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Plan prezentacji

Składanie wniosków i terminy

Formularz– zasady wypełniania-dotacja i pożyczka

Formularz wniosku a kryteria oceny

Wymogi dotyczące poszczególnych działań

Tabele związane z kosztami, koszty kwalifikowane,
tabele finansowe

Co i jak pisać, a czego unikać
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Zanim wypełnisz wniosek…

•Zidentyfikować problem, w którego rozwiązaniu ma
pomóc projekt
•Jaki cel ma zostać osiągnięty po zrealizowaniu
projektu
-Cel ogólny
-Cele szczegółowe –czy są „SMART”?
•Kto będzie odbiorcą projektu i dlaczego?
•Czy wybrani odbiorcy maja istotne znaczenie dla
rozwiązania problemu?
•Jakie działania (w tym promocyjne) umożliwią
osiągniecie celów, czy zapewnią dotarcie do
ODBIORCÓW?
•Jak będzie monitorowana realizacja projektu
•Jakie wskaźniki umożliwią ocenę wpływu projektu?
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Ogólne warunki

TERMINOWOŚĆ
Zgodnie z ogłoszeniem o naborze - od … do
decyduje data i godzina wpływu do kancelarii NFOŚiGW bądź wysłania przez ePUAP
I nabór 2015 – 11.05 – 12.06, do 15:30
KOMPLETNOŚĆ
Aktualny formularz GWD – status - wersja ZATWIERDZONA (a nie ROBOCZA) – zgodność wersji
papierowej/elektronicznej
Zdefiniowanie konkursu/rodzaju przedsięwzięcia/kategorii
Załączniki formalne – lista! (mogą być tylko w wersji papierowej)
Załączniki merytoryczne – lista! (mogą być tylko w wersji papierowej)

Właściwy opis ekologiczno-techniczny, harmonogram rzeczowo finansowy
POPRAWNOŚĆ
Prawidłowa reprezentacja przy podpisywaniu wniosku
Kwota minimalna, max udział % NFOŚiGW (do XX,XX%) – DOTACJA zależnie od formy prawnej
Minimalny zasięg (ponadregionalny-makroregiony/ogólnopolski)
Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym
i warunkami określonymi w konkursie (grupa celowa, działania, tematy)
Uwaga: spełnienie kryteriów dostępu-warunek dalszego procedowania
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Warunki naboru  - przykład

Kategoria I

Tematyka: Przeciwdziałanie „niskiej emisji”

SZKOLENIA

Tematyka szczegółowa: uświadomienie zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska
wynikającego z użytkowania niskosprawnych lokalnych, przestarzałych
palenisk węglowych i lokalnych ciepłowni/kotłowni węglowych (…)

Wnioskodawca (Beneficjent): organizacje pozarządowe, spółki cywilne, spółki
prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
instytuty badawcze

Grupa celowa: lokalni liderzy, lekarze, nauczyciele, mieszkańcy terenów
narażonych na skutki niskiej emisji, mikroprzedsiębiorcy (np. oferujący usługi
turystyczne)

Zasięg: min. 2 województwa w ramach 1 z 4 makroregionów

Alokacja środków:1 600 000,00 zł DLA WSZYSTKICH (max 8) WNIOSKÓW!
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Konstrukcja wniosku w Generatorze (GWD)

DOTACJA
Zakładki:

 Dane wnioskodawcy

 Dane przedsięwzięcia

 Charakterystyka ekologiczno-techniczna 

 Zasadność przedsięwzięcia

 Wykonalność przedsięwzięcia

 Efektywność kosztowa

 Harmonogram rzeczowo-finansowy

 Źródła finansowania

 Harmonogram wypłat (dotacja)

 Warunki finansowania

 Koszty

 Oświadczenia

 ew. Pomoc publiczna – dane ogólne (zależnie od złożenia oświadczenia)

 Lista sprawdzająca-KARTA OCENY (dostępu, jakościowe punktowe, jakościowe 

dopuszczające)

+ZAŁĄCZNIKI
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Konstrukcja wniosku w Generatorze (GWD)

POŻYCZKA
Zakładki:

 Dane wnioskodawcy

 Dane przedsięwzięcia

 Charakterystyka ekologiczno-techniczna

 Zasadność przedsięwzięcia – NIE DOTYCZY

 Wykonalność przedsięwzięcia – NIE DOTYCZY

 Efektywność kosztowa-NIE DOTYCZY

 Harmonogram rzeczowo-finansowy

 Źródła finansowania

 Harmonogram wypłat (pożyczka)

 Warunki finansowania (!)

 Koszty

 Dane finansowe

 Oświadczenia

 ew. Pomoc publiczna – dane ogólne (zależnie od złożenia oświadczenia)

 Lista sprawdzająca (dostępu, jakościowe dopuszczające)

+ZAŁĄCZNIKI
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Formularz a warunki naboru (1)

W zakładce III. Charakterystyka ekologiczno-techniczna

1. RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1.

1.1 kampanie cross-mediowe

1.2 programy telewizyjne

2.

2.1 programy aktywnej edukacji

2.2 konkursy grantowe

3.

3.1 szkolenia i warsztaty

4. Wyposażenie obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej

Kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i Internetu

Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju

Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony 

środowiska i zrównoważonego rozwoju
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Formularz a warunki naboru (2)
I.

I.a. Makroregion 1: woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie;

I.b. Makroregion 2: woj. śląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie;

I.c. Makroregion 3: woj.  mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie;

I.d. Makroregion 4: woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie

II. Woda i jej zasoby w Polsce

III.

III.a. Makroregion 1: woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie;

III.b. Makroregion 2: woj. śląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie;

III.c. Makroregion 3: woj.  mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie;

III.d. Makroregion 4: woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie

IV. Technologie dla ochrony środowiska - Edukacyjne centra technologii środowiskowych

V.

V.a. Makroregion 1: woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie;

V.b. Makroregion 2: woj. śląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie;

V.c. Makroregion 3: woj.  mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie;

V.d. Makroregion 4: woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie

VI. Postępowanie z pojazdami wycofywanymi z eksploatacji przez ostatnich właścicieli

VII.

VII.a. Makroregion 1: woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie;

VII.b. Makroregion 2: woj. śląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie;

VII.c. Makroregion 3: woj.  mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie;

VII.d. Makroregion 4: woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie

VIII.

