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Plan szkolenia
10.15 – 11.00 - Program priorytetowy Edukacja ekologiczna, warunki i procedura naboru

11.15 – 12.15 - Generator Wniosków o dofinansowanie

12.15-12.30 przerwa kawowa

12.30-13.30 Formularz wniosku- zasady wypełniania

13.30 Lunch (hall bud 1)

14.00 – 14:30 – Formularz wniosku- c.d.

14.30 – 15.30 - Harmonogram rzeczowo – finansowy i harmonogram wypłat– zasady
wypełniania, dobre przykłady, czytelność harmonogramu, harmonogram a opis
projektu, uzasadnienie wysokości budżetu i kosztów cząstkowych, wypłaty a ponoszenie
kosztów.

15.30-16.00 -dyskusja
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Plan prezentacji

Program priorytetowy „Edukacja ekologiczna” 2015 - 2020

Ogólne warunki programu

Rodzaje przedsięwzięć

Tematyka priorytetowa

Beneficjenci

Kryteria

I nabór konkursowy 2015-procedura naboru – regulamin, alokacja, terminy

Skąd czerpać informacje?
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Program priorytetowy Edukacja 
Ekologiczna

Cel programu:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych

społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Beneficjenci:

zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki

organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność

prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub

samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
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Program priorytetowy Edukacja 
Ekologiczna
Kto nie może zostać beneficjentem:

1. podmiot, który 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

2. podmioty w upadłości, likwidacji lub te które zawiesiły swoją działalność lub podlega

zarządowi komisarycznemu lub jest przedmiotem postępowania o podobnym charakterze

3. podmiot, przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne

4. podmioty, których urzędujący członkowie organów zarządzających zostali prawomocnie

skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego

5. podmioty, których urzędujący członkowie organów zarządzających zostali prawomocnie

skazani za przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych

6. podmiot, który jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, skazaną za

przestępstwo, o którym mowa punkcie 4 i 5.
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Tematyka priorytetowa
Przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do realizacji zasad zrównoważonego

rozwoju, wsparcia w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska oraz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w zakresie:

• ochrony atmosfery i klimatu;

• bezpieczeństwa ekologicznego;

• ochrony przed hałasem;

• ochrony przed promieniowaniem jonizującym;

• gospodarki odpadami;

• różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach prawem
chronionych;

• ochrony krajobrazu;

• racjonalnego gospodarowania zasobami;

• racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych;

• ochrony wód i gospodarki wodnej;

• ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego;
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Program priorytetowy Edukacja 
Ekologiczna

Forma i intensywność dofinansowania

I. Dotacja – do 100% kosztów kwalifikowanych dla parków narodowych;

• do 90% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów posiadających status organizacji
pozarządowej, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz jednostek sektora finansów publicznych innych niż pjb i parki
narodowe;

• do 70% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów

• minimalna, wnioskowana kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi 200 tys.
zł;

II. Pożyczka – na uzupełnienie dotacji maksymalnie do 100% kosztu kwalifikowanego;

minimalna, wnioskowana kwota pożyczki wynosi 50 tys. zł, oprocentowanie 1% w skali roku,

maksymalnie na okres 5 lat, maksymalna karencja-6 miesięcy od zakończenia przedsięwzięcia

• Pomoc de minimis
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Program priorytetowy Edukacja 
Ekologiczna

Rodzaje przedsięwzięć

1. Kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem
mediów tradycyjnych i Internetu: zorganizowane i kompleksowe projekty,

uwzględniające zespół powiązanych ze sobą działań, angażujące szereg odbiorców,
wykorzystujące różnorodne narzędzia edukacyjne i nośniki informacyjne (media
tradycyjne-telewizja, w tym idea placement, radio, prasa, outdoor, itp. oraz elektroniczne
np. internet, aplikacje mobilne) oraz produkcja i dystrybucja filmów i programów

telewizyjnych i radiowych. Zasięg: ogólnopolski

2. Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju:
zorganizowane, kompleksowe projekty, bezpośrednio angażujące odbiorcę, wyzwalające
jego długofalową aktywność w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
realizowane w formie działań warsztatowych, konkursowych, imprez edukacyjnych i innych

tego typu narzędzi popularyzujących zagadnienia tematyczne PP. Zasięg: co najmniej

2 województwa
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Rodzaje przedsięwzięć

3. Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie
systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju: wsparcie rozwoju specjalistycznych kompetencji
grup mających największy wpływ na kształtowanie środowiska poprzez organizacje
konferencji, szkoleń, seminariów, e- learningu itp.; profesjonalizacja animatorów edukacji
ekologicznej, produkcja interaktywnych pomocy dydaktycznych dla wszystkich poziomów

nauczania. Zasięg: co najmniej 2 województwa

4.Wyposażenie obiektów infrastruktury służącej edukacji
ekologicznej: wyposażenie i doposażenie centrów edukacyjnych poświęconych
zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, mające wpływ na
unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej obiektu w dostosowaniu do
odbiorców, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Zasięg:
ogólnopolski

