternatywy organizacje nadal startowały do kolejnych konkursów.  
 

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE  
 
1.1. WPROWADZENIE 

Polityka spójności na lata 2007-2013 miała na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we 
wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej. W ramach regionalnych programów operacyjnych była 
realizowana była przede wszystkim dzięki dwóm funduszom strukturalnym tj.: Europejskiemu Funduszowi 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS). 
 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to największy fundusz. Jego celem jest wspieranie regionów, a 
dokładniej wyrównywanie różnic w stosunku do regionów bogatszych, lepiej rozwiniętych. EFRR finansuje 
wszystkie programy unijne, które mają na celu pomoc opóźnionym w rozwoju regionom. Dziedziny, które 
mogą być finansowane z tego funduszu to m.in.: inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak 
też działalności małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury, 
ochrona i poprawa stanu środowiska czy rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
 
Europejski Fundusz Społeczny został stworzony po to, aby poprawić jakość i dostępność miejsc pracy i 
możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej. EFS zajmuje się następującymi dziedzinami: promocją aktywnej 
polityki rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałaniem zjawisku 
wykluczenia społecznego, kształceniem ustawicznym, doskonaleniem kadr i rozwojem przedsiębiorczości a 
także 
zwiększeniem dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy. 
 



 

Szesnaście Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zgodnie z zasadą subsydiarności, stanowi przykład 
decentralizacji zarządzania procesami rozwojowymi. Przyjęcie takiego rozwiązania ma na celu przede 
wszystkim identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu, po to aby działania zawarte w Regionalnych 
Programach Operacyjnych odpowiadały planom rozwoju każdego województwa z osobna.  
Jednakże Instytucją Koordynująca RPO jest Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju. Odpowiada on za koordynację przygotowania i wdrażania programów regionalnych 
(w tym przekazywanie i rozliczanie środków na realizację RPO) oraz koordynację zagadnień horyzontalnych 
istotnych dla realizacji programów.  
Istotną rolę w zakresie zarządzania i wdrażania RPO pełnią zarządy województw, czyli Instytucje Zarządzające, 
które są obsługiwane przez urzędy marszałkowskie we wszystkich województwach. W przypadku niektórych 
RPO część zadań (np. przyjmowanie i ocena wniosków o dofinansowanie) została powierzona podmiotom 
spoza urzędu marszałkowskiego – instytucjom pośredniczącym. Instytucja Zarządzająca (IZ) – odpowiada za 
przygotowanie i realizację RPO, w tym za ocenę i wybór projektów, które uzyskają wsparcie z programu, 
dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, kontrolę projektów i monitorowanie realizacji programu. 
Ponadto IZ wydaje wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją 
programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne. Niektóre spośród powyższych zadań IZ może 
powierzyć instytucji pośredniczącej lub instytucji pośredniczącej II stopnia. Powierzając jednak zadania innym 
podmiotom, IZ ponosi pełną odpowiedzialność za ich właściwą realizację. Instytucjami Pośredniczącymi (IP) w 
części województw były w odniesieniu do wybranych osi priorytetowych wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 

 
 

1.2. PRZYZNANE ŚRODKI 

 
 
 

Łącznie w okresie wdrażania RPO (2007 – 2015, zgodnie z zasadą n+2) w ramach tematów priorytetowych 51. 
Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) oraz 55. Promowanie walorów 
przyrodniczych przyznano środki w wysokości 454 320 791,60 zł z czego w okresie 2014 – 2015 w ramach 
regionalnych programów operacyjnych realizowane były następujące projekty pozarządowych organizacji:  
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Tytuł projektu Nazwa RPO Wartość 

ogółem 
Wartość 

dofinansowania 
Nazwa beneficjenta 

Utworzenie centrum edukacji 
ekologicznej Natura 2000  „Eko-
wieża” w ramach przebudowy 
obiektu dawnego sanatorium 
„Grunwald” w Sokołowsku,  wraz 
ze  zmianą sposobu użytkowania  
na Międzynarodowe 
Laboratorium Kultury  - zadanie i 

RPO Województwa 
Dolnośląskiego 

3 887 185,41 2 867 882,14 Fundacja Sztuki 
Współczesnej „In 
Situ” 

Sudecka Zagroda Edukacyjna w 
Dobkowie 

RPO Województwa 
Dolnośląskiego 

3 541 553,34 2 749 472,34 Stowarzyszenie 
Kaczawskie 

EkoCentrum Wrocław RPO Województwa 
Dolnośląskiego 

3 497 383,33 2 953 257,85 Fundacja EkoRozwoju 

Człowiek, środowisko, integracja. 
Kampania promocyjna i 
informacyjna dot. obszarów 
Natura 2000 na terenie 
województwa kujawsko-
pomorskiego. 

