
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu  
nr 10/2011 z dnia 18.02.2011r. .  

 

 
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 dofinansowania zadań nieinwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej, 
ustala się następująco: 
a. dla podmiotów, których działalność statutowa obejmuje ekologię, ochroną środowiska 

lub przyrody, edukację dofinansowanie do 90 % kosztów kwalifikowanych zadania, 
b. dla zadań wyłonionych w drodze konkursów  na podstawie odrębnych regulaminów, 
c. dla programów realizowanych przez ośrodki edukacyjne na podstawie „Regulaminu 

udzielania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu dotacji na realizację programów  
z zakresu edukacji ekologicznej w ośrodkach edukacyjnych”. 

3. Wysokość dofinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej ustala 
się do 20%  kosztów kwalifikowanych zadania. 

4. W ramach zadań z zakresu edukacji ekologicznej wyróżnia się następujące rodzaje 
działań: 
 
 

Kategoria Rodzaje działań Uwagi 

I Kampanie 
ogólnowojewódzkie 

Konkursy na dofinansowanie zadań, których celem będzie 
upowszechnienie wiedzy na dany temat na terenie całego 
województwa z wykorzystaniem różnorodnych metod 
przekazywania informacji ( m.in. z wykorzystaniem mediów, 
materiałów edukacyjnych, spotkań i warsztatów ), zgodnie z 
odrębnym regulaminem.    

II Edukacja ekologiczna 
prowadzona przez 
ośrodki spełniające 
kryteria jako ści i 
zasięgu dla Dolnego 
Śląska 

a) Rozwój 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,  
b) Wspieranie realizowanych przez te ośrodki programów 
edukacyjnych na podstawie „Regulaminu udzielania ze 
środków WFOŚiGW we Wrocławiu dotacji na realizację 
programów z zakresu edukacji ekologicznej w ośrodkach 
edukacyjnych”. 

III.1 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.2 Akcje edukacyjne  Akcja edukacyjna jednorazowa lub cykliczna impreza, 
wydarzenie mające charakter edukacyjny, skierowane do 
określonej grupy odbiorców. 
Zasięg akcji powinien być co najmniej gminny.  
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III.3 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.4 Media informacyjne Konkurs na dofinansowanie zadań pn. „Rozwój świadomości 
ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media 
informacyjne” , zgodnie z odrębnym regulaminem. 

IV Infrastruktura 
edukacji ekologicznej, 
w tym ścieżki 
przyrodnicze 

Infrastruktura powinna być ogólnodostępna. 
  

V Wystawy/ 
konkursy  

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

VI.1 Konferencje/ 
seminaria 

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

VI.2 Wydawnictwa Dofinansowaniem mogą zostać objęte bezpłatne:  
- wydawnictwa (np. książki, monografie, albumy, atlasy),  
- czasopisma ekologiczne 
- programy i gry komputerowe o tematyce ekologicznej.  

VI.3 Prenumerata 
czasopism 

Konkurs na dofinansowanie zadań pn. „Prenumerata 
czasopism dla szkół i ośrodków edukacyjnych na terenie 
województwa dolnośląskiego”, zgodnie z odrębnym 
regulaminem.  

 
5.  Wnioski na dofinansowanie przedmiotowych działań należy składać w następujących 

terminach (decyduje data wpływu do siedziby lub oddziału biura Funduszu):  
 

Kategoria Terminy 

I  - Kampanie ogólnowojewódzkie,  
III.4  - Media informacyjne, 
VI.3 - Prenumerata czasopism 

zgodnie z ogłaszanymi na bieżąco terminami 

VI.2 - Wydawnictwa do dnia 15 marca każdego roku 

II - Edukacja ekologiczna prowadzona przez ośrodki 
spełniające kryteria jakości i zasięgu dla Dolnego 
Śląska, 
III.1 - Programy edukacji ekologicznej 
III.2-  Akcje edukacyjne 
III.3  - Warsztaty/szkolenia 
IV - Infrastruktura edukacji ekologicznej, w tym 
ścieżki przyrodnicze, 
V- Wystawy/konkursy, 
VI.1  - Konferencje/seminaria 

- wnioski rozpatrywane będą cyklicznie.                 
W związku z tym ustala się następujące terminy 
składania wniosków:  
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 zadań, których realizacja  planowana 
jest w  roku  następnym. 
 

 
Wnioski, które wpłyną do Funduszu po wymienionych wyżej terminach zostaną 
przedstawione do oceny na kolejnej sesji, z wyjątkiem wniosków z zakresu dofinansowania 
wydawnictw (Kategoria VI.2 .). 
 
