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PROGRAM PRIORYTETOWY 

 
 
Tytuł programu:  
Edukacja ekologiczna 

________________________________________________________________  

ZAKRES OGÓLNY 

1. Cel programu 

1. Cel ogólny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie 
postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównowaŜonego 
rozwoju. 

 
3. BudŜet 

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu w latach 
2014-2018 wynoszą 212 160,20 tys. zł. 
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form 
dofinansowania programu w latach 2014-2020 wynoszą  264 234,7 tys. zł.  
Tabelę budŜetu programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 2  
do programu. 

 

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY 

 
Część 2) 
Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównowaŜonego rozwoju    

1. Cel programu 

2. Cele szczegółowe: 
Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez: 

a) angaŜowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównowaŜonego 
rozwoju;  

b) rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska,  
w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw;  

c) uruchamianie mechanizmów słuŜących trwałej ochronie środowiska 
naturalnego; 

d) usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi  
na poziomie lokalnym. 

2. Wskaźniki osiągnięcia celu  

         Realizacja  minimum 200 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich. 
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         Tabelę wskaźników programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 1b  
do programu. 

 
4. Okres wdraŜania   

 
1. Program jest wdraŜany w latach 2014 – 2017. 
2. Alokacja środków: 2015 r. 
3. Wydatkowanie środków: do dnia 31.12.2017 r. 

 

5. Terminy i sposób składania wniosków 

1. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Terminy naboru  
i rozpatrywania wniosków publikowane będą na stronie internetowej nfosigw.gov.pl. 
2.    Szczegółowe warunki konkursów zatwierdzane są przez Zarząd NFOŚiGW. 

6. Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  
(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.). 

2) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.). 

3) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203,  
z późn. zm.). 

4) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.). 

5) Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z warunkami określonymi  
w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1). 

 
7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

 

7.1 Formy dofinansowania 

 Dotacja. 

7.2  Intensywność dofinansowania 

1) maksymalny poziom dofinansowania dla przedsięwzięć wynosi 100 % kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeŜeniem pkt 2) i pkt 3); 
2) maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 500 tys. zł; 
3) minimalna kwota dotacji 200 tys. zł. Niniejszy warunek uwaŜa się za spełniony, 
jeŜeli kwota dofinansowania wskazana we wniosku o dofinansowanie uległa 
zmniejszeniu poniŜej 200 tys. zł w wyniku negocjacji lub wyboru wykonawcy.  

 

7.3  Warunki dofinansowania 

1) Przedsięwzięcie ma zasięg co najmniej 1 gminy. 

2) Przedsięwzięcie musi obejmować minimum 20 lokalnych ekologicznych inicjatyw 
obywatelskich. 
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3) W ciągu ostatnich trzech lat NFOŚiGW nie wypowiedział wnioskodawcy umowy 
o dofinansowanie. 

4) W przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane 
zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 

 

7.4 Beneficjenci 

1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki są wyłącznie podmioty, które 
spełniają poniŜsze kryteria: 

a) mają osobowość prawną; 
b) posiadają status organizacji pozarządowej zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie; 
c) ochrona środowiska jest jednym z celów statutowych; 
d) nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przekazują nadwyŜki finansowe  
na cele statutowe przynajmniej w obszarze, którego dotyczyć ma wnioskowany 
projekt; 
e) działają niezaleŜnie od partii politycznych i ich organizacji wspierających 
lub od instytucji działających w celu osiągnięcia zysku; 
f) prowadzą działalność przez co najmniej trzy pełne lata kalendarzowe, na 
dzień złoŜenia wniosku (liczone od daty pierwszej rejestracji w KRS); 
g) na dzień złoŜenia wniosku zatrudniają na podstawie umowy o pracę co 
najmniej 2 osoby; 
h) na dzień złoŜenia wniosku zakończyły realizację co najmniej jednego 
projektu dofinansowanego ze środków publicznych o koszcie całkowitym nie 
mniejszym niŜ 50 tys. zł (w ciągu 3 lat poprzedzających rok złoŜenia wniosku). 

  
2. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty niespełniające warunków 
wymienionych w ust. 1 oraz podmioty wymienione poniŜej: 

a) partie polityczne i inne podmioty załoŜone przez partie polityczne; 
b) związki zawodowe i organizacje pracodawców; 
c) samorządy zawodowe i gospodarcze; 
d) fundacje, których fundatorem jest jednostka samorządu terytorialnego lub 

inna jednostka sektora finansów publicznych lub podmiot działający w celu 
osiągnięcia zysku; 

e) stowarzyszenia, których członkiem lub załoŜycielem jest jednostka 
samorządu terytorialnego lub inna jednostka sektora finansów publicznych 
lub podmiot działający w celu osiągnięcia zysku oraz związki tych 
stowarzyszeń; 

f) kluby sportowe działające w formie spółki, kluby sportowe działające  
w formie stowarzyszenia kultury fizycznej na podstawie przepisów ustawy 
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej; 

g) organy i jednostki organizacyjne kościołów lub związków wyznaniowych 
utworzone na podstawie odrębnych przepisów. 