RPO Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 

1 845 718,16 1 292 002,71 Stowarzyszenie 
"Tilia" 

"Pallotyńskie Centrum Dialogu, 
Wychowania i Promocji - 
Karczówka" 

RPO Województwa 
Świętokrzyskiego 

8 330 093,53 6 664 074,82 Stowarzyszenie Pro-
Patre Centrum 
Edukacyjo-
Informacyjne 
Świadomego 
Ojcostwa  

Podnoszenie świadomości 
ekologicznej w zakresie zagrożeń 
wynikających z prac remontowo-
budowlanych dla stanu populacji 
synantropijnych gatunków 
ptaków i nietoperzy oraz ich 
siedlisk. 

RPO Województwa 
Zachodniopomorskiego 

199 712,24 149 784,00 Federacja Zielonych 
GAJA 

Budowa zagrody pokazowej 
żubrów w gminie Mirosławiec 

RPO Województwa 
Zachodniopomorskiego 

1 071 483,50 789 047,62 Zachodniopomorskie 
Towarzystwo 
Przyrodnicze 

Zahamowanie strat 
bioróżnorodności biologicznej 
zagrożonych wyginięciem i 
rzadkich gatunków ryb w 
ochronie ex situ poprzez 
rozbudowę Ośrodka Hodowlano-
Zarybieniowego PZW Liśnica w 
Kościernicy 

RPO Województwa 
Zachodniopomorskiego 

3 090 111,76 2 041 848,13 Okręg Polskiego 
Związku 
Wędkarskiego w 
Koszalinie 

 
Dla pozarządowych organizacji ekologicznych na realizacje projektów w latach 2014 – 2015 przyznano środki 
w wysokości 7 933 564,52 zł dofinansowania ze środków UE.  
 
Łącznie projekty realizowane w okresie analizowanym w opracowaniu w zakresie dwóch tematów 
priorytetowych związanych z tematyką opracowania skupiały się przede wszystkim na budowie/rozbudowie 
lub modernizacji infrastruktury turystycznej służącej promowaniu proekologicznych postaw (np. szlaki 
rowerowe lub poszerzanie oferty turystycznej ośrodków).  
 



 

 
 
 

1.3. PERSPEKTYWA POE 

 
Jak widać w ramach RPO ochrona przyrody została zupełnie zmarginalizowana. Nie można zatem mówić o 
tym, by RPO stanowiło istotne źródło środków na tę dziedzinę. W większości RPO istniała możliwość realizacji 
projektów zarówno w ramach dziedziny edukacja ekologiczna jak ochrona przyrody/bioróżnorodności choć 
edukacja często występowała jako  finansowanie krzyżowe (z ang. cross-financing) i występowała jedynie 
jako część w większych projektach i służyła rozpowszechnianiu efektów projektu i edukacji w zakresie 
dotyczycącym tematyki samego projektu.  
 
W dwóch RPO – województwa opolskiego i mazowieckiego organizacje pozarządowe nie mogły być w ogóle 
beneficjentami wsparcia w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody a w przypadku RPO 
Województwa Mazowieckiego w ogóle nie przewidziano wsparcia dla edukacji ekologicznej. Zwykle w całej 
perspektywie finansowej 2007 – 2013 wsparcie uzyskało kilka – kilkanaście projektów z zakresu tych dziedzin.  
 
Innym aspektem jest fakt niezwykle zbiurokratyzowanej i długotrwałej procedury weryfikacji dokumentów w 
poszczególnych Urzędach Marszałkowskich odpowiedzialnych w większości za wdrażanie RPO w danym 
województwie. Z doświadczeń samego autora wynika, iż niejednokrotnie dochodziło do kuriozalnych i 
absurdalnych działań beneficjenta mających na celu sprostanie rosnącym i zmieniającym się oczekiwaniom 
Instytucji Wdrażających (np. wsteczne oklejanie logotypami we właściwej kolejności protokołów odbioru i ich 
ponowne podpisywanie przez strony) a miejscami nawet działań sprzecznych z obowiązującym prawem, do 
jakich beneficjenta zobowiązywała sama Instytucja Wdrażająca (np. zmuszanie do podpisywania 
antydatowanych aneksów do umów o dofinansowanie na długo po zakończonej realizacji projektu). Te 
uciążliwe i długotrwałe rozliczenia stanowiły dla części z organizacji wystarczający bodziec zniechęcający do 
ponownego ubiegania się o środki w ramach RPO.  
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SZWAJCARSKO – POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY 
 
1.1. WPROWADZENIE 

 
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, był formą bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach szwajcarskiej pomocy dla 10 państw 
członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów międzynarodowych, 
rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich. Dla Polski Fundusz Szwajcarski przewiduje niemal 
połowę środków (ok. 489 mln CHF). W  2010 r. do Programu przystąpiły także Rumunia i Bułgaria.  
 
Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy 
Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi 
a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. Przewidywały wsparcie dla instytucji sektora 
publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych zakładając, iż co najmniej 40 proc. środków 
zostanie rozdysponowanych w czterech województwach Polski południowo-wschodniej: lubelskim, 
małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. 
 
Program Szwajcarski zakłada 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który 
rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament 
Szwajcarski. W roku 2012 zatem zakończyła się możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach Funduszu 
Szwajcarskiego.  
Można było uzyskać wsparcie na projekty o tematyce: bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform 
(inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych zwiększenie ochrony 
wschodnich granic Unii Europejskiej), środowisko i infrastruktura (odbudowa, przebudowa i rozbudowa 
infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy 
energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej poprawa publicznych systemów transportowych)), 
bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych, sektor 
prywatny (poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP), rozwój społeczny i zasobów ludzkich (ochrona 
zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej)), badania i rozwój 
(m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze).  
 
Łącznie dla Polski Szwajcaria przeznaczyła 489 mln CHF i przewidywano następujące poziomy 
dofinansowania: 
→ do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu, 
→ do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów otrzymujących 

dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, 
regionalnego lub lokalnego, 

→ do 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, 

→ do 100 proc. całkowitych kosztów w przypadku projektów dotyczących budowy zdolności 
instytucjonalnych oraz pomocy technicznej. 

 
Funkcję Krajowej Instytucji Koordynującej pełni minister rozwoju regionalnego. Jednostką organizacyjną 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego właściwą w tym zakresie jest Departament Programów Pomocowych i 
Pomocy Technicznej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ponosi ogólną odpowiedzialność za zarządzanie 



 

Programem Współpracy oraz za programowanie, wdrażanie, zarządzanie finansowe, kontrolę i ewaluację 
Projektów, jak również za wykorzystanie środków pomocy finansowej w zgodzie z zapisami Umowy ramowej. 
 
Instytucje Pośredniczące Krajowa Instytucja Koordynująca, wykonując funkcję ogólnego nadzoru nad 
wdrażaniem Programu Współpracy, powierza na podstawie stosownego porozumienia określone zadania 
Instytucji Pośredniczącej. Ponosi ona odpowiedzialność za efektywność i prawidłowość zarządzania i 
wdrażania działań realizowanych w ramach danych obszarów priorytetowych. Za realizację swych funkcji 
odpowiada przed ministrem rozwoju regionalnego i zadania te zostały powierzone Operatorowi środków – 
firmie Ecorys. 
 
 
1.2. PRZYZNANE ŚRODKI 

 
Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest zwiększanie aktywności obywatelskiej i 
wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz promowanie jego roli, jako ważnego 
uczestnika procesu zmniejszania różnic społeczno-gospodarczych na obszarze naszego kraju, a także różnic 
pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej. W ramach Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych organizacje pozarządowe miały możliwość realizacji projektów nastawionych przede 
wszystkim na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym, promując w ten sposób rolę 
społeczeństwa obywatelskiego jako kluczowego czynnika wzmacniania spójności społecznej i gospodarczej 
kraju. Działania w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych miały na celu m.in. zwrócenie uwagi na 
kluczową rolę aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, promowanie 
partycypacyjnego modelu demokracji, propagowanie rządów prawa, aktywizowanie obywateli i zachęcanie 
ich do angażowania się w społeczną kontrolę instytucji publicznych, wspieranie procesów demokratycznych 
oraz wymianę doświadczeń i promowanie dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów społeczeństwa 
obywatelskiego. Był to zatem dotujący, który w swoich założeniach służył organizacjom pozarządowym i 
wspieraniu przez nie dostępu społeczeństwa do wiedzy o swoich prawach obywatelskich i korzystaniu z nich. 
Wymogi stawiane w Konwencji wpisywały się w te założenia – dlatego też widoczne jest wysokie 
wykorzystanie środków na projekty związane z tematyką Konwencji.  
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W wykresie powyżej ujęto także projekty służące edukacji społeczeństwa w zakresie dostępu do informacji 
publicznej i jego praw w udziale w podejmowaniu decyzji. Założono bowiem, że tematyka praw w zakresie 
dostępu do informacji o środowisku stanowi część ogólnych działań zmierzających do poniesienia 
świadomości społeczeństwa. Pośrednio zatem także w tych projektach poruszano zakres związany z tematyką 
Konwencji.  
 
Wartym wspomnienia jest fakt, iż jednym z projektów (stanowiącym 50% udzielonego w 3 naborze projektów 
„małych” wsparcia w zakresie działań związanych z Konwencją) był projekt Fundacji GreenMind „Konwencja z 
Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian”.  
  
