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Zasady  

dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

zadań z zakresu edukacji ekologicznej 
 

I. Zasady ogólne. 
 
1. Dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania mające na celu wspieranie przedsięwzięć 

poszerzających świadomość ekologiczną społeczeństwa, promujące ochronę środowiska 
oraz aktywność społeczną w zakresie ekorozwoju. 

2. Wysokość (% wartości zadania) dofinansowania zadań nieinwestycyjnych z zakresu 
edukacji ekologicznej, ustala się następująco: 
a. dla jednostek których działalnością statutową jest prowadzenie edukacji ekologicznej  

/z wyłączeniem przedsiębiorców prywatnych: Spółka handlowa, Spółka cywilna 
/wspólnik spółki cywilnej, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,  
Samodzielny niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, inny / dofinansowanie do 90 % 
kosztów całkowitych zadania, 

b. dla pozostałych jednostek dofinansowanie do 50% kosztów całkowitych zadania, 
c. dla zadań wyłonionych w drodze konkursu wyboru wniosków pn. „Rozwój 

świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media 
informacyjne” na podstawie jego regulaminu. 

3. Wysokość dofinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej ustala 
się do 20% wartości całkowitej zadania. 
4. W ramach zadań z zakresu edukacji ekologicznej wyróżnia się następujące rodzaje działań: 

Kategoria Rodzaje 
działań 

Uwagi 

I Rozwój bazy w 
ośrodkach 
edukacyjnych 
spełniających 
kryteria 
jakości i 
zasięgu dla 
Dolnego Śląska 

Rozwój i utrzymanie bazy służącej edukacji ekologicznej 
realizowanej przez parki narodowe, parki krajobrazowe, leśne 
kompleksy promocyjne, centra edukacji ekologicznej, ośrodki 
prowadzące edukację ekologiczną szczególnie istotne w skali 
województwa oraz inne ośrodki edukacyjne, a także wspieranie 
realizowanych przez te ośrodki programów edukacyjnych. 

II 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 

III-V Akcje i 
kampanie 
edukacyjne  

Akcja edukacyjna/kampania edukacyjna- jednorazowa  
lub cykliczna impreza, wydarzenie mające charakter edukacyjny, 
skierowane do określonej grupy odbiorców. 
Zasięg akcji/kampanii powinien być co najmniej gminny.  
W przypadku akcji/kampanii kierowanej do jednostek 
oświatowych, powinna wziąć w niej udział większość jednostek 
oświatowych danego szczebla z terenu gminy. 

III-V Warsztaty/ 
szkolenia 

W ramach tego działania mogą być dofinansowane kompleksowe 
projekty szkoleniowe, realizowane m.in. w formie wykładów, 
zajęć terenowych, ćwiczeń, praktyk i  warsztatów.  

III-V Media Konkursu wyboru wniosków na dofinansowanie zadań  
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informacyjne pn. „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego 
Śląska poprzez media informacyjne” oraz zasady 
dofinansowania ich realizacji ze środków WFOŚiGW we 
Wrocławiu, zgodnie z odrębnym regulaminem, stanowiącym 
załącznik do niniejszych zasad. 

VI Infrastruktura 
edukacji 
ekologicznej, w 
tym ścieżki 
przyrodnicze 

Infrastruktura powinna być ogólnodostępna. 
  

VII Wystawy/ 
konkursy  

Dofinansowaniem mogą zostać objęte wystawy i konkursy o 
zasięgu co najmniej gminnym. 
  

VIII-X Konferencje/ 
seminaria 

Dofinansowaniem nie zostaną objęte konferencje/seminaria 
odbywające się poza granicami kraju. 
   

VIII-X Wydawnictwa Dofinansowaniem mogą zostać objęte nieodpłatnie 
dystrybuowane wydawnictwa zwarte (np. książki, monografie, 
albumy, atlasy) oraz programy i gry komputerowe.  

VIII-X Prenumerata 
czasopism 

Prenumerata może dotyczyć czasopism o charakterze 
ekologicznym przeznaczonych dla jednostek oświatowych (szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych) na 
terenie województwa dolnośląskiego. Prenumerator zobowiązuje 
się do dystrybucji czasopisma zgodnie z przedstawioną przez 
Fundusz listą odbiorców. Dopuszcza się możliwość poszerzenia 
listy przedstawionej przez Fundusz o jednostki zaproponowane 
przez prenumeratora, stanowiące jednak nie więcej niż 30 % 
wszystkich podmiotów. Fundusz zastrzega sobie prawo 
ograniczenia prenumeraty do określonego typu szkół.  