Przyroda, gospodarka, człowiek - programy telewizyjne podnoszące wiedzę w zakresie dziedzictwa 

przyrodniczego Polski i racjonalnego gospodarowania zasobami oraz nowoczesnych technologii 

służących ochronie środowiska

Lista kategorii

Przeciwdziałanie „niskiej emisji”

Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu

Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie ich skutkom

Niskoemisyjny rozwój  Polski
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I.Dane Wnioskodawcy

 Wyłącznie JEDEN Wnioskodawca (a nie np. konsorcjum)– samodzielna osobowość prawna 
(uwaga na koła/oddziały itp.), zdolność do podpisania umowy 

 Dane (nazwa, adres siedziby) – zgodne z aktualnym KRS

 Dane kontaktowe – UWAGA!!! Czynny e-mail (kontakt w sprawie ew. uzupełnień na etapie 
oceny finansowej/pomocy publicznej, odwołań- Regulamin), osoba do kontaktu

 Forma prawna – wybór z listy  ew. dodatkowe oświadczenie (wyklucza: działalność 
zawieszona/w stanie likwidacji/upadłości)

 W przypadku zmiany formy prawnej w trakcie rozpatrywania Wniosku, Wnioskodawca 
zobowiązany jest do przekazania stosownej informacji do NFOŚiGW.

 Charakterystyka wnioskodawcy (można podać ew. informacje o partnerach, jeśli są 
potwierdzone-listy intencyjne/umowy-UWAGA zwł. kategorie II,VI,VIII)
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II.Dane o przedsięwzięciu 

 Nazwa przedsięwzięcia – krótkie tytuły identyfikujące projekt (temat, grupa 
docelowa, zasięg itp.)

 Lokalizacja przedsięwzięcia (wybór - ogólnopolskie; jeśli ponadregionalne – wybór 
„ogólnopolskie”+ informacje w komentarzu)

 Daty rozpoczęcia/zakończenia 

 Okres trwałości (nie dotyczy/24mies/36 mies./60 mies./inny)  uwaga na 
inwestycje

 Efekty-wybór z listy – zgodność z harmonogramem i opisem (nakłady, odbiorcy 
itp.)

 Terminy osiągnięcia/potwierdzenia efektu rzeczowego/ekologicznego
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III.Charakterystyka ekol.-techn.

POŻYCZKA 

Wyłącznie STRESZCZENIE (do 8000 znaków)

UWAGA: Należy wskazać, które działania i ew. W JAKIEJ CZĘŚCI (rzeczowo i finansowo) 

mają być finansowane z pożyczki.
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Konstrukcja wniosku a kryteria

TYTUŁ 

(krótki, grupa docelowa,

zasięg terytorialny itp.)

Budżet i efektywność finansowa

Oświadczenie, uzasadnienie

Działania:

OPISY

ZAŁĄCZNIKI

ZWYMIAROWANIE 

Rezultaty

Promocja-Monitorowanie –

Trwałość sprzętów/obiektów-

Trwałość rezultatów

Efekty – ekologiczny i rzeczowy

Wskaźniki

tabela

Termin realizacji 

Zasięg projektu 

Liczba odbiorców (por. efekty)

Streszczenie projektu

Załączniki formalne

(specyficzne dla programu Edukacja ekologiczna)

Załączniki merytoryczne

Wnioskodawca – zaplecze- zespół

Zał. - CV

Cel – grupa celowa

Badania potrzeb
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III.Charakterystyka ekol.-techn.

DOTACJA 
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA (8000 znaków)

(krótko, wszystkie narzędzia, powiązanie między działaniami, zgodność z efektami/hrf

 OPIS CELÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA (główny, szczegółowe, cele ≠ działania)

 OPIS PODSTAWOWYCH PRZESŁANEK UZASADNIAJĄCYCH REALIZACJĘ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA (problem środowiskowy, luka edukacyjna)

 ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA (na dzień …)

(co zostało zrobione – działania przygotowawcze, zawarte porozumienia, deklaracje emisji 

itp.)

 PLANOWANE DZIAŁANIA

A. Nazwa działania

B. Termin realizacji

C. Opis działania (zgodnie z pomocą kontekstową dla danego pola)

D. Oczekiwany rezultat

E. Koszt działania – zgodny z hrf

 UWAGA-kampanie cross-mediowe

 SPOSÓB PROMOCJI ORAZ MONITOROWANIA I EWALUACJI EFEKTÓW

 TRWAŁOŚĆ ZWIĄZANA Z REZULTATAMI – WARTOŚĆ DODANA
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III.Charakterystyka ekol.-techn. 

DOTACJA 
PLANOWANE DZIAŁANIA

 Pola = narzędzia możliwe do realizacji w ramach aktualnych kategorii 

konkursowych (uwaga na ograniczenia w kategoriach!)

 Należy wybrać jedynie działania przewidziane do realizacji w zgłoszonym 

przedsięwzięciu.

 Wypełnienie pola =  załączniki (zgodne z pomocą kontekstową)

 Wzorcowe wypełnienie pola:

Uzasadnia dlaczego dane narzędzie jest niezbędne, właściwe, atrakcyjne, pokazuje

jego przygotowanie, realność, wskazuje, że przeprowadzono rzetelną analizę ryzyk

związanych z jego realizacją i przewidziano środki zapobiegania/mitygacji ich

skutków, opisuje PRODUKTOWO a nie czynnościowo, formułuje realne wskaźniki,

pokazuje ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ możliwą do oceny poprawności,

aktualności, kompletności i adekwatności do celu/grupy docelowej (UWAGA:

przepisanie tematyki szczegółowej – nie jest wystarczające)
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Wymogi dla poszczególnych narzędzi

Instrukcja – przewijana pomoc kontekstowa przy każdym z narzędzi:

opis (wymagane informacje – związek z kryteriami)

+ załączniki („wymagane” i „jeśli dotyczy”)

UWAGA: BRAK MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA

Założenia (graficzne, merytoryczne) ≠ gotowy projekt  

(uwaga dot. zwł. Zamawiających w PZP)
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7.10 Kampanie cross-mediowe (1)

KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA W PRASIE

Należy podać formę kampanii (wkładki, artykuły, felietony,
reportaże, ogłoszenia itp.), przewidywaną liczbę odbiorców i
częstotliwość emisji, liczbę tytułów prasowych, ich rodzaje (ew.
konkretne tytuły), ich zasięg, profil czytelniczy i średni nakład oraz
planowane treści merytoryczne.
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7.10 Kampanie cross-mediowe (2)

KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA W TELEWIZJI

Należy podać formę kampanii (spoty, idea placement, itp.), czas
trwania spotu, liczbę emisji, porę emisji, stację /stacje lub profil
stacji, założenia idea placement- program, którym lokowana będzie
treść lub typ programu, czas trwania lokowania, liczba odcinków
lokowania itp. przewidywaną liczbę odbiorców, planowane treści
merytoryczne.
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7.10 Kampanie cross-mediowe (3)

KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA W RADIU

Należy podać formę kampanii (audycje, spoty itp.), podstawową
koncepcję kreacyjną, przewidywaną liczbę odbiorców, podstawowe
parametry ilościowe (czas trwania audycji, spotu, liczba emisji) i
jakościowe (stacje radiowe lub ich typ, profil słuchacza, minimalną
słuchalność, zasięg geograficzny), planowane treści merytoryczne.
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7.10 Kampanie cross-mediowe (4)
KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA W INTERNECIE

Należy podać formę kampanii (banery, mailing, viral marketing itp.) i
przewidywaną liczbę odbiorców, planowane treści merytoryczne.