6. Regulaminy konkursów na dofinansowanie zadań oraz „Regulamin udzielania ze środków 

WFOŚiGW we Wrocławiu dotacji na realizację programów z zakresu edukacji ekologicznej 
w ośrodkach edukacyjnych”, wymienione w pkt 4 niniejszych Zasad uchwala Zarząd 
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WFOŚiGW we Wrocławiu, informując każdorazowo Radę Nadzorczą o wprowadzonych 
zmianach.   
 

II. Zasady uznawania kosztów i określania wartości zadania z zakresu edukacji 
ekologicznej. 
1. Na wartość zadania składają się wydatki: 

a) konieczne dla realizacji zadania i nie stanowiące całości lub części innego 
zadania, 

b) uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania,  
c) poniesione w okresie realizacji zadania i wykazane w dokumentacji księgowej 

Wnioskodawcy, 
d) poparte oryginałami stosownych dokumentów finansowo-księgowych, zgodnie 

z ustawią o rachunkowości z dnia 29  września 1994r. t.j. z dnia 2 września 
2009r. ( Dz.U. nr 152, poz.1223 z późn. zm.), 

e) ponoszone przez jednostki współpracujące przy realizacji zadania, pod 
warunkiem że została zawarta umowa lub porozumienie o współpracy przy 
realizacji zadania i gdy nie były one przedmiotem odrębnego finansowania. 

2. Wydatki mogą zostać finansowane w ramach przyznanej dotacji tylko wtedy, gdy 
spełniają warunki określone w punkcie 1 a-d oraz : 

- spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności uzyskiwania 
wysokiej jakości za daną cenę, 

-  zostały poniesione po dacie złożenia wniosku o przyznanie dotacji. 
3. Rodzaje kosztów kwalifikowanych zadania:  

- koszty infrastruktury edukacyjnej: 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 oraz towarzyszącej im 
terenowej infrastruktury edukacyjnej; 

- koszty realizacji programu edukacyjnego – koszty zakupu materiałów, sprzętu i 
pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu, wynagrodzenia osób 
prowadzących zajęcia edukacyjne, koszty transportu, wyżywienia i noclegów dla 
uczestników zajęć; 

- koszty konferencji/seminariów: opracowanie merytoryczne, techniczne 
przygotowanie do druku i druk materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych, 
zakup materiałów szkoleniowych, wynajem sal wraz z oprzyrządowaniem 
multimedialnym (z wyłączeniem wynajmu sal własnych), honoraria prelegentów 
(nie więcej niż 500 zł brutto za wykład);  

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

- koszty wystaw i konkursów: 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, 
sadzonki roślin, torby ekologiczne, drobne upominki; 

• nagrody zbiorowe, oprócz w/w również: pomoce dydaktyczne (np. plansze 
edukacyjne, mikroskopy, mapy, doposażenie pracowni szkolnych),  wyjazdy 
edukacyjno- przyrodniczo-krajoznawcze na terenie województwa dolnośląskiego; 
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- koszty warsztatów i szkoleń (zajęć terenowych i stacjonarnych): opracowanie 
merytoryczne, techniczne przygotowanie do druku i druk materiałów 
szkoleniowych, koszty przejazdów uczestników, wynajem sal wraz z 
oprzyrządowaniem multimedialnym (z wyłączeniem wynajmu sal własnych), 
honoraria kadry szkoleniowej uzasadnionej kwalifikacjami (do 80 zł brutto za 
godzinę zegarową lub 60 zł brutto za godzinę szkolną za przeprowadzenie 
warsztatu); 

- koszty wydawnicze (wydawnictwa standardowe i multimedialne, bez podręczników, 
skryptów):  opracowanie merytoryczne, techniczne przygotowanie do druku i druk 
oraz koszty wysyłki, koszty produkcji płyt i wysyłki;  

- koszty publikacji internetowych: zakup domeny internetowej,  merytoryczne i 
graficzne opracowanie materiałów; 

- koszty administracyjno – koordynacyjne bezpośrednio związane z realizacją  
zadania: materiały biurowe, koszty delegacji, koszty obsługi księgowej, biurowej, 
administracyjnej i koordynacji zadania  do wysokości 20 % dotacji; 

- inne koszty uznane indywidualną decyzją Zarządu, w tym wynikające z zasad 
dofinansowania zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej,  innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz 
środków pomocowych udzielanych na podstawie odrębnych umów 
międzynarodowych.  