 
5. Wnioski na dofinansowanie przedmiotowych działań rozpatrywane będą cyklicznie. W 
związku z tym ustala się następujące terminy składania wniosków (decyduje data wpływu do 
Biura Funduszu): 

 
Sesja 1 - do dnia 15 marca każdego roku 
Sesja 2 - do dnia 30 czerwca każdego roku 
Sesja 3 – do dnia 30 września każdego roku 
Sesja 4 - do dnia 30 listopada każdego roku- dotycząca wniosków kwalifikowanych na 
rok następny 
 
Wnioski dotyczące zadań z zakresu dofinansowania prenumeraty czasopism do szkół 
należy składać do dnia 30 czerwca każdego roku  na kolejny rok szkolny. 
 
Wnioski dotyczące zadań z zakresu dofinansowania wydawnictw należy składać do dnia 
15 marca każdego roku ( w roku 2010 do dnia 30.09.2010r.).  
 
Wnioski, które wpłyną do Funduszu po wymienionych wyżej terminach lub będą 
niekompletne mogą być przedstawione do oceny w kolejnej sesji, za wyjątkiem wniosków 
z zakresu dofinansowania prenumeraty oraz z zakresu dofinansowania wydawnictw. 
 

II. Zasady uznawania kosztów i kalkulacji wartości zadań z zakresu edukacji 
ekologicznej. 
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1. Koszty kwalifikowane dotacji 
1.1. Proponowane wydatki mogą zostać uznane za koszty realizacji zadania i finansowane w 
ramach przyznanej dotacji tylko wtedy, gdy: 

- są konieczne ze względu na realizację zadania, 
- są uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania,   
- spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności uzyskiwania 

wysokiej jakości za daną cenę, 
- zostały poniesione w okresie realizacji zadania, 
-  zostały poniesione po dacie złożenia wniosku o przyznanie dotacji, 
- zostały faktycznie poniesione, wykazane w dokumentacji księgowej beneficjenta, w 

sposób pozwalający na ich identyfikację i weryfikację, 
- są poparte oryginałami stosownych dokumentów finansowo-księgowych, w ramach 

obowiązującego prawa. 
 
1.2. Rodzaje kosztów, które mogą być dofinansowane z dotacji: 

- koszty infrastruktury edukacyjnej, w tym m.in.: koszty prac remontowo –
adaptacyjnych w ośrodkach edukacyjnych; zakupu lub wykonania elementów 
infrastruktury edukacyjnej na ścieżkach dydaktycznych; edukacyjne elementy małej 
infrastruktury, koszty bieżącego utrzymania ośrodków edukacyjnych  
wyszczególnionych w Programie Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska (nie 
więcej niż 50% wysokości opłat za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i 
odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, koszty ogrzewania. Rozliczenie z ww. 
opłat dokonywane będzie w oparciu o faktury vat wystawione za zrealizowane 
usługi i dostawy w czasie trwania programu finansowanego przez Fundusz);  

- koszty materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych służących realizacji programu 
edukacyjnego; 

- koszty konferencji/seminariów, w tym m.in.: opracowanie merytoryczne, techniczne 
przygotowanie do druku i druk materiałów szkoleniowych i konferencyjnych, 
wynajem sal wraz z oprzyrządowaniem multimedialnym (z wyłączeniem wynajmu 
sal własnych), honoraria prelegentów (nie więcej niż 500 zł za przygotowanie i 
wygłoszenie referatu);  

- koszty materiałów informacyjno-edukacyjnych: w tym m.in.: koszt produkcji i 
emisji spotów telewizyjnych, radiowych, wydawnictw, opracowanie merytoryczne, 
techniczne przygotowanie do druku i druk lub zakup materiałów informacyjnych 
(np.: bilboardy, plakaty, banery, ulotki,  itp.); 

- koszty wystaw i konkursów w tym m.in.: 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 
(np. odtwarzacze mp3), sadzonki roślin, torby ekologiczne, drobne upominki 
(m.in. maskotki, gadżety, słodycze, dyplomy,) 

• nagrody zbiorowe, oprócz w/w również: pomoce dydaktyczne (np. plansze 
edukacyjne, mikroskopy, mapy, doposażenie pracowni szkolnych),  wyjazdy 
edukacyjno- przyrodniczo-krajoznawcze na terenie województwa dolnośląskiego, 

- koszty warsztatów i szkoleń (zajęć terenowych i stacjonarnych), w tym m.in. 
opracowanie merytoryczne, techniczne przygotowanie do druku i druk materiałów 
szkoleniowych, koszty przejazdów uczestników, wynajem sal wraz z 
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oprzyrządowaniem multimedialnym (z wyłączeniem wynajmu sal własnych), 
honoraria kadry szkoleniowej uzasadnionej kwalifikacjami (do 80 zł/h za 
przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu); 