 
1.3. PERSPEKTYWA POE 

Największym wyzwaniem dla pozarządowych organizacji ekologicznych był ostro postawiony limit kwotowy 
wskazujący możliwy maksymalny poziom wydatków jakie można było przeznaczyć na zarządzanie projektem, 
które łącznie nie mogły przekroczyć 10% wartości projektu. W efekcie wysoko wykwalifikowani specjaliści 
realizujący projekty zarabiali częstokroć mniej niż 1000 zł netto/miesiąc.  
 
Istotnym jednak było to, iż Grant Blokowy posiadał osobną kategorię kosztów – inwestycyjnych i nie 
inwestycyjnych związanych ze wsparciem instytucjonalnym. W ramach tej kategorii możliwe było 
finansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i remontów siedzib a także specjalistyczne szkolenia i konsultacje, 
działania mające na celu poprawę jakości usług, które mają znaczenie z punktu widzenia prawidłowej i 
efektywnej realizacji projektu, koszty związane z opracowaniem długoterminowych strategii operacyjnych, 
doradztwem, itp. 
 
  



 

PODSUMOWANIE  
 
Celem analizy przeprowadzonej w ramach niniejszego opracowania była weryfikacja i ocena jak Polska 
wypełniała w latach 2014 – 2015 swoje zobowiązania wynikające z artykułu 3 punkt 3 i 4 Konwencji w 
zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, jak i edukacji ukierunkowanej na wspieranie podnoszenia 
świadomości i umiejętności „jak w sprawach dotyczących środowiska uzyskiwać dostęp do informacji, 
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i uzyskiwać dostęp do wymiaru sprawiedliwości” a także w jaki 
sposób zapewniła „wsparcie dla stowarzyszeń, organizacji i grup działających na rzecz ochrony środowiska”. 
Jej wyniki mają stanowić element polskiego Shadow Report wykonania zobowiązań Konwencji, który w 
założeniu ma być przeciwwagą dla rządowego Raportu.  
 
By właściwie odpowiedzieć na tak postawione pytanie analizie poddano dostępne źródła finansowania 
edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia udzielonego pozarządowym organizacjom 
ekologicznym  (zdefiniowanym jako organizacje pozarządowe, które w swoich działaniach skupione są na 
wyzwaniach środowiskowych – przeciwdziałaniu zmianom klimatu i utracie różnorodności biologicznej, w 
tym organizacje strażnicze i rzecznicze pracujące w obszarze wdrażania i tworzenia prawa, planów, 
programów, polityk mogących oddziaływać na środowisko). Na potrzeby opracowania przeanalizowano 
ofertę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z uwagi na zakres czasowy opracowania – zamykający się w okresie 
1.01.2014 – 31.08.2015 r. – w analizie nie znalazły się szczegółowe dane dotyczące środków UE w ramach 
krajowych Programów Operacyjnych tj. Infrastruktura i Środowisko czy Kapitał Ludzki ani w Regionalnych 
Programach Operacyjnych na poziomie województw. W badanym okresie bowiem instytucje zarządzające 
tymi programami nie ogłaszały już naborów. Wynika to z faktu, iż programy minionej perspektywy finansowej 
z lat 2007 - 2013 obecnie przeznaczają już środki jedynie na zakończenie zobowiązań zaciągniętych w latach 
wcześniejszych a programy z obecnej perspektywy finansowej (lata 2014 – 2020) w większości wypadków 
jeszcze nie rozpoczęły naborów i były w czasie wykonywania analizy na etapie uszczegóławiania warunków 
wydatkowania środków.  
Informacje do analizy pozyskano z ogólnie dostępnych źródeł takich jak strony internetowe poszczególnych 
instytucji (informacje o naborach i warunkach uzyskania dofinansowania, informacje o przyznanym 
dofinansowaniu, sprawozdania z działalności), a także w postaci danych uzyskanych na formalny wniosek o 
udostępnienie informacji publicznej (zestawienia zbiorcze i informacje przetworzone). Ze względu na 
odrębność każdego z analizowanych funduszy dane uzyskane do analizy były niejednorodne i zawierały braki 
co bardzo utrudniało porównywanie danych pomiędzy funduszami. Kilkukrotnie bezprawnie odmówiono 
Autorowi dostępu do żądanych informacji. Powoduje to, iż zebrane dane nie są w zasadzie możliwe do 
bezpośredniego porównania (pomiędzy poszczególnymi funduszami) i wymagają każdorazowo 
odpowiedniego komentarza.  