 
III. Ocena wniosków, decyzja o przyznaniu dofinansowania, zawieranie i realizacja 

umów. 
1.Procedura. 
1.1.Ocena wniosków składa się z następujących  etapów: 

a) oceny  formalnej wniosku, 
b) oceny merytorycznej wniosku, 
c) decyzji Zarządu / Rady Nadzorczej Funduszu, 

1.2. Na etapie oceny formalnej dopuszcza się możliwość uzupełnienia wniosku w terminie 
wyznaczonym przez Fundusz.  

1.3. W ocenie merytorycznej wniosku uczestniczy Komisja Konsultacyjna ds. Edukacji 
Ekologicznej lub Komisja Konkursowa.  

1.4. Zasady oceny formalnej i merytorycznej są udostępniane na stronie internetowej 
Funduszu www.wfosigw.wroclaw.pl 

1.5. Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania lub odmowie                     
w okresie do 30 dni po ocenie merytorycznej. W przypadku konieczności podjęcia 
decyzji przez Radę Nadzorczą okres ten zostaje wydłużony do 60 dni. Decyzje 
Zarządu/Rady Nadzorczej Funduszu są publikowane na stronie internetowej Funduszu.  

1.6. Wnioskodawcy, których wnioski zostały rozpatrzone przez Zarząd/Radę Nadzorczą  
otrzymają pisemne zawiadomienie o wysokości dofinansowania lub  przyczynie 
odmowy. 

2. Realizacja umów i sprawozdawczość. 
2.1. Udzielenie dotacji odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej  pomiędzy  

Funduszem a Wnioskodawcą  w oparciu o obowiązujące w Funduszu wzory umów.  
2.2.Wnioskodawca  zobowiązany jest zrealizować zadanie zgodnie z przedstawionym 

wnioskiem oraz warunkami umowy zawartej z Funduszem.  
2.3.Dotacje udzielane z Funduszu podlegają rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu z 

zachowaniem innych warunków określonych w umowie.  
2.3.1. Rozliczenie finansowe dotacji/ raty dotacji odbywa się: 

- na podstawie dowodów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków 
finansowych na cele określone w umowie dotacji i może nastąpić po faktycznym 
wydatkowaniu środków; 
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- za zgodą Zarządu Funduszu na podstawie kosztorysów powykonawczych 
potwierdzających wydatkowanie środków finansowych na cele określone w umowie 
dotacji w przypadku zadań realizowanych siłami własnymi.  

2.3.2. Rozliczenie rzeczowe dotacji  odbywa się poprzez przedstawienie przez Dotowanego w  
zależności od rodzajów kosztów kwalifikowanych:  

1) koszty infrastruktury edukacyjnej – m.in. protokołu końcowego odbioru wykonanych 
prac, 

2) koszty sprzętu i pomocy dydaktycznych – m.in. protokołu przyjęcia zakupionego 
sprzętu na stan jednostki, 

3) koszty konferencji/seminariów – m.in. programu konferencji/seminarium, listy 
uczestników/listy obecności, kompletu wydanych materiałów 
konferencyjnych/seminaryjnych wraz z listami ich dystrybucji, tekstu wygłoszonych 
wykładów,  

4) koszty materiałów informacyjno-edukacyjnych – m.in. kompletu wydanych 
materiałów wraz z listą ich dystrybucji,  

5) koszty wystaw i konkursów - m.in. protokółu 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 - m.in. harmonogramu i programu warsztatów/szkoleń 
(termin, czas trwania, miejsce, tematyka, podpis prowadzącego, listy obecności/listy 
uczestników ), kompletu wydanych materiałów szkoleniowych wraz z listami ich 
dystrybucji, 

7) koszty wydawnicze – m.in. kompletu wydanych materiałów wraz z listą ich 
dystrybucji;  

8) koszty publikacji internetowych – m.in. kompletnego wydruku wykonanych stron 
internetowych, 

9)  koszty administracyjno-koordynacyjne - m.in. zestawienia czasu pracy 
przeznaczonego na realizację projektu 

10) pozostałe koszty - innych dokumentów, określonych indywidualnie w umowie.   

IV. Postanowienia końcowe. 

1. Dotowany jest zobowiązany do oznakowania przedsięwzięć zgodnie z „Instrukcją 
oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOSiGW we Wrocławiu”  

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

3.  Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 18.02.2011 r.  
 