− koszty wydawnicze (wydawnictwa standardowe i multimedialne, bez podręczników, 
skryptów), w tym m.in. opracowanie merytoryczne, techniczne przygotowanie do 
druku i druk oraz koszty wysyłki, koszty produkcji płyt i wysyłki,  

- koszty publikacji internetowych, w tym m.in.: zakup domeny internetowej,  
merytoryczne i graficzne opracowanie materiałów, 

- koszty prenumeraty czasopism – koszty zakupu i koszty wysyłki lub koszty 
opracowania merytorycznego artykułów, techniczne przygotowanie do druku i druk 
oraz koszty wysyłki czasopisma, 

- koszty administracyjno – koordynacyjne bezpośrednio związane z realizacją  
zadania w tym m.in. koszty delegacji, koszty księgowości projektu oraz 
wynagrodzenia (tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, umowa 
usługi) do wysokości 20 % dotacji.  

 
1.3. Rodzaje kosztów, które NIE mogą być dofinansowane z dotacji:  

a) odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek, różnice kursowe,  
b) prowizje z tytułu poręczeń i gwarancji w okresie realizacji inwestycji,  
c) odsetki za zwłokę,  
d) opłaty z tytułu kar i grzywien, 
e) koszty związane z organizacją procesu inwestycyjnego ( koszty obsługi prawnej, 

opłaty notarialne itp.), 
f) koszty opracowania dokumentacji, studiów przedprojektowych, za wyjątkiem zadań na 

które udzielana jest pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji niezbędnych do 
pozyskania środków z funduszy unijnych kierowanych do sektora ochrony 
środowiska,  

g) opracowanie  ekspertyz związanych z realizacją dofinansowywanych zadań,       
h)  prace geodezyjne, 
i) przygotowanie i likwidacja placu budowy i zaplecza budowy, 
j) pozyskania terenu (wykupy, dzierżawa, podatek gruntowy itp.), 
k) wykonanie zasilenia placu budowy w energię i wodę, 
l) wykonania linii telefonicznych, 
m) obsługę inwestycyjną (prowizję inwestora zastępczego, nadzory inwestorskie, 

autorskie itp.), 
n) szkolenie obsługi, 
o) przyłączy gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych do gospodarstw domowych  
p) podatku VAT, jeżeli podatek ten nie jest kosztem zadania podmiotu, 
q) zysk  podmiotu w przypadku gdy zadanie lub jego elementy są realizowane siłami 

własnymi, 
r) wewnętrzne instalacje c.o. i c.w.u,  
s) zakup ziemi lub budynków, koszty związane z amortyzacją środków trwałych,  
t) rezerwy na poczet możliwych przyszłych strat i zadłużenia, 
u) kapitały założycielskie i inwestycje finansowe, 
v) koszty odtworzenia pokryć dachowych w przypadku unieszkodliwiania azbestu, 

oraz 

- rezerwy na poczet możliwych przyszłych strat i zadłużenia, 
- kapitały założycielskie i inwestycje finansowe, 
- zadania zakończone (refundacja poniesionych kosztów), 
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- sponsorowanie indywidualnego uczestnictwa w działaniach edukacyjnych (warsztatach 
szkoleniowych, seminariach, konferencjach, kongresach, itp.), 

 
2. Całkowita wartość zadania 
2.1 Całkowita wartość zadania obejmować może: 

- koszty ponoszone przez Dotowanego niezbędne do realizacji zadania, które nie 
stanowią całości lub części innego zadania finansowanego z innych źródeł  
(nie dopuszcza się podwójnego finansowania danego zadania),  

- koszty ponoszone przez jednostki współpracujące przy realizacji zadania. 
2.2 Koszty zadania ponoszone przez podmioty współpracujące przy jego realizacji mogą być 

uwzględnione jako składnik wartości całkowitej zadania pod warunkiem, że nie stanowią 
całości lub części innego zadania finansowanego z innych źródeł i wymagane jest: 
- przedstawienie umowy o współpracy przy realizacji zadania, na etapie składania 

wniosku, 
- przedstawienia ich kalkulacji w ramach budżetu zadania, 
- udokumentowanie ich rachunkami,  fakturami bądź odpowiednimi dokumentami 

finansowo-księgowymi  
 
III. Ocena wniosków  i decyzja o przyznaniu dofinansowania. 
 
1.Procedura. 
1.1.Ocena wniosków składa się z następujących  etapów: 

a) oceny kompletności wniosku pod kątem formalno-prawnym przez pracownika 
Funduszu, 

b) oceny wartości merytorycznej zadania przez Komisję Konsultacyjną ds. Edukacji 
Ekologicznej, 

c) decyzji Zarządu / Rady Nadzorczej Funduszu, 
 
1.2. Komisja Konsultacyjna ds. Edukacji Ekologicznej opiniuje wnioski poprzez ocenę ich 

wartości merytorycznej wg Karty Oceny Wniosków. W ramach poszczególnych 
rodzajów działań Komisja Konsultacyjna sporządza listę wniosków rekomendowanych 
do dofinansowania przez Zarząd/Radę Nadzorczą Funduszu. 