W czasie analizy zidentyfikowano następujące problemy w uzyskaniu wsparcia:  
→ edukacja i ochrona przyrody nie jest priorytetem finansowym – jest to szczególnie widoczne w 

działalności wojewódzkich funduszy, które swoją działalność opierają przede wszystkim na czerpaniu 
dochodów z udzielanych pożyczek, 

→ udzielane wsparcie jest ograniczone do niewielkiego zakresu działań i kosztów, które mogą być 
uznane za kwalifikowalne i w większości pomija możliwość dofinansowania (nawet w formie wkładu 
własnego) kosztów osobowych, ogólnych i administracyjnych związanych z realizacją projektu,  

→ co do zasady brakuje mechanizmów wsparcia funkcjonowania pozarządowych organizacji 
ekologicznych tak w ramach projektów jak i poza nimi tj. wsparcie instytucjonalne, strukturalne czy 



 

finansowe (np. w postaci dofinansowywania wkładu własnego poprzez finansowanie zwrotne, na 
zachowanie płynności finansowej czy doposażenie/doszkolenie kadr),  

→ brak (z wyjątkiem MF EOG) funduszy dedykowanych organizacjom pozarządowym, 
→ bardzo niewielka skala dostępnych funduszy na społeczny nadzór i na działania na rzecz jego 

zapewnienia,  
→ brak w zasadzie konkursów czy priorytetów finansowych ukierunkowanych na wypełnienie 

zobowiązań Konwencji i zachęcających wnioskodawców do realizacji przedsięwzięć z tego zakresu 
tematycznego (wyjątkiem jest tu program Obywatele dla Demokracji),  

→ niewielka skala i brak zróżnicowania działań informująco – promocyjnych oraz edukacyjnych 
prowadzonych przez organy administracji ukierunkowanych na poszerzenie wiedzy społeczeństwa o 
jego prawach do dostępu do informacji o środowisku i udziału w decyzjach dotyczących środowiska,  

 

Wśród analizowanych źródeł można jednak wyróżnić kilka bardzo istotnych elementów, które należy wskazać 
z perspektywy POE jako dobre praktyki. Wśród najważniejszych, wg Autora, powinna się znaleźć działalność 
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych:  

1) obiektywne i racjonalne kryteria formalnej i merytorycznej oceny projektów – na początku 
perspektywy finansowej 2007 – 2013 Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych stworzyło 
kryteria oceny projektów, których zakres został skonsultowany z szeregiem instytucji i organizacji, w tym 
POE. Miało to na celu opracowanie kryteriów, które pozostaną obiektywne w czasie przeprowadzania 
oceny a ich jawność już na etapie ogłoszenia o konkursie pozwalała wnioskodawcom mieć świadomość 
priorytetów i zakresu wsparcia. Wyeliminowano z oceny formalnej możliwość odrzucenia wniosku z 
powodu braku przysłowiowej pieczątki czy parafki. Ostateczna ocena projektów składała się z dwóch 
opinii niezależnych ekspertów z danej dziedziny, które następnie były uzgadniane na forum Grupy 
Roboczej. Wnioskodawca uzyskiwał pełne uzasadnienie przyznanej oceny w rozbiciu na poszczególne 
kryteria. Ścieżka odwoławcza pozwalała na weryfikację oceny, z którą wnioskodawca się nie zgodził, przez 
organy nadzorujące pracę CKPŚ co czyniło ocenę projektów w maksymalnym stopniu procesem jawnym i 
obiektywnym.  

2) wsparcie przy składaniu wniosków i rozliczaniu projektów – Centrum jako jeden ze swoich priorytetów 
uznał udzielanie wsparcia dla wnioskodawców i beneficjentów w czasie przygotowań do składania 
wniosków o dofinansowanie a następnie przy rozliczaniu projektów. Wsparcie to przejawiało się w 
szerokiej gamie działań podejmowanych przez CKPŚ: 

a. Podręcznik dla Wnioskodawców – opracowywane dla każdego z konkursów osobno Podręczniki 
zawierały w sobie pakiet informacji o wymogach w ramach konkursu, instrukcję wypełniania 
wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, przeprowadzały przez wszystkie etapy oceny 
wniosków, w tym precyzyjnie opisywały kryteria wg których wnioski będą podlegały ocenie,  

b. częste i wyczerpujące tematycznie szkolenia – prowadzone tak w siedzibie Centrum jak i u 
wnioskodawców.  

3) rozbicie procesu oceny na trzy etapy – ocenę formalną, merytoryczną I stopnia oraz II stopnia. 
Wydzielenie oceny merytorycznej II stopnia pozwoliło na odciążenie wnioskodawców z obowiązku 
przedstawiania wraz z wnioskiem o dofinansowanie kompletu decyzji administracyjnych, uzgodnień, 
pozwoleń, umów etc. warunkujących realizację przedsięwzięcia. Dokumenty te można było przedłożyć 
już po uzyskaniu pozytywnej oceny i zakwalifikowaniu się do udzielenia dofinansowania a częstokroć 
dopiero w trakcie realizacji projektu.  