INNE

Należy podać (jeśli dotyczy) inne narzędzia informacyjno-promocyjne,
planowane do realizacji (np. outdoor, citylight, BTL itp.) i opisać je z
podaniem podstawowych parametrów technicznych (np. liczba i
miejsce ekspozycji citylight oraz planowanych treści merytorycznych.

ZAŁĄCZNIKI

1) umowa partnerska o współpracy z organizacja pozarządową w
zakresie realizacji projektu;

2) kosztorysy produkcji telewizyjnych i radiowych (jeśli dotyczy).
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Ocena wartości merytorycznej-
kampanie cross-mediowe
 scenariusze – do 8 pkt

 dobór kanałów/nośników informacyjnych i czasów emisji – do 4 pkt

 atrakcyjność i adekwatność zastosowanych form medialnych - do 4
pkt

 kompleksowość i różnorodność wykorzystanych kanałów
informacyjnych - do 4 pkt
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7.1 Pomoce dydaktyczne 

Opis: cel wnioskowanej pomocy dydaktycznej, grupa odbiorców, sposób
promocji, konstrukcja, wygląd, wykonanie (z podaniem materiału, z
jakiego zostanie wykonana), sposób opakowania,

trwałość i sposób wykorzystania pomocy dydaktycznej oraz planowany
nakład.

Czy pomoc będzie dystrybuowana odpłatnie, czy nieodpłatnie, oraz
szczegółowo opisać sposób jej dystrybucji i sposób dotarcia do odbiorców.

Załączniki:
 Założenia projektu pomocy dydaktycznej;
 Opinia eksperta
 kalkulacja ceny egzemplarza (wpływ dotacji na cenę) –ODPŁATNE (brak

zysku!)

UWAGA:
pomoc dydaktyczna –
np. pakiet edukacyjny, zestaw gier/kart/ze scenariuszami, tablica edukacyjna z

instrukcją przeznaczona do wykorzystania w trakcie zajęć szkolnych bądź
zorganizowanej edukacji nieformalnej
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7.2 Gry komputerowe 

Opis: cel wnioskowanej gry, grupę odbiorców oraz planowany nakład.
Czy gra będzie dystrybuowana odpłatnie, czy nieodpłatnie, oraz szczegółowo

opisać sposób jej promocji i dystrybucji.

Załączniki:
 założenia scenariusza
 założenia graficzne
 opinia eksperta
 kalkulacja ceny egzemplarza (wpływ dotacji na cenę) – tylko w przypadku

gier ODPŁATNYCH
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10.3 Szkolenia i warsztaty

Opis: cel szkolenia/warsztatu, grupa celowa), przewidywana liczbę
uczestników, osoby prowadzące (ew. instytucje)

Załącznik:
 program szkolenia/warsztatu/e-learningu

OCENA WARTOŚCI MERYTORYCZNEJ:

program szkoleń/warsztatów – do 10 pkt

klucz doboru uczestników – do 6 pkt

dostępność dla potencjalnych uczestników – do 2 pkt

kaskadowy efekt szkolenia – do 2 pkt
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7.4 Wydawnictwa

wydawnictwa książkowe, broszury, foldery, plakaty, 
ulotki, wydawnictwa multimedialne itp

Opis: odbiorcy wydawnictw, konspekt, cele edukacyjne osiągnięte
poprzez publikację wydawnictw, dane techniczne wydawnictw
(format, objętość, nakład), sposób dystrybucji i promocji

Załącznik:

1) w przypadku wydawnictw książkowych/multimedialnych: opinia
jednego recenzenta z danej dziedziny oraz maszynopis lub konspekt

wydawnictwa;
2) w przypadku broszur, folderów, plakatów, ulotek: założenia
graficzne i merytoryczne wydawnictwa.
3) w przypadku wydawnictw dystrybuowanych odpłatnie, kalkulacja
ceny egzemplarza wydawnictwa z dofinansowaniem NFOŚiGW i bez
dofinansowania NFOŚiGW.)
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7.5 Konkursy upowszechniające wiedzę ekologiczną, w 

tym KONKURSY GRANTOWE

Opis: cel zorganizowania konkursu, grupę docelową konkursu, sposób
promocji i realizacji konkursu, walory poznawcze i edukacyjne, typ
nagród.
UWAGA:
KONKURSY GRANTOWE:
sposób monitorowania projektów, przekazywania i kontrolowania

prawidłowości wydatkowania środków finansowych, a także wsparcia
merytorycznego i organizacyjnego dla projektów.

Załącznik:
 regulamin konkursu

OCENA WARTOŚCI MERYTORYCZNEJ: (KONKURSY GRANTOWE)
sposób wyboru (regulamin) – do 8 pkt
planowana współpraca i wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla

realizatorów lokalnych/regionalnych projektów – do 8 pkt
planowany sposób rozliczenia środków przekazanych na realizację

lokalnych/regionalnych projektów – do 4 pkt
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7.6 Konferencje, seminaria, kongresy

Opis: cel konferencji/seminarium, odbiorcy, liczba uczestników, sposób
promocji, zawartość, opis merytoryczny i techniczny materiałów (w
tym pokonferencyjnych), sposób prezentacji wybranych zagadnień,
wysokość ewentualnej opłaty konferencyjnej wraz z
wyszczególnieniem, jakiego rodzaju koszty pokrywa opłata

Załączniki:
 program konferencji/seminarium z tytułami referatów;
 kopie pism potwierdzających ew. patronaty
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7.7 Inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną

Opis: rodzaj imprezy (należy opisać wykorzystane formy: koncerty,
festiwale, wystawy, happeningi itd.), cel imprezy, walory poznawcze
i edukacyjne, miejsce realizacji, odbiorców oraz sposób promocji.

Załącznik:

 program imprezy edukacyjnej
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7.8 Produkcja filmów/cyklicznych programów/ spotów   

telewizyjnych i radiowych

Opis: założenia edukacyjne i produkcyjne przedsięwzięcia, odbiorca oraz cel realizacji działania,
stacje telewizyjne lub stacje radiowe, gdzie planowana jest emisja wnioskowanego
programu/filmu/audycji)

Załączniki:
 1) założenia scenariusza, scenariusz lub scenopis co najmniej jednego odcinka cyklicznego

programu/ filmu/ spotu;
2) kosztorys jednego odcinka cyklicznego programu/ filmu/ spotu;
3) list intencyjny emisji filmu/programu/spotu na antenie ogólnopolskiej.

