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Załącznik do UCZ 397/2014 z dnia 19.08.2014 

Regulamin 

konkursu na dofinansowanie zadań pn. 

„Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska  

poprzez media informacyjne” – Zielony Rozwój Gospodarki 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

zwany dalej „Funduszem,” dofinansowuje edukację ekologiczną oraz 

upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez media informacyjne  

w trybie konkursowym. 

2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

3. Ogólna kwota dotacji na dofinansowanie zadań wyłonionych w trybie konkursu wyboru 

wniosków – „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez 

media informacyjne” – Zielony Rozwój Gospodarki zostanie ustalona przez Zarząd 

Funduszu i podana do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o konkursie.  

4. Regulamin konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki realizacji I Etapu 

konkursu, obejmującego wybór scenariusza/konspektu na realizację poszczególnych 

form działań określonych w pkt 7 oraz II Etapu, obejmującego jego realizację.   

5. Decyzje o terminie ogłoszenia konkursu podejmuje Zarząd WFOŚiGW  

we Wrocławiu.  

6.   Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 

ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane dalej „Wnioskodawcami”. Organizator 

konkursu dopuszcza możliwość tworzenia konsorcjum do realizacji zadania.  

7. Konkurs rozstrzygany będzie w następujących formach oraz kategoriach działania:  

Tematyka : Zielony rozwój gospodarki 

FORMA DZIAŁANIA   KATEGORIA  

I.   Forma fabularyzowana/dokumentalna. 

II. Reportaż. 

III. Inne formy. 

TELEWIZJA / RADIO 

      I.        Cykl artykułów. PRASA 
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§ 2 

Wymogi i warunki dofinansowania 

1. W ramach konkursu dofinansowaniem mogą zostać objęte następujące formy działań: 

2. Kwota dofinansowania jednego cyklu nie może przekroczyć: 

2.1. dla audycji telewizyjnych - nie więcej niż 100 tys. zł, 

2.2 dla audycji radiowych – nie więcej niż 35 tys. zł, 

2.3 dla artykułów prasowych – nie więcej niż 50 tys. zł. 

3. Oferta złożona w ramach konkursu może obejmować jeden cykl audycji telewizyjnych / 

audycji radiowych lub jeden cykl artykułów prasowych.  Dopuszcza się złożenie kilku 

ofert przez jednego Wnioskodawcę. 

4. Wysokość dofinansowania zadania ze środków Funduszu może wynieść  

do 100% kosztów kwalifikowanych zadania.  

5. Koszty kwalifikowane zadania mogą obejmować: 

-   koszty produkcji materiału, o którym mowa w § 2 pkt 1,  

-   koszty emisji, publikacji,  

-  koszty administracyjno-koordynacyjne Wnioskodawcy do  wysokości 10% kwoty    

dotacji. 

6. Techniczny zasięg emisji (z wyłączeniem Internetu) musi obejmować: 

6.1. telewizja  -  cykl audycji musi zostać wyemitowany w stacji/stacjach 

telewizyjnych o zasięgu na terenie województwa dolnośląskiego obejmującym: 

Forma działań Zakres dofinansowania 

1. T  E  L  E   W  I  Z  J  A 

I.   Forma fabularyzowana/dokumentalna. 

II.   Reportaż. 

III.  Inne formy. 

   Cykl audycji telewizyjnych, minimalnie 10 

minutowych, poprzedzonych trzema 

zwiastunami. 

                                                         2.  R  A  D  I  O            

I.   Forma fabularyzowana/dokumentalna. 

II.   Reportaż. 

     III.  Inne formy. 

Cykl audycji radiowych, minimalnie 5 

minutowych, poprzedzonych trzema 

zwiastunami.  

3. P  R  A  S  A 

I. Cykl artykułów. Cykl artykułów  minimalnie 1 stronicowych. 
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- w przypadku zasięgu naziemnego: minimalna ilość osób - 500 tys.  

- w przypadku zasięgu osiąganego poprzez telewizję kablową: minimalna ilość 

abonentów - 50 tys. 

6.2 radio – cykl audycji musi zostać wyemitowany w stacji/stacjach radiowych o 

zasięgu na terenie województwa dolnośląskiego obejmującym co najmniej 200 

tys. osób. 