4) uproszczenie wzoru wniosku o dofinansowanie – do niezbędnego minimum oraz opracowanie Planu 
Realizacji Przedsięwzięcia stanowiącego właściwy wniosek o dofinansowanie dostosowany do specyfiki 
projektów przyrodniczych 



 

5) zapewnienie 100% dofinansowania projektów – poprzez procedurę współfinansowania działań 
niektórych jednostek (w tym POE) przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Wśród innych istotnych dobrych praktyk można wymienić:  

1) mechanizm pożyczki na zapewnienie wkładu własnego i zachowanie płynności finansowej – 
uruchomiony w 2014 roku przez NFOŚiGW z myślą przede wszystkim o beneficjentach LIFE+. Dla POE taki 
mechanizm finansowy przy realizacji projektów o budżetach sięgających 10 mln złotych jest niezwykle 
istotny.  

2) zapewnienie szerokiego, otwartego katalogu wydatków możliwych do sfinansowania w ramach 
projektów – w tym także na zarządzanie i zakup środków trwałych, wyposażenia, które choć związane z 
realizacją projektu mają szansę wzmocnić potencjał danej organizacji w działalności pozadotacyjnej (np. 
LIFE+, POIiŚ, NMF i MF EOG).  

3) wydzielenie puli środków dedykowanych organizacjom pozarządowym – obecne jedynie w ramach 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  

4) jawność wyników oceny projektów i dystrybucji wszystkich środków jakimi dysponuje instytucja 
finansująca – praktykowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Taka postawa nie pozostawia wiele 
miejsca na wątpliwości co do jawności procesu przyznawania dofinansowania.   
 

WNIOSKI  
 
I. Faktyczna dostępność środków dla POE  

 
Mimo, iż Polska w okresie 2007 – 2013 otrzymała niezwykle znaczącą kwotę wsparcia pochodzącego ze 
środków funduszy europejskich oraz funkcjonowania w tym czasie mechanizmów wsparcia ze środków 
krajowych oraz innych źródeł tj. LIFE+ czy MF EOG – faktyczna dostępność środków dla pozarządowych 
organizacji ekologicznych była niewielka.  
Źródeł takiego stanu rzeczy Autor upatruje przede wszystkim w: 
1) niewielkiej wadze jaką finansujące fundusze nadają ochronie przyrody i edukacji ekologicznej. Wśród 

analizowanych, dostępnych dla organizacji pozarządowych funduszy zdecydowana większość 
ochronę przyrody i edukację ekologiczną marginalizowała. Ostatecznie więc z dużej puli środków te 
przeznaczone na działania statutowe POE stanowiły niewielki odsetek.  

2) tematyka konkursów w znikomym stopniu nawiązywała lub pozwalała na aplikowanie o środki 
związane ze statutową działalnością POE tj. ochrona przyrody i/lub edukacja ekologiczna. Działania 
strażnicze związane ze społecznym nadzorem w ogóle nie wchodziły w zakres finansowania ze 
środków NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy.  

3) niedostosowaniu funduszy do specyfiki funkcjonowania poszczególnych beneficjentów co w 
przypadku POE ma niebagatelne znaczenie: 

a. wyraźnie zauważalną niechęć do finansowania kosztów około projektowych tj. wydatki na 
zarządzanie, materiały biurowe oraz utrzymanie biura a nawet kosztów podróży 
pracowników realizujących zadania w ramach finansowanych projektów, 

b. brak wydzielonej puli środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych – podmioty te 
działające z zasady nie dla osiągnięcia zysku nie posiadają zatem możliwości wykazania 
dochodów pozwalających na zagwarantowanie finansowego wkładu własnego. Dopuszczenie 



 

niepieniężnego wkładu własnego w postaci materiałów lub pracy nie jest jednak częstą 
praktyką, 

c. w przypadku niektórych WFOŚiGW poziom dofinansowania projektów mógł sięgnąć 
maksymalnie 60% wydatków kwalifikowalnych co w przypadku konieczności zapewnienia 
finansowego wkładu własnego w zasadzie eliminowało POE z listy wnioskodawców,  

d. konieczność udokumentowania możliwości pokrycia całości kosztów projektu ze środków 
innych niż wnioskowane – co wprowadza paradoks do procesu ubiegania się o środki dotacji: 
w celu uzyskania dofinansowania zadania należy udowodnić swoją zdolność do wykonania go 
ze środków własnych,  

e. opieranie finansowania przedsięwzięć poprzez refundację poniesionych kosztów nakłada na 
POE konieczność zakładania własnych środków na realizację projektów w oczekiwaniu na ich 
refundację, 

f. częste nie uznawanie (głównie przez WFOŚiGW) podatku VAT za wydatek kwalifikowalny 
pomimo, iż w przypadku działalności nie służącej opodatkowanej sprzedaży nie jest on 
możliwy do odzyskania przez podmiot go ponoszący. Niemalże wyłącznie z takim 
przypadkami spotykamy się w sytuacji projektów realizowanych przez POE,  

g. niechęć do finansowania w ramach przedsięwzięcia dokumentów planistycznych i prac 
przygotowawczych – tj. koncepcje, dokumentacje projektowo – techniczne i kosztów decyzji 
administracyjnych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Występuje przeważające 
oczekiwanie dostarczenia gotowych ww. dokumentów do instytucji finansującej wraz z 
wnioskiem o dofinansowanie – a zatem poniesienia częstokroć sporych nakładów 
poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie; 

4) brak wydzielonej puli środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych skutkowało także tym, 
że POE konkurowały o środki z podmiotami tj. koła łowieckie, nadleśnictwa czy jednostki samorządu 
terytorialnego, które posiadają własne budżety pozwalające na zapewnienie niezbędnego 
finansowego wkładu własnego.  