UWAGA:
Terminy realizacji - termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia musi być jednoznaczny z

dostarczeniem dokumentu do NFOŚiGW z potwierdzeniem emisji programu/filmu/audycji na
antenie ogólnopolskiej z podanym terminem i godziną emisji oraz badaniami o
oglądalności/słuchalności);

 Zasięg projektu i odbiorcy - np. badania telemetryczne z telewizji
 Pomoc publiczna!
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7.9 Strony internetowe/portale/wortale

Opis: rola strony internetowej/portalu/wortalu, założenia techniczne,

planowana zawartość merytoryczna

Załączniki:

 założenia graficzne ze schematem nawigacji;
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7.11 Prace remontowo-budowlane

OPIS: uzasadnić konieczność przeprowadzenia prac, podać główne parametry techniczne
obiektów, w których prowadzone będą prace, przedstawić zakres planowanych prac (wraz z
opisem pomieszczeń); informacje o wpływie prac remontowo-budowlanych na realizację
programu edukacyjnego ośrodka oraz o dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAŁĄCZNIKI:

 szkic sytuacyjny i plan obiektu, w którym mają być prowadzone prace remontowo-
budowlane (jeśli dotyczy);

 projekt planowanych robót;

 kosztorysy planowanych robót

 pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy).

UWAGA:
Dotyczy kategorii IV

W przypadku wyposażenia obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej ze
środków NFOŚiGW nie mogą być refundowane koszty niezwiązane bezpośrednio z
prowadzeniem działań edukacyjnych. Dopuszcza się jednak modernizację zaplecza
sanitarnego.
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7.12 Zakupy sprzętu, mebli, pomocy 

dydaktycznych

Opis: główne parametry sprzętu, ilość sztuk,

cenę jednostkową każdego sprzętu i pomocy

dydaktycznej

Załącznik:

 co najmniej 3 odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące cen sprzętu i pomocy
dydaktycznych o wartości jednostkowej powyżej 1 000,00 zł

UWAGA:

tu uwzględniamy sprzęt (np. komputerowy) kupiony na potrzeby projektów
nieinwestycyjnych (uwaga na trwałość)

ewentualne późniejsze wykorzystanie sprzętu po zakończeniu projektu – wyłącznie
nieodpłatna działalność edukacyjna

jeśli w projekcie przeważają środki inwestycyjne – uwaga na tabele finansowe!
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7.12 Doposażenie ekspozycji muzealnych/edukacyjnych; 

organizacja stałych wystaw; ekspozycja prac konkursowych

Opis: temat, zawartość, formę wystawy, sposób, miejsce i czas ekspozycji.

Załączniki:

 scenariusz ekspozycji/wystawy

 w przypadku dużych ekspozycji/wystaw - kosztorysy planowanych prac

 w przypadku małych ekspozycji/wystaw uzupełnienia istniejących
ekspozycji – szczegółową kalkulację kosztów
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Specyfika projektów wielozadaniowych:

kampanie cross-mediowe

Kampania w internecie

Internet
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Citylighty,Billboardy 

Cykl artykułów 

Prasa

Telewizja

Strona internetowa

ŁĄCZENIE RÓŻNYCH ELEMENTÓW

Radio

Outdoor

Cykl audycji,spoty

Filmy,programy,spoty,idea-

placement
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Specyfika projektów wielozadaniowych

Programy aktywnej edukacji

. . . 

Spoty telewizyjne i radiowe

Filmy/programy telewizyjne

Eventy,festyny,happeningi

Konferencje/seminaria

Konkursy

Wystawy

Warsztaty, w tym terenowe

Szkolenia i e-learning

Działania aktywne/bezpośrednie
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Outdoor

Cykl artykułów w prasie

Media tradycyjne

Inne

Strona internetowa

ŁĄCZENIE RÓŻNYCH ELEMENTÓW

Kampania internetowa/media 

społecznościowe

Wydawnictwa

Pakiety ,broszury,gry…

Gra miejska,3D mapping…
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Zasadność przedsięwzięcia

 Rozpoznanie zgodności przedsięwzięcia z potrzebami
grup docelowych

 Komplementarność przedsięwzięcia

 Wpływ na realizację wskaźników programu
priorytetowego

 Monitorowanie
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Rozpoznanie zgodności przedsięwzięcia z 
potrzebami grup docelowych

PODAĆ sposób rozpoznania wymagań i potrzeb odbiorców, uzasadnić
wybór grupy celowej.

CHARAKTERYSTYKA GRUPY pod kątem problematyki przedsięwzięcia
oraz zapotrzebowania na proponowane działania edukacyjne w
oparciu o dane ogólnie dostępne (np. wyniki badań, raporty i analizy,
dane GUS, itp.,) i ewentualnie dane własne (opracowanie ankiet
własnych, doświadczenie w realizacji projektów, raporty własne,
badania

WYKAZAĆ czy realizacja projektu jest w pełni celowa w kontekście
zdiagnozowanych potrzeb grupy docelowej oraz zidentyfikowanego
problemu środowiskowego.
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Komplementarność przedsięwzięcia

PORÓWNANIE z istniejącą ofertą edukacyjną w zakresie
objętym przedsięwzięciem.

(dotychczas realizowane projekty własne i inne; istotny
progres, wyciąganie doświadczeń, a nie powielanie)



Zainwestujmy razem w środowisko

Wpływ na realizację wskaźników programu 
priorytetowego

Wiarygodna, planowana liczba odbiorców wraz ze sposobem jej
kalkulacji.

Np. 600 000 odbiorców, w tym zaangażowanych w działania aktywne: 2
500 osób (2 konferencjex150 osób, 50 szkoleń x 20 osób, 20
webinariów x 50 uczestników, 2 debaty x 100 uczestników); odbiorcy
działań promocyjnych i informacyjnych (bierni) –426 000 odbiorców,
w tym 5 audycji powtórzonych 2 –krotnie w stacji o średnie dziennej
słuchalności 20 000 osób; 3 artykuły w 8 tytułach prasy regionalnej o
łącznym nakładzie 60 000 egz., 1000 plakatów, 5000 broszur, strona
internetowa – 40 000 unikalnych użytkowników
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Wykonalność przedsięwzięcia (1)

Bezpośrednio oceniane - kryterium DOŚWIADCZENIE
WNIOSKODAWCY

3 tabele: doświadczenie instytucji, personel organizacyjny, eksperci
merytoryczni;

Projekty: ostatnie 5 lat (lata 2010-2014), min. 100 000 zł, podobny
charakter i tematyka
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Wykonalność przedsięwzięcia (2)

Lp. Nazw a przedsięw zięcia/ zadania

Rodzaj (zgodnie z 

rodzajami 

przedsięw zięć w g 

programu 

priorytetow ego)

Tematyka Koszt całkow ity

Przedsięw zięcie 

edukacyjne o 

tematyce zbliżonej do 

w nioskow anego 

przedsięw zięcia, o 

tym samym 

charakterze oraz 

koszcie całkow itym 

nie mniejszym niż 100 

000,00 zł w  ciągu 

ostatnich 5 lat

1 TAK

2 TAK

Okres realizacji
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Wykonalność przedsięwzięcia (3)

Lp. Imię i nazw isko

Forma w spółpracy

(umow a o pracę 

itp.)