Program priorytetowy Edukacja 
Ekologiczna
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Nabory: konkurs, nabór ciągły 
(pjb)

Konkursy:

Odbywają się co najmniej raz w roku

Ogłaszane na miesiąc przed rozpoczęciem naboru

Logika konstrukcji naboru:

Kategoria (określony temat), tematyka szczegółowa

Działanie (rodzaj przedsięwzięcia)

Grupa celowa

Beneficjent( wnioskodawca)

Zasięg terytorialny

Przewidywana liczba przedsięwzięć oraz alokacja środków
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Ogólne warunki I naboru 2015

Forma dofinansowania: dotacja i pożyczka

Alokacja środków (w podziale na 8 kategorii konkursowych, 49 przedsięwzięć
do dofinansowania):

łącznie 20 000 000 zł (dotacje) + 4 000 000 zł (pożyczki na uzupełnienie wkładu
własnego).

Minimalna, wnioskowana kwota dofinansowania:

200 000 zł – dotacja, 50 000 zł-pożyczka

(ew. obniżenie w toku negocjacji lub wyboru wykonawcy)

Zasięg przedsięwzięcia- w zależności od kategorii określony szczegółowo w
warunkach naboru
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I nabór konkursowy 2015

Termin naboru wniosków – 11.05.2015 r.- 12.06.2015 r.

Miejsce składania: kancelaria NFOŚiGW (7:30 – 15:30)

(osobiście lub pocztą/kurierem itp.)

DECYDUJE DATA I GODZINA WPŁYWU – REJESTRACJI 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:
Dla wniosku składanego zgodnie z § 2 ust.3 pkt 1 Regulaminu ( z wykorzystaniem 
bezpiecznego podpisu elektronicznego)- data jego wysłania przez GWD na skrzynkę 
podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji 

Publicznej(EPUAP)

Dla wniosku składanego zgodnie z postanowieniem § 2 ust.3 pkt 2 lub 2(w wersji
papierowej wygenerowanej przez GWD)- data wpływu papierowej wersji wniosku
do kancelarii NFOŚiGW

Termin składania wniosków może zostać wydłużony w przypadku wystąpienia
w NFOŚiGW awarii/ usterki/błędu systemu informatycznego GWD.
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Procedowanie z wnioskiem
Rejestracja wniosku

ocena wg kryteriów dostępu

ocena wg kryteriów selekcji

przesłanie wyniku oceny do wnioskodawcy (możliwość odwołania od wyniku
oceny/ponowna ocena)

listy rankingowe

negocjacje

ew. Rada Nadzorcza < - - - - - - - - - - - - - - decyzja Zarządu

UMOWA
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Najważniejsze postanowienia/zmiany w 
Regulaminie Konkursu
Składanie wniosków przez Generator Wniosków o dofinansowanie
1 wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek o dofinansowanie
Ocena wg kryteriów dostępu:
• Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia wniosku na etapie oceny wg kryteriów dostępu
• Ocena wniosku wg kryteriów dostępu jest ostateczna a prośba Wnioskodawcy o powtórna ocenę nie będzie rozpatrywana
Ocena wniosku według kryteriów jakościowych - punktowych
Ocena wniosku według kryteriów jakościowych - dopuszczających -podlegają wnioski, dla których występuje konieczność

przeprowadzenia oceny finansowej i/ lub oceny występowania pomocy publicznej. Możliwe jest –na wezwanie NFOŚiGW
jednokrotne uzupełnienie złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji w terminie określonym w §6 ust.6 Regulaminu

Różnice – w ocenie 2 ekspertów- gdy wyniki oceny ekspertów różnią się o co najmniej 20 pkt, tj. 20 % maksymalnej, możliwej do
uzyskania liczby punktów, wyznacza się trzeciego eksperta (zewnętrznego). Jednocześnie wskazano, że w takim przypadku
do obliczenia ostatecznej punktacji dla wniosku będą brane pod uwagę dwa najbardziej do siebie zbliżone wyniki oceny
(sumy punktów). Jeżeli różnice między końcowymi wynikami oceny są takie same, do wyliczenia średniej przyjmuje się 2
wyższe wyniki oceny.

• Wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania się od wyniku oceny wg kryteriów jakościowych punktowych
• Wnioski, co do których wpłynęło odwołanie od wyniku oceny wg kryteriów jakościowych punktowych, są oceniane przez

eksperta zewnętrznego. Na podstawie wszystkich ocen Zarząd podejmuje decyzję o ostatecznym wyniku, która ma
charakter ostateczny.

• Nie ma list rankingowych rezerwowych, Zarząd NFOŚiGW odmawia udzielenia dofinansowania wnioskodawcy, którego
wniosek nie został umieszczony na listach rankingowych pomimo uzyskania wymaganej liczby punktów (60 pkt), z powodu
wyczerpania alokacji środków. O odmowie wnioskodawcy są informowani w formie pisemnej. Odmowa ma charakter
ostateczny

• W przypadku wniosków, które otrzymały taką samą liczbę punktów na etapie oceny wg kryteriów jakościowych decyduje
kolejność wpływu wniosku do NFOŚiGW
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Kryteria oceny – kryteria dostępu
Ocena TAK / NIE

Kompletność, terminowość, zgodność z programem, regulaminem, warunkami
naboru (KATEGORIE KONKURSOWE!)

