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Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 roku w sprawie gospodarki 

finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  

i wojewódzkich funduszy  ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

(Dz. U. nr 226, poz. 1479) 
 

Zasady i tryb udzielania i rozliczania dofinansowania zadań 

realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe  
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Jakie zadania dofinansowuje Fundusz 

  

Zadania spełniające warunki wymagane łącznie:  

  o zdefiniowanych efektach ekologicznych i rzeczowych 

  o zbilansowanych źródłach finansowania 

  posiadające spójny, logiczny, poprawny pod względem merytorycznym  

      projekt z danego obszaru tematycznego  

 realizowany przez beneficjentów dysponujących zespołem osób  

    o odpowiednich kompetencjach, kwalifikacjach zawodowych  i doświadczeniu, 

  realizowane metodami efektywnymi ekonomicznie,  dobranymi do 

założonego celu zadania i prawidłowo zdefiniowanej grupy odbiorców. 

Ścieżka dostępu  do informacji: www.wfosigw.zgora.pl, zakładka : ŚRODKI FUNDUSZU/Kryteria dofinansowania/Zasady dofinansowania dla PJB 



 

 
Zadania PJB z udziałem bezzwrotnych środków 

zagranicznych  
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Udzielenie dofinansowania w formie przekazania środków  

dla PJB na realizację zadań, które uzyskały 

dofinansowanie z bezzwrotnych środków zagranicznych:  

tylko dla zadań z zakresów: nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska, gospodarka wodna i państwowy 

monitoring środowiska 



 Zakresy dofinansowania dla PJB  

ze środków krajowych 

przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w zakresach: 

 
 OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI - 

Gospodarka wodna  
 
OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW   
 
MIĘDZYDZIEDZINOWE: 
 

•MONITORING ŚRODOWISKA  
•EDUKACJA EKOLOGICZNA  
•ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA  
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 Główne zakresy merytoryczne zadań 

GOSPODARKA WODNA 
 

Zadania wynikające z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w 
zakresie ustanowienia warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 
korzystania z wód zlewni; 

 Zadania związane z ochroną przeciwpowodziową, w tym  inwestycje w zakresie urządzeń 
wodnych 

Zadania ujęte w "Programie udrożnienia wód płynących dla celów rybactwa 
w Województwie Lubuskim na lata 2005-2020";  

Działania polegające na likwidacji skutków powodzi realizowane przez regionalne zarządy 
gospodarki wodnej; 

 Zadania inwestycyjne zapewniające niezbędną przepustowość koryta rzeki Warty na 
terenie województwa lubuskiego w kontekście ograniczeń wynikających z lokalnych 
wymogów przyrodniczych (głównie Park Narodowy i konkretny efekt na danym obszarze Natura 2000). 

 

 

 

 



 

 Główne zakresy merytoryczne zadań 

 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI 

EKOSYSTEMÓW  

 
 

 

  Zadania  realizowane na obszarach istotnych dla realizacji postanowień o ochronie 
przyrody oraz funkcjonowania obszarów sieci natura 2000, w tym: 

zadania mające na celu  zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych 
przyrodniczo, 

wykonywanie zadań ochronnych na tych obszarach, 

monitoring przyrodniczy konkretnego obszaru chronionego, siedliska czy gatunku 
zagrożonego  w celu utrzymania właściwego stanu przedmiotów ochrony obszaru cennego 
przyrodniczo  czy  opracowanie projektów planów zadań ochronnych  dla określonych 
obszarów Natura 2000. 

  

 W pierwszej kolejności weryfikowane są zadania  wynikające z planów ochrony i planów zadań ochronnych , realizowanych 
przez koordynatora zadań: organ  kontrolno – nadzorczy i wykonawczy w zakresie ochrony przyrody (art.91 ustawy  o 
ochronie przyrody)  i organ ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego –  tj. RDOŚ  

 

                  



  
 Główne zakresy merytoryczne zadań 

MONITORING ŚRODOWISKA  
  Zadania z obszaru państwowego monitoringu środowiska  

 w województwie lubuskim realizowane na podstawie Programu Państwowego Monitoringu Środowiska 
województwa lubuskiego na lata 2015 – 2020, w tym:  
 

•  wykonywanie badań wskaźników charakteryzujących poszczególne elementy środowiska,  
• prowadzenie obserwacji elementów przyrodniczych,  
• gromadzenie i analiza wyników badań i obserwacji,  
• ocena stanu i trendów zmian jakości poszczególnych elementów środowiska w oparciu o ustalone kryteria,  
• identyfikacja obszarów przekroczeń standardów jakości środowiska,  
• analizy przyczynowo-skutkowe, opracowywanie zestawień, raportów, komunikatów i ich udostępnianie . 
 