 
 

 
Ponadto o wsparcie w ramach programu nie moŜe ubiegać się podmiot, jeśli: 
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a) został złoŜony wobec niego wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy 
pozostaje w stanie likwidacji, lub podlega zarządowi komisarycznemu, lub 
zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowania o podobnym 
charakterze; 
b) zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne; 
c) którykolwiek z urzędujących członków organu zarządzającego 
wnioskującego podmiotu został prawomocnie skazany za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  
d) którykolwiek z urzędujących członków organu zarządzającego 
wnioskującego podmiotu został prawomocnie skazany za przestępstwo 
przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych. 

 
7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

Wsparciem finansowym objęte jest 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.  

 
 Przedsięwzięcia muszą spełniać następujące warunki: 

a) uzasadniono celowość wdroŜenia poszczególnych inicjatyw, uwzględniając 
lokalne uwarunkowania środowiskowe, a takŜe przedstawiono procedurę wyboru 
tych inicjatyw; 

b) wskazano sposób i zakres udzielenia wsparcia merytorycznego, organizacyjnego 
oraz finansowego autorom i realizatorom lokalnych ekologicznych inicjatyw 
obywatelskich w ich wdroŜeniu; 

c) przedstawiono sposób rozliczenia środków przekazanych na realizację tych 
inicjatyw; 

d) inicjatywy muszą być pozytywnie zaopiniowane przez lokalne władze 
samorządowe co do zasadności i moŜliwości ich realizacji; 

e) inicjatywy muszą być realizowane na terenach ogólnodostępnych za pisemną 
zgodą podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością; 

f) Wnioskodawca musi posiadać umowy o współpracy z autorem/pomysłodawcą 
inicjatyw; 

g) inicjatywy muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

7.6  Tematyka priorytetowa 
 
Realizacja zasad zrównowaŜonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego w zakresie: 
a) gospodarki odpadami komunalnymi; 
b) ochrony atmosfery i klimatu; 
c) róŜnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach prawem chronionych; 
d) ochrony środowiska w procesie gospodarowania zasobami; 
e) ochrony wód i gospodarki wodnej; 
 
f) ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego. 



5 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 
 

Kryteria dostępu 

Lp. Kryterium oceny / zakres: Tak Nie 

1. 
 

Wniosek jest złoŜony w terminie, na obowiązującym formularzu,  
jest kompletny, posiada wymagane załączniki formalne i merytoryczne. 

  

2.  

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z:  
- „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW”,  
- warunkami określonymi w konkursie, 
- programem priorytetowym w tym szczegółowymi zasadami udzielania 
dofinansowania (w tym minimalny zasięg, kwota, intensywność 
dofinansowania). 

  

3. 
W roku złoŜenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego złoŜeniem 
NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy z przyczyn leŜących po 
stronie Wnioskodawcy. 

  

4. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW, właściwych organów, czy teŜ podmiotów. 

  

 
5. 
 

Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”.  
  

6. 

Wnioskodawca załączył do wniosku opinie, zgody  i umowy, określone  
w pkt. 7.5 programu priorytetowego (aktualne, nie starsze niŜ 6 miesięcy na 
dzień złoŜenia wniosku, dotyczące wszystkich inicjatyw w ramach 
przedsięwzięcia), tj.: 
- opinie lokalnych władz samorządowych dotyczące zasadności i moŜliwości 
realizacji inicjatyw, 
- zgody podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację 
inicjatyw, 
- umowy o współpracy z autorem/pomysłodawcą inicjatyw. 
 

  

7. 
 

Przedsięwzięcie dotyczy co najmniej 20 róŜnych inicjatyw zgodnych  
z wymogami określonymi w pkt 7.3 i 7.5 programu priorytetowego. 

  

 

Kryteria selekcji 

Lp. Kryterium oceny  
Opis kryteriów Waga 

Maksymalna liczba 
punktów 

(liczba punktów  
x waga) 

1. 

Doświadczenie Wnioskodawcy w animowaniu i zarządzaniu 
działaniami dot. aktywizacji lokalnej, w budowaniu 
lokalnych partnerstw oraz realizowaniu kompleksowych 
projektów we współpracy z partnerami publicznymi  
i prywatnymi.  
 
Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  
na spełnienie kryterium: 
duŜy – 11-15 pkt; 
średni – 6-10 pkt; 
niewielki – 1-5 pkt; 
brak – 0 pkt. 

1 15 
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2. 

BudŜet przedsięwzięcia:  racjonalny, wiarygodny  
i adekwatny  do zaplanowanych działań.  
 
Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  
na spełnienie kryterium: 
duŜy – 11-15 pkt; 
średni – 6-10 pkt; 
niewielki – 1-5 pkt; 
brak – 0 pkt. 
 

1 15 

3.  

Zasadność realizacji przedsięwzięcia i właściwie 
zidentyfikowana potrzeba słuŜąca poprawie stanu 
środowiska naturalnego:  

a) jasno i w sposób wymierny przedstawiono 
planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji 
projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy, 
lokalna społeczność i środowisko naturalne; 

b) załoŜono działania adekwatne do opisanej potrzeby 
oraz atrakcyjne dla uczestników projektu; 

c) zaproponowano róŜnorodne inicjatywy; 
d) lokalizacja inicjatyw na obszarach róŜnych gmin. 

 
Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  
na spełnienie kryterium: 
duŜy – 11-15 pkt; 
średni – 6-10 pkt; 
niewielki – 1 -5 pkt; 
brak – 0 pkt. 
 

2 30 

4. 

Wykonalność inicjatyw. 
Zaproponowane inicjatywy: 

a) mają jasno określony cel, realnie zaplanowane 
działania, mierzalne rezultaty; 

b) umiejętnie i w sposób przemyślany angaŜują zasoby 
lokalne - naturalne, społeczne, finansowe; 

c) zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki 
któremu moŜliwe jest osiąganie celów o charakterze 
dobra wspólnego. 

 
Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają  
na spełnienie kryterium: 
duŜy – 11-15 pkt; 
średni – 6-10 pkt; 
niewielki – 1 -5 pkt; 
brak – 0 pkt. 
 

2 30 

SUMA PUNKTÓW DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA 90 

Minimalna liczba punktów, poniŜej której przedsięwzięcia nie będą 
kwalifikowane do dofinansowania 60 

Minimalna ocena w kryteriach 1 i 2, kwalifikująca wniosek do dalszego 
postępowania 

5 

Minimalna ocena w kryteriach 3 i 4, kwalifikująca wniosek do dalszego 
postępowania 

10 
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9. Koszty kwalifikowane 

9.1 Okres kwalifikowalności kosztów  

Okres kwalifikowalności kosztów od 2015 r. do 2017 r., w którym to okresie poniesione  
koszty mogą zostać uznane za kwalifikowane. 

9.2 Koszty kwalifikowane, finansowane ze środków NFOŚiGW  

Za koszty kwalifikowane w ramach przedsięwzięcia uznane będą koszty faktycznie 
poniesione przez Beneficjenta, mające charakter przepływów finansowych, które są 
racjonalne, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności koszty robót 
budowlanych, zakupu sprzętu i wyposaŜenia, usług obcych, wynagrodzeń, materiałów 
zuŜywalnych, zarządzania, działań promocyjnych, wyjazdów słuŜbowych. Koszty 
kwalifikowane muszą spełniać wszystkie poniŜsze warunki łącznie: 
 
a) są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; 
b) są niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, zapewniają wdroŜenie i funkcjonowanie 

przedsięwzięcia oraz uzyskanie określonego efektu ekologicznego; 
c) są poniesione przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności kosztów; 
d) są udokumentowane dowodami księgowymi i moŜliwe do zidentyfikowania,  

w szczególności poprzez wprowadzenie do ewidencji księgowej przedsięwzięcia oraz 
zgodne z odpowiednimi standardami rachunkowości. 
 

Kosztem kwalifikowanym jest równieŜ zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) 
wykazany w fakturach rozliczonych przez NFOŚiGW, jeŜeli Beneficjentowi nie 
przysługuje prawo do obniŜenia kwoty podatku naleŜnego o kwotę podatku naliczonego 
lub ubiegania się o zwrot VAT.  
 
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji do 500 tys. zł, w tym maksymalnie do 20% 
kosztów kwalifikowanych na zarządzanie i podróŜe (tj. wynagrodzenia zespołu 
koordynacyjnego, księgowość) i koszty administracyjne (tj. czynsz, materiały biurowe, 
opłaty pocztowe, koszty telekomunikacyjne, w uzasadnionych przypadkach zakup 
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, niezbędnego do realizacji 
przedsięwzięcia), koszty na delegacje/podróŜe słuŜbowe zespołu koordynacyjnego. 
Pozostałe koszty, tj. minimum 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, muszą 
być przeznaczone wyłącznie na realizację lokalnych inicjatyw.  

  

9.3  Kosztami kwalifikowanymi w ramach programu priorytetowego nie są: 
1) Opłaty za doradztwo prawne, opłaty notarialne. 
2) Opłaty bankowe. 
3) Koszty audytu. 
4) Wkład rzeczowy. 
5) Darowizny. 

10. Procedura wyboru przedsięwzięć 

1) Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w trybie konkursowym. 
2) Szczegółowy sposób postępowania określa regulamin konkursu. W sprawach 

nieuregulowanych do wniosków, o których mowa w pkt 1. mają zastosowanie 
wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 


