
WARUNKI I NABORU KONKURSOWEGO w 2014 roku –  

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

 

Kategoria I 

 

Tematyka: Opakowania i odpady opakowaniowe 

Cel:  
- upowszechnianie wiedzy na temat odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających na 

rynek produkty w opakowaniach; 

- poprawa świadomości w zakresie odpowiedzialności konsumenta za gospodarkę odpadami 

opakowaniowymi; 

 

Działanie 1) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie 

informacyjno - edukacyjne 
 

Tematyka szczegółowa:  
- nowe przepisy  w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, 

- eko-innowacje  - promocja technologii i rozwiązań  niskoodpadowych, 

- cykl Ŝycia produktu/opakowania, 

- racjonalna gospodarka odpadami opakowaniowymi, 

-  znakowanie opakowań, 

- wybory konsumenckie - kreowanie postawy „eko-konsumenta”  (ograniczanie    

powstawania odpadów podczas zakupów), 

- znaczenie PSZOK-ów (czyli punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). 

      
Grupa celowa:  

- przedsiębiorcy, 

- konsumenci. 

 
 Zasięg: ponadregionalny 

 

 Alokacja środków: 3 500 000,00 zł 

Kategoria II 

 

Tematyka: Prawidłowe postępowanie ze zuŜytymi bateriami 

 Cel:  
- podniesienie poziomu wiedzy na temat odpowiedniego postępowania ze zuŜytymi bateriami,  

- upowszechnienie wiedzy na temat zagroŜeń, jakie odpady te stanowią dla środowiska i 

człowieka. 

        

 a) Działanie 2) Konkursy 

 

 Tematyka szczegółowa: 

 
- zasady postępowania z zuŜytymi bateriami w sposób zapewniający ochronę Ŝycia  

i zdrowia ludzi oraz ochronę  środowiska zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, 

- ograniczanie ilości powstawania ww. odpadów, 

- zagroŜenia wynikające z niewłaściwego postępowania z zuŜytymi bateriami. 



       
Grupa celowa: ogół społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieŜ 

  
Zasięg: ponadregionalny 

 
Alokacja środków: 1 000 000,00 zł 

 

 

b) Działanie  2) Konferencje       

 

Tematyka szczegółowa: 
- obowiązki sprawozdawcze związane z bateriami – terminy, kompetencje organów, sankcje, 

- systemy recyklingu i odzysku baterii, 

- zasady postępowania z  zuŜytymi bateriami w sposób zapewniający ochronę Ŝycia i zdrowia 

ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, 

- ograniczanie ilości powstawania ww. odpadów, 

- zagroŜenia wynikające z niewłaściwego postępowania z zuŜytymi bateriami. 

 
Grupa celowa: przedsiębiorcy, administracja publiczna, w tym jednostki samorządu 

terytorialnego  

 
Zasięg: krajowy i międzynarodowy 

 
Alokacja środków: 500 000,00 zł 

 

Kategoria III 

 

Tematyka: Utrzymanie bogactwa róŜnorodności biologicznej i racjonalne 

gospodarowanie na obszarach chronionych 
Cel: prezentacja dziedzictwa przyrodniczego Polski. 

 

Działanie 3) Realizacja filmów oraz cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych 
 

 Tematyka szczegółowa:  
- obszary chronione w systemie ochrony przyrody, 

- promocja dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody, 

- wartość ekonomiczna ekosystemów, 

- zrównowaŜone gospodarowanie na terenach chronionych, w tym ekoturystyka, 

- gatunki inwazyjne. 

  

 Grupa celowa: ogół społeczeństwa 

       
 Zasięg: ogólnopolski 

 
Alokacja środków: 3 000 000,00 zł 

       

Kategoria IV 

       

Tematyka: Konwencja Waszyngtońska (CITES) 

Cel: 



- zwiększanie świadomości ogółu społeczeństwa, w tym, w szczególności, turystów, 

hodowców, myśliwych, w zakresie wymogów CITES,  

- zwiększenie skuteczności egzekwowania  przepisów CITES w Polsce (na granicach  

oraz na rynku wewnętrznym). 

 

a) Działanie 2) Szkolenia, warsztaty 

    

Tematyka szczegółowa: 
- obowiązki, kompetencje i podstawy prawne działania w przedmiocie obrotu gatunkami 

zagroŜonymi wyginięciem, 

- dostęp do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści 

wynikających z ich wykorzystania, 

- nadzór nad hodowlą i handlem gatunkami zagroŜonymi wyginięciem, 

- znakowanie i warunki transportu. 

 

Grupa celowa: słuŜby egzekwujące przepisy CITES (w tym słuŜba celna, policja, słuŜba 

weterynaryjna) 

  
Zasięg: ponadregionalny 

 

Alokacja środków: 500 000,00 zł 

 

b) Działanie 1) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie 

informacyjno – edukacyjne 

 

Tematyka szczegółowa: 
- jak uniknąć nielegalnego kupowania okazów zagroŜonych gatunków, 

- nieograniczone pozyskiwanie roślin i zwierząt ze środowiska naturalnego jako jedna  

z głównych przyczyn wymierania gatunków na świecie, 

- obowiązki, kompetencje i podstawy prawne działania w przedmiocie obrotu gatunkami 

zagroŜonymi wyginięciem, 

- dostęp do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści 

wynikających z ich wykorzystania, 

- nadzór nad hodowlą i handlem gatunkami zagroŜonymi wyginięciem, 

- znakowanie i warunki transportu. 

 

Grupa celowa: ogół społeczeństwa, w szczególności: turyści, hodowcy, przedsiębiorcy, 

dzieci i młodzieŜ       

    
Zasięg: ponadregionalny 

 

Alokacja środków: 2 000 000,00 zł 

 

Kategoria V 

Tematyka:  Gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona atmosfery i klimatu, 

róŜnorodność biologiczna, gospodarowanie na obszarach prawem chronionych, ochrona 

środowiska w procesie gospodarowania zasobami, ochrona wód i gospodarka wodna, 

ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego. 



Cel: podniesienie poziomu świadomości społecznej i zmiana zachowań społecznych  

w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska 

Działanie 3) Promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacja 

prowadzona na łamach prasy  

Grupa celowa: ogół społeczeństwa 

Zasięg: ogólnopolski 

Alokacja środków – 1 500 000,00 zł 

Kategoria VI 

Tematyka: Prosument - świadomy i aktywny producent i konsument energii 

 
Cel: upowszechnianie wiedzy na temat małych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych 

źródeł energii 

 

Działanie 1) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie 

informacyjno - edukacyjne 

 

Tematyka szczegółowa:  

- moŜliwość korzystania z dofinansowania przy zakupie  małych lub mikroinstalacji OZE, 

- uwarunkowania i korzyści środowiskowe i ekonomiczne inwestowania we własne  

mikroźródła ciepła i energii,  

- prezentacja dobrych praktyk (małe systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy 

ciepła, kotły na biomasę, układy mikrokogeneracyjne, małe elektrownie  wiatrowe). 

    
Grupa celowa: wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne posiadające prawo do 

dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jednostki  samorządu terytorialnego 

    
Zasięg: ponadregionalny 

 
Alokacja środków: 2 500 000,00 zł 

 

 

 

 
 