1.3. Szczegółowe Zasady funkcjonowania Komisji Konsultacyjnej ds. Edukacji Ekologicznej, 
wraz ze wzorami Kart Oceny Wniosków znajdują się na stronie internetowej Funduszu 
www.fos.wroc.pl. 

1.4.  Zarząd/Rada Nadzorcza Funduszu podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania lub 
odrzuceniu wniosku o dofinansowanie w okresie do 30  dni po terminie przedstawienia 
listy wniosków rekomendowanych przez Komisję. 

 
 
 

2. Wyniki.  
2.1.  Informacje o wysokości przyznanego dofinansowania dla poszczególnych zadań 

zamieszczone będą na stronie internetowej Funduszu.  
2.2. Wnioskodawcy, których wnioski zostały rozpatrzone przez Zarząd/Radę Nadzorczą 

otrzymają pisemne zawiadomienie o wysokości dofinansowania lub o przyczynie ich 
odrzucenia. 

 
3. Realizacja umów i sprawozdawczość. 
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3.1. Dotowany zobowiązany jest zrealizować zadanie zgodnie z przedstawionym wnioskiem 
oraz warunkami umowy zawartej z Funduszem.  

3.2. Do rozliczenia kosztów poszczególnych elementów zadania wymagane jest dostarczenie, 
w zależności od rodzaju zrealizowanego działania: 

1) koszty infrastruktury edukacyjnej – protokołu końcowego odbioru wykonanych prac, 
2) koszty sprzętu i pomocy dydaktycznych - protokołu przyjęcia zakupionego sprzętu na 

stan jednostki, 
3) koszty konferencji/seminariów - program konferencji/seminarium, lista 

uczestników/lista obecności, komplet wydanych materiałów 
konferencyjnych/seminaryjnych wraz z listami ich dystrybucji, pełny tekst 
wygłoszonych referatów,  

4) koszty  materiałów informacyjno-edukacyjnych - komplet wydanych materiałów wraz 
z listą ich dystrybucji,  

5) koszty wystaw i konkursów - protokół jury z przeprowadzonego konkursu wraz 
z protokołem odbioru nagród (z podaniem ich rodzaju, ilości oraz wartości) lub  
w przypadku nagród o nieznacznej wartości materialnej złożenie oświadczenia przez 
Beneficjenta o sposobie dokonania ich rozdziału, dokumentacja zdjęciowa z wystawy, 

6) koszty warsztatów i szkoleń - harmonogram i program warsztatów/szkoleń (termin, 
czas trwania, miejsce, tematyka, podpis prowadzącego, listy obecności/listy 
uczestników), komplet wydanych materiałów szkoleniowych wraz z listami ich 
dystrybucji, 

7) koszty wydawnicze – komplet wydanych materiałów wraz z listą ich dystrybucji; 
nakład wydawnictwa o wartości otrzymanej dotacji musi być rozpowszechniony 
nieodpłatnie, 

8) koszty publikacji internetowych – kompletny wydruk wykonanych stron 
internetowych, 

9) koszty prenumeraty czasopism – lista adresowa odbiorców, potwierdzenie wysyłki lub 
przekazania, 

10)  koszty administracyjno-koordynacyjne - umowy o pracę wraz z ich pochodnymi oraz 
umowy zlecenia w części odpowiadającej zadaniom projektu, zestawienie czasu pracy 
przeznaczonej na projekt, 

IV. Postanowienia końcowe. 

1. Dotowany jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich dofinansowanych ze 
środków WFOŚiGW we Wrocławiu publikacjach i materiałach promocyjnych, 
związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, 
komunikatach, ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp.), następującej informacji: 
„Zadanie dofinansowano  ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu”. Umieszczenie tej 
informacji przed decyzją Zarządu/Rady Nadzorczej następuje na odpowiedzialność i 
koszt Beneficjenta.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 
postanowienia „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i 
rozliczania dotacji”.  

3. Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 01.06.2010r. 
 

 