6.3 prasa – cykl artykułów musi zostać opublikowany w czasopiśmie/czasopismach o 

zasięgu na terenie województwa dolnośląskiego o nakładzie minimum 20 tys. 

egzemplarzy. 

7. Formy działań zaplanowane w konkursie powinny nawiązywać do tematyki 

 i problematyki  lokalnej lub/i regionalnej. 

8. Poszczególne formy działań powinny w sposób możliwie jasny komunikować przekaz, 

jakim jest zielony rozwój gospodarki ( „zazielenienie gospodarki” – „green 

economy”) ujęty, jako nowa ścieżka rozwoju społeczno – gospodarczego, w bardziej 

efektywny sposób realizująca cele zrównoważonego rozwoju. Tematyka planowanych 

działań winna obejmować między innymi takie zagadnienia jak: adaptacja do zmian 

klimatu, rozwój czystych technologii, efektywne wykorzystanie zasobów zwłaszcza 

energetycznych (odnawialne źródła energii ), poprawę efektywności energetycznej  

i materiałowej, zmianę modelu konsumpcji i produkcji na bardziej zrównoważony, 

zintegrowaną politykę produktową, zielone zamówienia publiczne,  zielone miejsca 

pracy, ekologiczną reformę fiskalną.  

9. Fundusz zastrzega  sobie możliwość ograniczenia dofinansowania proponowanych 

działań w ramach przedmiotowego Konkursu. 

§ 3 

Procedura przeprowadzenia konkursu 

1. Ogłoszenie o konkursie:  

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie rozpowszechniona na stronie internetowej 

Funduszu www.wfosigw.wroclaw.pl oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie  

Funduszu i oddziałach Biura Funduszu. 

2. Procedura konkursowa jest podzielona na II Etapy: 

2.1. I Etap procedury konkursowej  - dotyczący wyboru scenariusza/konspektu: 

a)  W celu przystąpienia do konkursu należy złożyć w  sekretariacie siedziby 

Funduszu (53-143 Wrocław, ul. Jastrzębia 24) lub oddziałach Biura Funduszu 

w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie następujące dokumenty: 
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- scenariusz/konspekt planowanego działania, z podaniem planowanej 

formy działania, 

- planowany całkowity koszt realizacji zadania, w tym wysokość kosztów 

kwalifikowanych i wysokość wnioskowanego dofinansowania,    

- opis doświadczenia i kwalifikacje zespołu redakcyjno-autorskiego 

realizującego zadanie, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia 

w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (w celu 

potwierdzenia przedstawionego doświadczenia dopuszcza się 

dodatkowo możliwość przedstawienia przykładowego nagrania 

zrealizowanej audycji telewizyjnej / radiowej lub przykładowej wydanej 

publikacji prasowej), 

- opis doświadczenia i kwalifikacje zespołu administracyjno-finansowego 

realizującego zadanie, 

- oświadczenie o planowanym zasięgu oddziaływania obejmujące:  

1. planowany zasięg techniczny emisji (z wyłączeniem Internetu) lub 

planowany nakład,  

2. zasięg na obszarze powiatów Dolnego Śląska (wymienić i 

wskazać ilość powiatów),  

3. planowaną liczbę odbiorców. 

- akt na mocy, którego utworzono podmiot będący Wnioskodawcą  

i określający jego status prawny (ważność dokumentu z trzech ostatnich 

miesięcy). 

b) Na etapie oceny merytorycznej nie dopuszcza się możliwości uzupełniania 

złożonych dokumentów. 

c) Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów wyłącza ofertę  

z dalszego postępowania.  

d) Oceny merytorycznej złożonych dokumentów dokona Komisja Konkursowa, 

powołana przez Zarząd Funduszu.  

e) Oferty niespełniające wymogów i warunków określonych w § 2 pkt 1-8 zostaną 

wyłączone z procedury konkursowej.  

f) Komisja Konkursowa dokonuje oceny złożonych dokumentów, biorąc pod uwagę 

kryteria oceny merytorycznej ofert w terminie do 14 dni od daty zakończenia 
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naboru ofert, o których mowa w pkt 2.1., ppkt a). Wzór karty oceny 

merytorycznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

g) Komisja Konkursowa sporządza Protokół z posiedzenia i listę rankingową wraz  

z przyznaną punktacją i przedkłada Zarządowi Funduszu. 

h) Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu konkursu w ramach  

I Etapu w terminie do 14 dni od  dnia przekazania przez Komisję Konkursową 

Protokołu z posiedzenia wraz z listą rankingową.   

i) Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu w ramach I Etapu zostaną rozpowszechnione  

na stronie   internetowej Funduszu www.wfosigw.wroclaw.pl , a Wnioskodawcy, 

których oferty zostały zakwalifikowane do II Etapu procedury konkursowej 

zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie. 