Dziedzina - potw ierdzenie 

w iedzy/dośw iadczenia

Wnioskodaw ca dysponuje 

aktualnie co najmniej jednym 

ekspertem merytorycznym z 

dziedziny objętej w nioskiem

1 TAK

2 TAK

3 TAK

Rola w  projekcie
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Wykonalność przedsięwzięcia (4)

Lp. Imię i nazw isko

Forma w spółpracy

(umow a o pracę 

itp.)

Nazw y projektów  edukacyjnych, 

koszt całkow ity, rodzaj projektu

Członek zespołu 

realizacyjnego ma w  ciągu 

ostatnich 5 lat 

dośw iadczenie w  realizacji 

co najmniej dw óch 

przedsięw zięć 

edukacyjnych, o tym samym 

charakterze i  oraz koszcie 

całkow itym nie mniejszym niż 

100 000,00 zł

1 TAK

2 TAK

3 NIE

Rola w  projekcie
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Efektywność kosztowa

Uzasadnienie NIEZBĘDNOŚCI i WYSOKOŚCI kosztów

Kwalifikowalność kosztów – ograniczenia

Tabela standaryzowanych kosztów jednostkowych

Lp.

Wyszczególnienie (obiekty, 

czynności, prace, dostaw y, 

zakupy, kontrakty)

ilość
Koszt 

kw alif ikow any

Koszt 

jednostkow y [zł]

Koszt 

jednostkow y 

standaryzow any

% kosztu 

standaryzow a

nego

podstaw a określenia 

kosztu 

standaryzow anego

1

0,00

j.m.

Koszt kw alif ikow any przedsięw zięcia
Poziom w ynikow y kosztów  

jednostkow ych [%]
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Kwalifikowalność kosztów

 Koszty kwalifikowane: udokumentowane i możliwe do zidentyfikowania w szczególności
poprzez wprowadzenie ich do ewidencji księgowej Beneficjenta oraz ustalone zgodnie z
odpowiednimi standardami rachunkowości

 Przepływ finansowy (wyjątek-wolontariat- 10% - NGO-umowa+karty pracy-stawka
rynkowa)—bez barterów, rabatów itp.

 UWAGA: Limit zarządzania (20%, max 90 000 zł/rocznie)-w odniesieniu do CAŁEGO
KOSZTU PROJEKTU

 Faktury itp. ze środków NFOŚiGW-wyłącznie na BENEFICJENTA, wkład własny-faktury itp.
ew. na partnera

 UWAGA: Bez kosztów przygotowania (wyjątek – infrastruktura – ekspertyzy, projekty,
kosztorysy) , sporządzenie wniosku nie jest kwalifikowane

 Treści w czasopiśmie własnym beneficjenta-tylko druk, poligrafia (bez opracowania itp.)

 VAT nie jest kwalifikowany, jeżeli beneficjent ma możliwość jego odzyskania (W TYM
PRZEDSIĘWZIĘCIU)

 UWAGA: NIEKWALIFIKOWANE koszty wynagrodzenia z umów na realizację zadań w ramach
przedsięwzięcia z osobami, których wynagrodzenie jest finansowane w ramach kosztów
zarządzania i/lub osobami, których zakresy obowiązków/opisy stanowisk wynikające ze
stosunku pracy obejmują zadania związane z wdrażaniem i realizacją przedsięwzięcia,
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ZAŁĄCZNIKI (1)

 Formalno – prawne – lista, zależnie od formy prawnej (wydruk KRS,
CEDIG, statut, umowa spółki…)

 Finansowe (odpowiednia forma sprawozdania za 3 lata)

 UWAGA: ew. tabele finansowe (zał. do wniosku o dotację
inwestycyjną bez pożyczki)

 Inne (porozumienia, umowy partnerskie itp.)

 UWAGA: dodatkowo oświadczenie o sytuacji Wnioskodawcy-
niezaistnienie warunków wykluczających zgodnie z PP Edukacja
ekologiczna
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ZAŁĄCZNIKI (2)

 Merytoryczne:

- Ogólne (CV realizatorów)

- Specyficzne dla działań, np.. FILM: list intencyjny dot. emisji na
antenie ogólnopolskiej), ośrodki edukacji ekologicznej - program
edukacyjny ośrodka z informacją o średniej rocznej liczbie osób
korzystających z oferty ośrodka i przewidywanej liczbie osób
korzystających z oferty ośrodka w trakcie i po realizacji projektu;

- Dopasowane do narzędzi (zapytania ofertowe sprzęt >1000 zł,
opinie, programy, konspekty itp.-zgodnie z pomocą kontekstową)

- Dopuszczalne: wyłącznie forma papierowa;ew.
papierowa+elektroniczna (GWD)
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VIII. Oświadczenia Wnioskodawcy…

… i inne niezbędne informacje

 Korzystanie ze środków NFOŚiGW/wywiązywanie z opłat i kar
(UM,WIOŚ)/zobowiązania wobec JSFP/US/ZUS

 Podatek VAT – wpływ na kwalifikowalność – kwoty w hrf

 Pytania dot. Pomocy publicznej

 Zamawiający wg PZP? – art.4 ustawy - podmiotowo

Pozostali – oświadczenie o transparentności

Oświadczam, że w przypadku zyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu

dofinansowania z NFOŚiGW, zabezpieczę środki finansowe na

współfinansowanie wnioskowanego przedsięwzięcia

UWAGA: w przypadku złożenia wniosku o pożyczkę – dodatkowe oświadczenie .

W KONSEKWENCJI:

W przypadku odrzucenia wniosku o pożyczkę wniosek o dotację

odrzucony/procedowany.
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Pomoc publiczna w projektach edukacyjnych (1)

Przesłanki występowania pomocy publicznej:

przedsiębiorstwo jako beneficjent wsparcia

środki publiczne – środki państwa

selektywność

korzyść (uprzywilejowanie)

zakłócenie lub groźba zakłócenia konkurencji

wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi

dla dofinansowania 

NFOŚiGW

przesłanki zawsze 

spełnione
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Pomoc publiczna w projektach edukacyjnych (3)

Udzielanie wsparcia publicznego może stanowić źródło naruszenia konkurencji przedsiębiorstw na
rynku wewnętrznym UE

zasadniczo zakazane jest wsparcie publiczne, które jednocześnie spełnia wszystkie przesłanki
określone w art. 107 ust. 1 TfUE.

