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PROGRAM PRIORYTETOWY 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

„Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja I” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

1. Podstawa prawna udzielania dofinansowania:  

1) art. 400a ust. 1 pkt 32 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.  

2. Cel Programu: 

1) celem Programu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców województwa łódzkiego; 

2) program ukierunkowany jest na finansowe wsparcie Projektów podejmowanych w ramach dwóch bloków:  

- BLOK I: Promowanie walorów przyrodniczych województwa łódzkiego (np. wydawnictwa, wycieczki, 

ścieżki edukacyjne, filmy), 

- BLOK II: Kampania edukacyjna dotycząca przeciwdziałaniu degradacji środowiska realizowana w ramach 

jednego z poniższych priorytetów: 

a) Problematyka ograniczania zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie 

ludzi, 

b) Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu, 

c) Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 

ochrony wód i gospodarki wodnej, 

d) Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę cennych gatunków roślin, zwierząt, w tym: 

ochrona pszczół i zapobieganie ich wymieraniu. 

3. Beneficjenci (Wnioskodawcy): 

Beneficjentami Programu są podmioty realizujące Projekty wskazane w ramach dwóch bloków tematycznych  

w § 1 ust. 2 pkt. 2 Programu, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych oraz osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej. 

4. Okres wdrażania Programu i wydatkowania środków: 

1) wdrażanie Programu, rozumiane jako zawieranie umów o dofinansowanie: 2023 r.; 

2) zakończenie zadania: 31.10.2024 r.; 

3) wydatkowanie środków: do 31.12.2024 r. 

5. Wskaźniki osiągnięcia celu Programu 

Ilość dofinansowanych Projektów z zakresu edukacji ekologicznej: 40. 

6. Budżet Programu: 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów). 

7. Nabór wniosków:  

1) Wnioski o dofinansowanie Projektów należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, w jeden z dwóch wskazanych poniżej sposobów: 

a) w formie papierowej, 

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego lub podpisu profilem zaufanym, 

w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, przy czym data wpływu Wniosku rozumiana jest jako dzień 

dostarczenia podpisanego Wniosku do siedziby Funduszu.  

2) Nabór wniosków prowadzony jest w terminach naboru określonych przez Zarząd i umieszczonych 

w ogłoszeniu o naborze lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie Programu. Fundusz 

zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania naboru wniosków w przypadku przekroczenia budżetu 

Programu. W ogłoszeniu o naborze wniosków Fundusz dodatkowo może wymagać złożenia wniosku przez 

Portal Beneficjenta. 

3) Beneficjent może złożyć po jednym wniosku w ramach każdego z bloków tematycznych. 

4) Przekroczenie terminów o których mowa w ust. 2 (zarówno dla wniosków składanych w formie papierowej, 

jak i w formie elektronicznej) skutkuje odrzuceniem wniosku. Wniosek taki nie będzie rozpatrywany. 
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§ 2 

Zasady udzielania dofinansowania 

1. Forma dofinansowania: 

Dotacja 

2. Intensywność dofinansowania: 

1) Łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych zadania; 

2) Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację jednego zadania nie może być niższa niż 5.000,00 zł oraz nie 

może być wyższa niż 150.000,00 zł. 

3. Kwalifikacja kosztów zadania realizowanego w ramach Programu: 

1) Koszt kwalifikowany – koszt realizacji przedsięwzięcia, niezbędny dla osiągnięcia założonego efektu 

ekologicznego. 

Blok I - Promowanie walorów przyrodniczych województwa łódzkiego (np. wydawnictwa, wycieczki, ścieżki 

edukacyjne, filmy) – koszty kwalifikowane do dofinansowania mogą przykładowo stanowić następujące 

koszty: 

a) wydawnictwa, foldery, albumy, mapy promujące walory przyrodnicze województwa łódzkiego; 

b) filmy, audycje radiowe, telewizyjne, internetowe (produkcja wraz z emisją); 

c) warsztaty, szkolenia, zajęcia terenowe, konferencje, seminaria; 

d) wycieczki odbywające się na terenie województwa łódzkiego trwające maksymalnie do 5 dni (bilety 

wstępu, przewodnik, transport); 

e) infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej i przyrodniczej; 

f) nagrody rzeczowe przyznawane w konkursach ekologicznych. 