2.2  II Etap procedury konkursowej - realizacja scenariusza/konspektu: 

a) Wnioskodawca, którego scenariusz/konspekt zostanie wyłoniony zgodnie  

z decyzją o której mowa w § 3, pkt 2.1, ppkt h), składa w siedzibie Funduszu lub 

oddziałach Biura, w terminie do 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 

rozstrzygnięciu konkursu, wniosek na jego realizację.  

b) Wniosek musi być opracowany zgodnie z dokumentami przedstawionymi w I 

Etapie procedury konkursowej, wyszczególnionymi w § 3 pkt 2.1. ppkt a), na 

wzorze obowiązującym w Funduszu. 

c) Wniosek podlega ocenie formalnej, której dokonuje pracownik Funduszu. 

d) Wzór karty oceny formalnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

e) Na etapie oceny formalnej dopuszcza się możliwość uzupełniania wniosku w 

terminie wyznaczonym przez Fundusz.   

f) Zarząd  Funduszu podejmuje uchwałę o przyznaniu dofinansowania w terminie  

do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.  

g) Udzielenie dotacji odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej 

pomiędzy Funduszem a Wnioskodawcą, w oparciu o obowiązujące w  Funduszu 

wzory umów. 

h) Zawarcie umowy dotacji następuje w terminie do 60 dni od daty podjęcia 

pozytywnej decyzji przez Zarząd Funduszu, pod warunkiem przedłożenia przez 

Wnioskodawcę wymaganych przez Fundusz dokumentów, koniecznych  

do zawarcia umowy. 
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i) W przypadku, w którym Wnioskodawca nie podpisze umowy dotacji w ciągu  

60 dni od dnia podjęcia Uchwały o przyznaniu dofinansowania może zostać  ona 

anulowana, o czym Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany. 

 

 

 

 

§ 4 

Rozliczenie dotacji 

1. Dotacje udzielane z WFOŚiGW we Wrocławiu podlegają rozliczeniu finansowemu, 

rzeczowemu i ekologicznemu na poniższych zasadach, z zachowaniem innych 

warunków określonych w umowie: 

 a ) rozliczenie finansowe dotacji odbywać się będzie na podstawie: 

- dowodów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków finansowych 

na cele określone w umowie dotacji rozumiane jako rozchód środków 

pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Dotowanego w związku z 

zapłatą za określone dobra lub usługi lub w związku z regulowaniem 

różnych zobowiązań Dotowanego,  

-  innych dokumentów księgowych, np:  noty księgowe wraz z zestawieniami  

i kosztorysem powykonawczym lub kalkulacją kosztów, faktury   

wewnętrzne, noty obciążeniowe, polecenie księgowania, za uprzednią 

zgodą Zarządu Funduszu na ich przyjęcie, 

b)   rozliczenie rzeczowe i ekologiczne dotacji potwierdza osiągnięcie 

zakładanych w umowie dotacji efektów rzeczowych i ekologicznych, tj.: 

 efekt rzeczowy: 

- w kategorii telewizja - 1 egzemplarz każdego nagranego programu 

telewizyjnego, 

- w kategorii radio - 1 egzemplarz każdej nagranej audycji radiowej, 

- w kategorii prasa - 1 egzemplarz każdego z numerów czasopisma, 

zawierającego dofinansowane artykuły. 

 efekt ekologiczny : 

- sprawozdanie opisowe o przebiegu realizacji zadania z uwzględnieniem:  

  zrealizowanego zasięgu oddziaływania (zasięg techniczny emisji lub 

wydany nakład, ilość powiatów objęta zasięgiem, ilość odbiorców), 
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  tematyki zrealizowanych działań,  

  terminów realizacji działań. 