W projektach edukacyjnych dofinansowywanych ze środków NFOŚIGW – tzw. „pomoc de minimis”
(max 200 000 euro/3 lata)
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Działalność gospodarcza – przedsiębiorstwo:

Nie ma znaczenia forma prawna danego podmiotu ani źródła jego finansowania

Nie ma znaczenia fakt, czy podmiot działa w celu uzyskania zysku - nawet jednostki,

które nie prowadzą sprzedaży mogą być uznane za przedsiębiorstwa, jeżeli, choćby

nieodpłatnie, udostępniają towary lub usługi na rynku!!!

kluczowe znaczenie ma istnienie rynku tj. czy istnieją podmioty zainteresowane

dokonywaniem operacji kupna-sprzedaży określonych towarów lub usług

nie ma zastosowania definicja działalności gospodarczej sformułowana w ustawie o

swobodzie działalności gospodarczej, gdyż w rozumieniu przepisów dot. pomocy

publicznej działalność może mieć charakter gospodarczy także w przypadku gdy nie

ma charakteru zarobkowego, czy też nie jest prowadzona w sposób zorganizowany

lub ciągły.

Pomoc publiczna w projektach edukacyjnych 
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Jeżeli w co najmniej jednym z punktów 1-4 zaznaczono „NIE” (z właściwym
uzasadnieniem), wówczas dofinansowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej.
W takiej sytuacji, Wnioskodawca podpisuje Oświadczenie znajdujące się pod
punktami 1-4.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” we wszystkich punktach 1-4 należy uznać,
że dofinansowanie stanowi pomoc publiczną dla Wnioskodawcy. Wówczas
niezbędne jest przedstawienie dodatkowych informacji.

Informacje te pozwolą NFOŚiGW ocenić dopuszczalność udzielenia pomocy (tj.
dopuszczalność udzielenia dofinansowania w zakresie w jakim stanowi ono pomoc
publiczną).

Pomoc publiczna w projektach edukacyjnych
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W przypadku gdy ostatecznym odbiorcą dotacji NFOŚiGW jest, nie Wnioskodawca, ale
podmiot trzeci prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowego
prawa konkurencji, może się on stać beneficjentem pomocy publicznej a
Wnioskodawca staje się wówczas podmiotem udzielającym tej pomocy (nie
NFOŚiGW).

Powyższe wynika z faktu, że Wnioskodawca jest właścicielem i dysponentem
środków jakie otrzymał w ramach zawartej umowy z NFOŚiGW, jak również z faktu,
że pochodzą one ze środków publicznych.

Pomoc publiczna w projektach edukacyjnych
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Część finansowa wniosku - DOTACJA

 Harmonogram rzeczowo-finansowy

 Źródła finansowania

 Harmonogram wypłat (DOTACJA – zaliczka i/lub refundacja)

 Warunki finansowania

 Koszty
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Część finansowa wniosku - POŻYCZKA

 Harmonogram rzeczowo-finansowy

 Źródła finansowania

 Harmonogram wypłat (POŻYCZKA)

 Warunki finansowania

 Koszty

 DANE FINANSOWE
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Harmonogram rzecz.-fin. (1)
 „Koszty poniesione do dnia…” – wpisać np. dzień złożenia wniosku

(wybór determinuje rok pierwszej kolumny i pozostałych tabel
finansowych)

 Przyciski „importuj/eksportuj” → możliwość tworzenia wersji
roboczych na własny użytek + aktualizacja tabel na etapie negocjacji
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Harmonogram rzecz.-fin. (2)
Kolumna „Wyszczególnienie”
 przedstawić projekt zadaniowo: pkt główne (np. szkolenia),

podpunkty (np. wynagrodzenie trenerów, wynajem sal, catering,
noclegi, materiały itp.)

 automatyczna numeracja, dwa poziomy („+” kolejny pkt, „v”
podpunkt)

 w przypadku podpunktów suma pkt głownego obliczana
automatycznie
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Kolumny „Jednostki miary” i „Ilość, liczba”
Wymiarowanie efektu rzeczowego:
 liczba odbiorców / uczestników
 liczba sztuk

+ w zależności od działania / zadania:
 nakład
 format druku
 liczba stron
 liczba godzin
 liczba numerów (prasa)
 długość (liczba sekund / minut)
 liczba emisji
Unikać sformułowania „1 usługa”
+ w przypadku większej liczby paramterów dodatkowe informacje w nazwie pozycji (kolumna 
„Wyszczególnienie”)

UWAGA: spójność parametrów z (1) tabelą efektu rzeczowego (2) treścią wniosku

Harmonogram rzecz.-fin. (3)
Sposób wymiarowania
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Lp.
Wyszczególnienie 

(obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty)
Jednostki miary Ilość, liczba

1 2 3 4

1
Zorganizowanie szkoleń dla przedstawicieli JST, łącznie 400 
uczestników

szt. 8

1.1. wynagrodzenie trenerów (2 osobyx 4 godziny x 8 szkoleń) godz 64

1.2 wynajem Sali dzień 8

1.3 drobny poczęstunek (catering) osoby 400

1.4
materiały szkoleniowe (długopis z makulatury, wydruk 
materiałów 40 stron A4, teczka)

komplet 410
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Kolumny „Jednostki miary” i „Ilość, liczba”

WOLONTARIAT:

 Pozostałe koszty o charakterze faktycznych przepływów finansowych

 Udokumentowanie świadczeń wolontariuszy: umowa wolontariacka + karty pracy

 Przysługuje organizacjom pozarządowym

 Wymiarowanie: kalkulacja liczby godzin lub dni

 Średnie stawki na rynku za dany rodzaj pracy + UZASADNIENIE w zakładce 
„EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA”

 Do 10% kosztów kwalifikowanych

UWAGA: wolontariat wlicza się w koszty zarządzania

(łącznie do 20% kosztów kwalifikowanych, do 90 tys. zł / rok) 

Harmonogram rzecz.-fin. (4)
Sposób wymiarowania
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Harmonogram rzecz-fin. (5)

UWAGA: koszty NIEKWALIFIKOWANE ≠ WKŁAD WŁASNY

Koszt całkowity

Koszt kwalifikowany

Dotacja 
NFOŚiGW

Wkład własny 
w tym 

ewentualnie:

Pożyczka 
NFOŚiGW

Inne 
środki

Koszt 
niekwalifikowany

np. obsługa 
prawna, 
operacje 
bankowe
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Harmonogram rzecz-fin. (6)
Koszty