5) formułowaniu zapisów kryteriów oceny projektów, które często: 
a. promowały podmioty posiadające znaczny potencjał zadeklarowania finansowego wkładu 

własnego w montażu finansowym projektów, 
b. oceniały np. miejsce prowadzenia działalności, wielkość miejscowości w jakiej znajdowała się 

siedziba wnioskodawcy czy fakt ubiegania się o dofinansowanie w latach wcześniejszych – a 
zatem cechy nie mające nic wspólnego z merytoryczną wartością projektu czy też 
przygotowaniem wnioskodawcy do jego realizacji; 

c. nie określały precyzyjnie co i w jaki sposób jest oceniane i badane w ramach procesu oceny 
projektów, 

d. badały jedynie pobieżnie merytoryczną wartość projektów skupiając się na spełnieniu przez 
nie warunków formalnych tj. wpisywanie się w aktualne programy czy polityki regionalne,  

e. promowały projekty „priorytetowe”, których lista określana jest autorytatywnie, niejawnie i 
nietransparentnie,  

f. przykładały jednakowy szablon oceniając podmioty takie jak jednostki samorządu 
terytorialnego, nadleśnictwa i organizacje pozarządowe, które z samej zasady i celu 
funkcjonowania nie posiadały wspólnego mianownika a przez to ocena ich funkcjonowania 
stawała się zupełnie nieporównywalna. Oceniając stabilność przychodów jako jedno z 
kryteriów formalnych w sposób jednoznaczny faworyzowano jednostki działające dla zysku i 
posiadające własne budżety a organizacje pozarządowe, które częstokroć działające na bazie 
uzyskiwanych dotacji i przez to notowały niestabilność przychodów, które generowane są 
przez dotacje, marginalizowano.   



 

 
II. Faktyczna dostępność środków wspierających działania POE  

W ramach dostępnych dla POE środków w zasadzie jedynie MF EOG oraz FIO umożliwiał ubieganie się o 
wsparcie instytucjonalne związane z funkcjonowaniem i działalnością organizacji, w tym np. na szkolenia 
czy inne formy podnoszenia kwalifikacji. Skala tych środków jednak jest niewielka. W przypadku środków 
krajowych pochodzących z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW celowe wsparcie działalności organizacji i 
stowarzyszeń działających na rzecz środowiska nie ma miejsca.  
 
Krajowe środki w postaci Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej do pewnego jednak stopnia umożliwiają przeznaczenie ich na wsparcie instytucjonalne. Jest to 
jednak możliwe jedynie w ramach prowadzonych projektów i tylko w ścisłym powiązaniu z realizowanymi 
działaniami a skala tych środków jest niewielka. Środki te wspierały POE w postaci:  

→ możliwości finansowania kosztów osobowych czy zarządczych (koszty prowadzenia i utrzymania 
biura, podróże etc.) – do określonego kwotowo lub procentowo limitu w ramach 
dofinansowanego projektu, 

→ możliwości zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – pod warunkiem 
jednak, iż stanowią one nieodłączny i niezbędny element dofinansowanego projektu,  

Wysokość wkładu własnego różniła się znacznie i wahała się od 50% (LIFE+) do 100% (niektóre 
WFOŚiGW). Jednakże w niektórych przypadkach tj. LIFE+ czy Program Obywatele dla Demokracji 
zastosowano mechanizmy umożliwiające dofinansowanie wkładu własnego np. w postaci dodatkowej 
dotacji i/lub bardzo nisko oprocentowanej (1% w skali roku) pożyczki. W przypadku np. Programu 
Obywatele dla Demokracji pozostałą niezbędną do wniesienia część wkładu własnego można było 
przedstawić w postaci niepieniężnej, co pozbawiało POE w ogóle konieczności wnoszenia finansowego 
wkładu własnego.  