2. Dokumenty rozliczeniowe muszą zawierać wyjaśnienie ewentualnych różnic pomiędzy 

planowanym, a wykonanym zakresem finansowym, rzeczowym i ekologicznym. 

3. Kwota dotacji może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy przedłożone  

do rozliczenia artykuły prasowe, audycje radiowe lub programy telewizyjne nie będą 

spełniały założeń konkursu. 

 

§ 5 

Warunki dodatkowe 

1. W ramach przyznanego dofinansowania, Fundusz zastrzega sobie prawo do 

pozyskania od Wnioskodawcy niewyłącznej licencji na wykorzystanie całości lub 

fragmentów artykułów prasowych, audycji radiowych i audycji telewizyjnych, o których 

mowa w § 2 pkt 1 na różnych polach eksploatacji. Wnioskodawca zobowiązuje się 

zapewnić Funduszowi możliwość realizacji prawa, o którym mowa w zadaniu 

poprzednim. 

2. Fundusz zastrzega sobie prawo do umieszczenia pełnej zawartości artykułów 

prasowych, audycji radiowych, programów telewizyjnych dofinansowanych w ramach 

przedmiotowego konkursu na swoich stronach internetowych.  

3. W dofinansowanych audycjach radiowych i programach telewizyjnych nie mogą być 

emitowane reklamy oraz  programy  wcześniej emitowane. 

4. W każdym dofinansowanym artykule powierzchnia pola tekstowego powinna  być 

większa niż powierzchnia graficzna  (zdjęcia, wykresy, mapy, tabele i in.). 

5. W ramach konkursu mogą być dofinansowane zadania, których termin realizacji 

zaplanowano  po dacie złożenia wniosku.   

6. W kategorii prasa Dotowany zobowiązany jest poinformować odbiorców  

o dofinansowaniu artykułów w oparciu o następującą klauzulę: „Strona dofinansowana 

przez WFOŚiGW we Wrocławiu” oraz zamieścić obok klauzuli obowiązujące logo 

WFOŚiGW  we Wrocławiu. 

7. W kategorii radio i telewizja należy poinformować słuchaczy i telewidzów o 

dofinansowaniu  audycji i programu przez WFOŚiGW we Wrocławiu.  

8. W konkursie nie mogą wziąć  udziału czasopisma, których prenumerata równolegle,  

jest dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu. 

§ 6 
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Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku  na stronie 

internetowej: www.wfosigw.wroclaw.pl 

2. Wszystkie wątpliwości dotyczące treści Regulaminu rozstrzyga ostatecznie Zarząd 

WFOŚiGW we Wrocławiu.  

3. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Funduszu o każdej zmianie 

danych adresowych pod rygorem, że dostarczenie pisma przez Fundusz  

pod dotychczas znany adres Wnioskodawcy zostanie uznane za skuteczne. 

4. Konkurs przeprowadzany jest jawnie, a przystąpienie do konkursu oznacza,  

że Wnioskodawca zezwala na publiczne ujawnienie wszystkich dokumentów złożonych 

w ramach konkursu, chyba że wyraźnie zastrzeże, że któryś z nich jest objęty tajemnicą 

handlową lub z innych przyczyn nie może być ujawniony, w szczególności ze względu 

na inną tajemnicę prawem chronioną. Oznacza to, że wszystkie przedłożone 

dokumenty mogą być udostępniane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.   

5. Przystąpienie do konkursu oznacza, że Wnioskodawca zapoznał się jego Regulaminem 

i w  pełni go akceptuje.  

6. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie Fundusz może bez podania przyczyn 

unieważnić konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie "Kryteria 

wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”, „Zasady udzielania i umarzania 

pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji”, „Zasady dofinansowania  

ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań z zakresu edukacji ekologicznej” oraz 

obowiązujące przepisy prawa, a szczególnie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

8. WFOŚiGW we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do: 

a) zorganizowania dodatkowego etapu procesu wyboru  oraz niewyłonienia żadnego 

wykonawcy na każdym etapie postępowania konkursowego, 

b) nie zwracania materiałów nadesłanych w trakcie postępowania konkursowego. 

§ 7 

Załączniki 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Wzór karty oceny merytorycznej   - załącznik nr 1 

2. Wzór karty oceny formalnej - załącznik nr 2 

 