ŻÓŁTE pola – do wypełnienia, w tym:

 Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW (bez podziału na kwartały)

 Koszty całkowite i kwalifikowane w podziale na kwartały (najczęściej: 2x 
taka sama liczba) → WAŻNE: maks. udział % NFOŚiGW liczony w 
stosunku do kosztu kwalifikowanego, a nie całkowitego (OCENA WG 
KRYTERIÓW DOSTĘPU)
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Harmonogram rzecz-fin. (7)
Koszty

SZARE pola – zliczane automatycznie, w tym:

 Łączna wartość pozycji

 Sumy roczne kosztu całkowitego i kwalifikowanego

 Udział % NFOŚiGW w koszcie kwalifikowanym 

UWAGA: udział % NFOŚiGW w koszcie kwalifikowanym nie musi być wszędzie taki 
sam; niekoniecznie zgodny z maksymalną intensywnością
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Wzorcowy harmonogram rzecz.-fin.

 Koszty niezbędne do realizacji projektu, uzasadnione, poparte
kalkulacją, zapytaniami ofertowymi + UZASADNIENIE w zakładce
„EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA”

 Pełny obraz przedsięwzięcia / zadania

 Zwymiarowany zakres działań / zadań (wszystkie najważniejsze
parametry)

 Spójny z treścią wniosku i tabelą efektu rzeczowego

 Poprawny matematycznie

 SPÓJNY POŻYCZKA/DOTACJA
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Źródła finansowania przedsięwzięcia

 Koszty poniesione OD … DO ... (wybór dat - kalendarz) – dotyczy
projektów, których realizacja już się rozpoczęła

 Środki własne

 Kredyty i pożyczki:

- NFOŚiGW

- inne

 Dotacje:

- NFOŚiGW

- inne

WAŻNE: należy wypełnić RĘCZNIE kolumnę KOSZTY KWALIFIKOWANE
(walidacja z pozostałymi tabelami)
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Harmonogram wypłat
dotacji (ew. pożyczki)
 Nie wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego

 W harmonogramie kwota dofinansowania przedstawiona łącznie dla
całej pozycji, na wszystkie lata projektu

 Warto przygotować na własny użytek HRF roboczy z podziałem dotacji
na kwartały

WAŻNE: suma wypłat musi być zgodna z tabelami „Harmonogram
rzeczowo-finansowy” i „Źródła finansowania przedsięwzięcia”

oraz zakładką „Koszty”
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Z zasady – REFUNDACJA
WAŻNE: faktury przedstawione do refundacji nie muszą być opłacone

(dekretacja jako zobowiązanie)

W wyjątkowych sytuacjach - ZALICZKA

 Harmonogram wypłat (możliwość korekty na etapie negocjacji)

 Rozliczenie zaliczki warunkuje kolejną wypłatę
Wymogi:
 Osobne konto (numer znany na etapie wniosku do Zarządu)
 Koszty niekwalifikowane: pokrywanie ze środków własnych kosztów

prowadzenia konta/przelewów
 Zgodność przelewów z fakturami/rachunkami
 Wniosek o zaliczkę – na 14 dni przed terminem jej wypłaty
 Właściwe lokowanie środków (np. lokaty typu overnight)
 Zwrot pożytków co kwartał (do 7 dnia pierwszego miesiąca kwartału)

Decyzja – każdorazowo Zarząd NFOŚiGW, przesłanki: doświadczenie, sytuacja
finansowa, rzeczywiste zapotrzebowanie

Forma wypłaty transz
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Oświadczenie – na etapie negocjacji
Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu

 sytuacja finansowa Wnioskodawcy – czy nie zagraża realizacji projektu?

 ew. problemy w prawidłowym i terminowym regulowaniu zobowiązań
przez Wnioskodawcę

 czy majątek Wnioskodawcy jest przedmiotem zabezpieczeń z tytułu
innych zobowiązań lub Wnioskodawca udzielił zabezpieczeń
warunkowych z tego tytułu (np. weksle, poręczenia itp.)?

 wnioskowana kwota dofinansowania – czy przewyższa wartość
posiadanego przez Wnioskodawcę majątku (sumy aktywów)?

 ew. strata netto na działalności podstawowe (3 lata)

 ew. postępowania komornicze (3 lata)

 wypowiedziane umowy o dofinansowanie (3 lata)

 problemy ze stabilnością uzyskiwanych przychodów (3 lata)

 planowane źródła finansowania projektu inne niż NFOŚiGW

+ potwierdzające je dokumenty / przewidywane terminy ich uzyskania
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Warunki finansowania przedsięwzięcia
Wnioskowana kwota dotacji zaciągana z tabeli „Źródła finansowania”
(dotacje – NFOŚiGW)

Proponowane zabezpieczenie:

 weksel własny in blanco, z klauzulą „bez protestu” (nie dotyczy
Jednostek Sektora Finansów Publicznych)

 Ew. dodatkowe zabezpieczenia w przypadku zaliczki lub trudnej
sytuacji finansowej

 Zwrot weksla po pozytywnym zamknięciu umowy: zakończeniu
przedsięwzięcia / okresu trwałości / spłacie pożyczki

Pożyczka – dodatkowe pola: oprocentowanie, karencja, okres spłat
(terminy, transze kapitałowe), zabezpieczenie spłaty
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Koszty
Wartości zaciągane z tabeli „Źródła finansowania”:

 Koszt całkowity

 Koszty kwalifikowane (inwestycyjne, bieżące)

 Koszt niekwalifikowany

WAŻNE: do wpisania ręcznie KWOTA DOFINANSOWANIA (walidacja)
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Koszty nieinwestycyjne (bieżące)
Koszty INWESTYCYJNE i NIEKWALIFIKOWANE wyliczane automatycznie

Koszty NIEINWESTYCYJNE (BIEŻĄCE) – wpisywane ręcznie w 3 miejscach
(walidacja):

1. HRF w wierszu RAZEM (w podziale na kwartały i środki NFOŚIGW)

2. Zakładka „Harmonogram wypłat” wiersz: w tym na realizację zadań
bieżących (nieinwestycyjnych)
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Koszty nieinwestycyjne (bieżące) c.d.
3. Zakładka „Koszty przedsięwzięcia” wiersz B

Koszty inwestycyjne/nieinwestycyjne – zgodnie z polityką rachunkowości
Wnioskodawcy
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ZASADY UDZIELANIA POŻYCZKI
Zakładka: WARUNKI FINANSOWANIA

Maks. kwota pożyczki = koszt kwalifikowany - dotacja

Oprocentowanie:

 stałe, 1% w skali roku

 odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach
kwartalnych

 pierwsza spłata odsetek na koniec kwartału (kalendarzowego),
następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę
pożyczki