Blok II - Kampania edukacyjna dotycząca przeciwdziałaniu degradacji środowiska realizowana w ramach 

wybranego priorytetu – koszty kwalifikowane do dofinansowania mogą przykładowo stanowić następujące 

koszty: 

a) pomoce dydaktyczne służące wyłącznie edukacji ekologicznej i przyrodniczej, w tym związane z ochroną 

cennych gatunków; 

b) wydawnictwa, foldery, albumy bezpośrednio związane z prowadzoną edukacją ekologiczną 

i przyrodniczą; 

c) filmy, audycje radiowe, telewizyjne, internetowe (produkcja wraz z emisją); 

d) warsztaty, szkolenia, zajęcia terenowe, konferencje, seminaria; 

e) wycieczki odbywające się na terenie województwa łódzkiego trwające maksymalnie do 5 dni (bilety 

wstępu, przewodnik, transport); 

f) infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej i przyrodniczej, w tym edukacji związanej 

z ochroną cennych gatunków; 

g) nagrody rzeczowe przyznawane w konkursach ekologicznych oraz zorganizowanych akcjach zbiórki 

odpadów segregowanych; 

h) zakup sadzonek roślin wieloletnich, ze szczególnym uwzględnieniem roślin miododajnych. 
 

2) Koszty niekwalifikowane mogące stanowić wyłącznie udział własny: 

a) dokumentacja projektowa;  

b) promocja zadania (np. plakaty, ulotki, strona internetowa, itp.). 
 

3) Do kosztu całkowitego zadania nie mogą być wliczone koszty: 

a) ubezpieczenie uczestników zajęć, opłaty parkingowe, ubezpieczenie podczas wycieczek, pilot wycieczek; 

b) nagrody finansowe lub nagrody o charakterze środków płatniczych, w szczególności karty podarunkowe, 

bony, vouchery; 

c) wynagrodzenia dla jury, moderatorów, prowadzących debaty, koordynatorów, animatorów, członków 

rad nadzorczych, zarządu i pracowników Wnioskodawcy/ Beneficjenta; 

d) wyżywienie (np. catering, poczęstunek, w tym słodycze, napoje, kanapki, woda); 
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e) noclegi podczas realizacji zadania;  

f) zabezpieczenie medyczne, sanitarne, ratownik ,obsługa porządkowa i techniczna;  

g) darowizny, praca społeczna; 

h) zarządzanie projektem; 

i) wycieczki poza teren województwa łódzkiego; 

j) meble, sprzęt AGD, audiowizualny, fotograficzny, multimedialny, komputerowy, biurowe urządzenia 

wielofunkcyjne, drukarki, kserokopiarki, skanery itp.; 

k) utrzymanie, moderacja stron internetowych/portali społecznościowych, dokonywanie wpisów na 

blogach, itp. 

4) Do kosztu całkowitego (suma kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych) zadania mogą być zaliczone 

koszty spełniające następujące warunki:  

a) są niezbędne do poniesienia i związane bezpośrednio z Programem;  

b) zostaną należycie udokumentowane rachunkami lub fakturami będącymi w posiadaniu Wnioskodawcy; 

a dla kosztów dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi (koszty kwalifikowane) dodatkowo:  

c) zostaną dokonane w sposób oszczędny tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów 

przy jak najniższej kwocie wydatku, z uwzględnieniem przepisów Prawa zamówień publicznych lub zasady 

konkurencyjności; 

d) zostaną poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.  

§ 3 

Warunki dofinansowania 

1. W celu podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania wnioski, po zakończonej ocenie merytorycznej, będą 

przedstawiane sukcesywnie w formie tabelarycznej na posiedzeniu Zarządu. 

2. Wysokość dofinansowania zadania ustalana jest w uchwale Zarządu. 

3. Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na realizację Zadań, które zostały zakończone przed datą złożenia 

wniosku o ich dofinansowanie. 

4. W rozliczeniu kwoty dofinansowania będą uwzględnione koszty kwalifikowane wynikające z faktur lub 

rachunków wystawionych od dnia złożenia w Funduszu pierwotnego wniosku o dofinansowanie, o ile zostały one 

wskazane do objęcia dofinansowaniem ze środków Funduszu w Harmonogramie rzeczowo – finansowym 

zadania.  

5. W rozliczeniu udziału własnego mogą być uwzględnione koszty wynikające z faktur lub rachunków 

wystawionych w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku pierwotnego i nie uwzględnione 

w rozliczeniach innych zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 

6. Podatek VAT może być ujęty w koszcie całkowitym zadania, w sytuacji, gdy Wnioskodawcy nie przysługuje 

prawo do jego odliczenia.  

§ 4 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Programem stosuje się zapisy wynikające z następujących dokumentów 

Funduszu: 

1) Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi; 

2) Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi; 

3) Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków WFOŚiGW w Łodzi ; 

obowiązujących na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi.  

http://www.wfosigw.lodz.pl/ajax,download,6.html?hash=c3b24eb48501d5c5b20c7e98e41b4667
http://www.wfosigw.lodz.pl/ajax,download,6.html?hash=4cd14f395b37c4af2cbe01072567e6ac