Co do zasady wszystkie źródła dopuszczały dość szeroki wachlarz rodzajów kosztów jakie można uznać za 
kwalifikowane. Wśród nich WFOŚiGW posiadały ten katalog najwęższy i częstokroć ograniczał się on do 
wydatków związanych z bezpośrednią realizacją dofinansowanych zadań pomijając koszty przygotowania 
dofinansowanego zadania a także koszty okołorealizacyjne tj. koszty osobowe, podróże i inne koszty 
wynikające z prowadzenia działalności przez beneficjenta. Programy takie jak LIFE+ czy NMF i MF EOG 
pozwalając na włączenie w koszty projektu obszernego wachlarza wydatków związanych z zarządzaniem 
(koszty osobowe, koszty administracyjne utrzymania i prowadzenia biura, koszty podróży, zakup środków 
trwałych, wyposażenia, sprzętu i wartości niematerialnych i prawnych w postaci np. licencji do 
oprogramowania) dawały możliwość sprawnego wdrażania dofinansowanego projektu.   

 

REKOMENDACJE  
 
Mimo, iż w omawianych źródłach finansowania w zakładanym okresie analizy istniały dobre przykłady, ich 
udział w ogólnej puli środków jest jednak znikomy. W celu zwiększenia skali wypełnienia zapisów Konwencji 
w zakresie omawianym w opracowaniu rekomenduje się: 

1) dedykowanie ścieżek finansowania dla pozarządowych organizacji ekologicznych – ograniczenie 
konkurencji do podmiotów o podobnej strukturze i mechanizmie funkcjonowania, uwzględniających 
specyfikę POE. Rekomendacja ta ma szczególne znaczenie w przypadku środków jakimi dysponują 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Fundusze te w dużej mierze 
wymykają się społecznemu nadzorowi, przeznaczają na wsparcie edukacji ekologicznej i ochrony 



 

przyrody znikome środki spośród tych jakimi dysponują a i te środki są zwykle mało atrakcyjne z 
uwagi na wąski zakres wsparcia i tematykę konkursów. WFOŚiGW stanowią istotne potencjalne 
źródło wsparcia wdrażania zobowiązań wynikających z Konwencji – wymaga to jednak reorganizacji 
procesu oceny i zmiany priorytetów finansowych oraz modelu udzielania wsparcia.  

2) dedykowanie ścieżek finansowania przeznaczonych na realizację edukacji ekologicznej 
ukierunkowanej na wypełnienie celów Konwencji oraz działania związane ze społecznym nadzorem i 
na jego rzecz – tu podobnie jak wyżej istotną rolę mogą odegrać WFOŚiGW; 

3) zwiększenie puli środków przeznaczonych na wsparcie działań związanych z edukacją ekologiczną, 
społecznym nadzorem, ochroną przyrody oraz instytucjonalnego wsparcia pozarządowych 
organizacji; 

4) dywersyfikacja działań informacyjno – promocyjnych związanych z edukacją o prawach dostępu do 
informacji o środowisku, do sądu i społecznego udziału w podejmowaniu decyzji; 

5) uwzględnienie w ramach ścieżek finansowania istotnego wsparcia instytucjonalnego i strukturalnego 
– tak w ramach prowadzonych projektów jak i poza nimi np. poprzez dopuszczenie do finansowania 
pełnych kosztów osobowych zespołu realizującego, zakupu sprzętu, wyposażenia i wartości 
niematerialnych i prawnych podnoszących wartość samej organizacji, szkoleń i innych form 
podnoszenia kwalifikacji, kosztów pośrednich tj. prowadzenie i utrzymania biura (opłaty 
administracyjne, media, materiały biurowe i inne koszty eksploatacyjne), remontów i doposażenia 
siedzib; 

6) dopuszczenie szerokiego, otwartego katalogu wydatków możliwych do sfinansowania w ramach 
projektów – wliczając w to koszty przygotowania zadania, obsługi biurowej i administracyjnej, koszty 
około projektowe w postaci kosztów podróży, niezbędnych ubezpieczeń, serwisów i napraw; 

7) uruchomienie mechanizmów umożliwiających zniesienie lub zminimalizowanie niezbędnego wkładu 
własnego – w postaci np. dofinansowania wkładu własnego, dopuszczenia przedstawienia wkładu 
własnego pochodzącego z innych niż własne środki źródeł, dopuszczenie wniesienia w całości wkładu 
własnego w postaci niepieniężnej np. pracy wolontariuszy czy wkładu rzeczowego; 

8) uruchomienie na szerszą skalę mechanizmów umożliwiających zachowanie pełnej płynności 
finansowej przez POE – w postaci zaliczkowych rozliczeń, preferencyjnych pożyczek na zachowanie 
płynności finansowej (tj. w przypadku programu LIFE+);  

9) położenie większego nacisku na racjonalność i obiektywność kryteriów oceny projektów oraz 
jawności i transparentności dokonywania wyboru projektów do dofinansowania – formułowanie 
kryteriów, które w obiektywny sposób dokonują oceny wartości merytorycznej i stopnia 
przygotowania wnioskodawcy oraz zapewnienie pełnej jawności sposobu i procesu oceny. 
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