Okres finansowania:

 pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat

 okres finansowania jest liczony od daty wypłaty pierwszej transzy
pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej
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ZASADY UDZIELANIA POŻYCZKI c.d.
Okres karencji:

 przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do
daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6
miesięcy od daty zakończenia przedsięwzięcia

Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Warunki przyznania:

 Alokacja 4 mln zł do podziału pomiędzy kategoriami na etapie
negocjacji

 Wniosek - dodatkowa zakładka „Dane finansowe”:

→ Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy (ex-post)
→ Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy (ex-ante) -
w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej
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Dane finansowe (1)

„Tabele finansowe” należy wypełnić:

 ZAWSZE w przypadku pożyczki (jako element wniosku – zakładka
„Dane finansowe”)

 dodatkowo (jako załącznik formalny) w przypadku dotacji - podmioty
spoza sektora finansów publicznych, gdy koszty inwestycyjne > 50%
kosztów kwalifikowanych (głównie kat. IV Edukacyjne centra
technologii środowiskowych)

UWAGA: odrzucenie wniosku o pożyczkę nie powoduje odrzucenia
wniosku o dotację. Warunek – oświadczenie o zapewnieniu środków
na 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia we wniosku o
dotację.
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Dane finansowe (2)
Księgowość / biuro rachunkowe Wnioskodawcy:

1. Rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym)

2. Bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych (bądź budżet – w zależności
od formy prawnej Wnioskodawcy), metoda pośrednia – krajowy standard
rachunkowości nr 1

WAŻNE: 1 i 2 wypełniane są przez Wnioskodawcę za okres 3 lat wstecz oraz
na okres prognoz finansowych (maks. 5 lat).

Wymagany komentarz wyjaśniający w przypadku dużych różnic pomiędzy
wartościami prognozowanymi a danymi historycznymi.

Prognoza danych finansowych w układzie rocznym na okres:

 POŻYCZKA - na okres finansowania, który oznacza sumę: okresu wypłat
pożyczki, okresu karencji oraz spłat rat kapitałowych pożyczki (łącznie maks.
5 lat)

 DOTACJA INWESTYCYJNA – na okres nie krótszy niż okres trwałości
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Ocena budżetu
 Kwalifikowalność kosztów (niezbędne, możliwe do udokumentowania, 

zgodne z katalogiem z programu priorytetowego, mające charakter 
rzeczywistych przepływów finansowych, wyjątek - wolontariat w 
przypadku NGO)

 Wysokość i racjonalność kosztów w odniesieniu do innych projektów i 
spodziewanego efektu

 Rzetelna kalkulacja, rozpoznanie rynku (załączono po 3 oferty), 
UZASADNIENIE w zakładce „EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA”

 Spójność, czytelność i poprawność

 Wykonalność

 Projekt nie generuje zysku

Uwaga: limit kosztów zarządzania 

(koordynacja+księgowość+administracja,mat.biurowe…)

Limit: 20% kosztów kwalifikowanych, max 90 000 zł/rok
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Podpisy

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy (aktualny 
KRS/statut, ew.upoważnienia-ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU)

PODPIS: czytelny bądź z pieczęcią imienną 

Data, podpis Pieczęć Wnioskodawcy
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Zanim klikniesz „zatwierdź”…

 Czy projekt w pełni wpasowuje się w warunki naboru?
(tematyka, działanie, grupa docelowa, beneficjent, zasięg)
 Czy projekt jest wykonalny przy posiadanych zasobach i środkach?
 Czy Wnioskodawca dysponuje odpowiednią wiedzą ekspercką w tej

dziedzinie?
 Czy realizacja projektu nie zagraża płynności finansowej?
 Czy montaż finansowy jest wiarygodny?
 Czy planowane nakłady są adekwatne do oczekiwanych efektów?
 Czy projekt ma sens – nie jest „celem samym w sobie”? Czy cele przekładają

się na działania? Czy każde działanie przyczynia się do osiągnięcia celu?
 Czy opis jest wyczerpujący i spójny? (por. HRF, tabela efektu rzeczowego)
 Czy wybrana grupa docelowa ma zapotrzebowanie na daną tematykę i

narzędzia?
 Czy projekt nie jest wtórny i schematyczny?
 Czy czas realizacji projektu został dostosowany do jego specyfiki?
 Czy projekt nie generuje zysku (nadwyżki przychodów nad kosztami)?
 Czy właściwie skalkulowano ew. wolontariat?
…
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Jak nie zostać beneficjentem? 
…czyli najczęstsze błędy:

 Niestosowanie instrukcji wypełniania wniosku (obecnie: pomoc kontekstowa)

 Brak znajomości: warunków naboru, Programu priorytetowego, Regulaminu konkursu

 Złożenie wniosku po terminie/na wersji roboczej formularza/wersji o niezgodnej sumie
kontrolnej

 Złożenie wniosku w niewłaściwej kategorii (uwaga na temat, działanie, grupę docelową,
możliwego Wnioskodawcę i zasięg!)

 Pomyłki w zaznaczeniu kategorii/rodzaju przedsięwzięcia

 Przekroczony udział % środków NFOŚiGW w koszcie kwalifikowanym (k. niekwalifikowany ≠
wkład własny) - progi 70,00 %, 90,00 %, 100 %

 Kwota wnioskowana niższa od minimalnej (200 tys. zł dotacja, 50 tys. zł pożyczka)

 Niespójności we wniosku (efekty, treść, harmonogram, załączniki)

 Brak załączników formalnych i merytorycznych (wynikających z treści wniosku)

 Brak czytelnych podpisów / koniecznych pełnomocnictw

 Ocena wg kryteriów dostępu: brak uzupełnień, brak odwołań
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Jak zostać beneficjentem? 
… czyli jak napisać dobry wniosek?

Wniosek kompletny, zgodny z warunkami konkursu, w tym z tematyką szczegółową;

Duże doświadczenie – nazwy projektów, skala finansowa, zastosowane narzędzia i tematyka;
profesjonalny zespół realizacyjny;

Dobrze oszacowany, uzasadniony budżet;

Rzetelne rozpoznanie potrzeb grupy docelowej w kontekście tematyki i narzędzi
edukacyjnych;

Projekt przemyślany, wykonalny, promowane nowoczesne narzędzia, aktywizacja uczestnika,
niesztampowe rozwiązania (koncentracja na edukacji CZYNNEJ a nie biernej, unikanie
wielkonakładowych druków nietrwałych wydawnictw papierowych, minimalizacja wpływu
na środowisko)

Spójny, logiczny opis planowanych działań;

Rezultaty adekwatne do nakładów, monitoring i ewaluacja, promocja projektu i jego
efektów;
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Dziękuję za uwagę