Wniosek składa się:

W przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego
weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu- jedynie w wersji
elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie

W innych przypadkach- w wersji papierowej, wygenerowanej przy użyciu GWD w kancelarii
NFOŚiGW, w godz. 7.30-15.30.

Formę pisemną stanowi wygenerowany z GWD wydruk wniosku ,,Przesłany do NFOŚIGW’’
wraz z załącznikami- podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego
zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy.

UWAGA: Wnioski z nadrukiem ,,Wydruk roboczy’’- nie będą podlegać ocenie

Wersja pisemna i elektroniczna wniosku z GWD wraz z załącznikami muszą być tożsame.

W ramach jednego konkursu dany wnioskodawca może złożyć jeden wniosek
o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji oraz jeden odpowiadający mu
wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki.
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Kryteria oceny – kryteria selekcji
Obszar I- Zasadność realizacji przedsięwzięcia- suma punktów w Obszarze I- 50 pkt

1.1 Ocena rozpoznania zgodności przedsięwzięcia z potrzebami grup docelowych 0-5 pkt

1.2 Ocena wartości merytorycznej 0-42 pkt

1.3 Wpływ na realizację wskaźników programu priorytetowego i monitorowanie 0-3 pkt

Obszar II- Wykonalność przedsięwzięcia- suma punktów w Obszarze II- 20 pkt

2.1 Ocena realności skutecznego wdrożenia przyjętego rozwiązania 0-5 pkt
2.2 Doświadczenie Wnioskodawcy- max 15 pkt

Obszar III- Efektywność kosztowa - suma punktów w Obszarze I- 30 pkt

3.1 Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia dla osiągnięcia efektu ekologicznego -max
10 pkt

3.2 Ocena wysokości kosztów w poszczególnych pozycjach harmonogramu rzeczowo-

finansowego- max 20 pkt
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Kryteria oceny – kryteria selekcji

Suma punktów z oceny w obszarach I-III-max 100 pkt

Średnia z 2 niezależnych ocen ekspertów

Ocena pozytywna: min. 60 pkt

(limit alokacji)

Określone minimalne wartości dla każdego z kryteriów-50%

0 punktów w poszczególnych kryteriach - odrzucające

Ocena dopuszczalności pomocy publicznej

Ocena finansowa
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Koszty kwalifikowane
Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 31.12.2023 r., w którym to poniesione

koszty mogą być uznane za kwalifikowane.
• W przypadku wyposażenia obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej ze środków NFOŚiGW

nie mogą być refundowane koszty niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działań edukacyjnych.
Dopuszcza się modernizację zaplecza sanitarnego. Budowa obiektów nie może być finansowana;

• Wyłącza się koszty kategorii „Nabycie nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakup
gruntu”;

• Wysokość kosztów zarządzania przedsięwzięciem (w tym: koordynacja, koszty obsługi księgowej, czynsz,
koszty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, materiały biurowe) nie może przekraczać 20% kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym rocznie koszty zarządzania przedsięwzięciem nie mogą
przekroczyć 90 000,00 zł;

Wkład niepieniężny równoważny kosztowi kwalifikowanemu.
• W przypadku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty posiadające status organizacji

pozarządowej, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
równoważnym kosztowi kwalifikowanemu wkładem niepieniężnym mogą być nieodpłatne
świadczenia wolontariuszy na rzecz projektu, do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia.

• Wartość tych świadczeń wyliczana jest na podstawie udokumentowanego czasu przepracowanego 
dobrowolnie i nieodpłatnie na rzecz projektu oraz z uwzględnieniem średniej stawki godzinowej lub 
dziennej występującej na rynku za dany rodzaj pracy.

• Dokumentem potwierdzającym wysokość wkładu niepieniężnego w postaci bezpłatnych świadczeń 
wolontariuszy jest umowa pomiędzy wolontariuszem a korzystającym oraz karty prac 
wykonywanych przez poszczególnych wolontariuszy. 

• Świadczenia wolontariuszy stanowiące wkład niepieniężny pomniejszają limit,
o którym mowa w pkt 2 ppkt 6) – „zarządzanie” i nie podlegają refundacji ze środków NFOŚiGW.
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Źródła informacji-dokumenty:

Program priorytetowy Edukacja ekologiczna

Ogłoszenie o naborze

Regulamin konkursu (procedury, terminy, odwołania)

Warunki naboru (tematyka, działania, alokacja, liczba przedsięwzięć)

Tabela standaryzowanych kosztów jednostkowych

Wytyczne do kosztów kwalifikowanych

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/
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Dziękuję za uwagę

www.nfosigw.gov.pl

Katarzyna Siwkowska

Zastępca Dyrektora Departamentu