 Preferowane wydatki na  zakup specjalistycznej aparatury  do prowadzenia badań i analiz wprost na potrzeby PMŚ, wykonywanie badań 
i pomiarów stanu środowiska związanych wprost z PMŚ, modernizację pomieszczeń laboratoryjnych i badawczych na potrzeby PMŚ. 

W pierwszej kolejności weryfikowane są zadania wykonywane przez koordynatora zadań PMŚ na obszarze 
województwa – podstawową jednostkę wykonującą w imieniu wojewody zadania inspekcji ochrony środowiska 
związane z PMŚ na terenie województwa lubuskiego – tj. WIOŚ.  

 

 

 



  
 Główne zakresy merytoryczne zadań 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 
    Przedsięwzięcia  edukacyjne mające na celu podnoszenie wiedzy o ochronie zasobów 

środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej, przyczyniające się do wsparcia  

 w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  

 

 w szczególności w zakresach: 

ochrony atmosfery i klimatu 

bezpieczeństwa ekologicznego 

ochrony przed hałasem i przed promieniowaniem jonizującym 

różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach prawem chronionych  

 ochrony krajobrazu  

racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi 

racjonalnego  zagospodarowania  terenów  zurbanizowanych 

ochrony wód i gospodarki wodnej 

gospodarki odpadami 

 

 



  
 Główne zakresy merytoryczne zadań 

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 
     

Działania polegające na: 

 przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków,  
 

zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków, w tym 
wsparcie techniczne krajowego systemu zarządzania kryzysowego.  
 

Pomoc służbom ratownictwa ekologicznego w wyposażaniu w sprzęt 
specjalistyczny niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji 
ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych  
i poważnych awarii w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego.  

 

 

 



  
 Główne zakresy merytoryczne zadań 

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 
     

Działania polegające na: 

 przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków,  
 

zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków, w tym 
wsparcie techniczne krajowego systemu zarządzania kryzysowego.  
 

Pomoc służbom ratownictwa ekologicznego w wyposażaniu w sprzęt 
specjalistyczny niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji 
ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych  
i poważnych awarii w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego.  

 

 

 



 

 

Środki finansowe dla PJB – ogólne procedury  

 

Pula środków finansowych, zaplanowanych na dofinansowanie 
wszystkich zadań realizowanych przez PJB, przyjmowana corocznie 
przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW, podawana jest każdego roku  

   do publicznej wiadomości w mediach oraz na stronie internetowej 
Funduszu w ogłoszeniu o naborze wniosków PJB do dofinansowania 

 

Weryfikacja wniosków PJB dostosowana jest  wielkości środków 
finansowych, jakimi Fundusz dysponuje na dany rok w ramach puli  

 dla wszystkich zadań PJB  



 

 

Alokacja środków dla PJB 

 
2016r. : łączna pula środków  650.000 zł 
 

Zgłoszono do dofinansowania 8 wniosków PJB, 
ze względu na  ograniczone środki finansowe 

po weryfikacji pod kątem wagi efektu 
ekologicznego odrzucono 3 wnioski  

 

Zgłoszono do dofinansowania 8 wniosków PJB,  
ze względu na  ograniczone środki finansowe 

po weryfikacji pod kątem wagi efektu 
ekologicznego odrzucono 2 wnioski  

Na 2017 r. : przewidziana łączna pula 
środków  676.000 zł 



 Alokacja środków dla PJB w 2016 r. 

Pula środków : 650.000,- zł  

ochrona różnorodności 
biologicznej (OP) 

edukacja ekologiczna (EE) 

monitoring środowiska - PMŚ 
(MN) 

zagrożenia środowiska 



 

 

 Kryteria wyboru zadań do dofinansowania 
 

 

  prawidłowa identyfikacja potrzeb, jednoznaczne określenie celu / grupy 
docelowej i zasięgu oddziaływania zadania 

  wartość merytoryczna zadania = wartość i realność osiągnięcia efektu  

      ekologicznego 

  trafność i adekwatność zastosowanych form i metod  

  efektywność finansowa  
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Pamiętaj  
przy składaniu wniosku 

 
Na ocenę wniosku wpływ mają m.in. 

 planowane efekty ekologiczne i rzeczowe zadania,  

 stopień przygotowania zadania do realizacji,   

 zabezpieczenie źródeł finansowania  

co oznacza  
 

konieczność przemyślanego przygotowania zadania przez PJB, sprecyzowania 
efektu ekologicznego i określenia  zakresu wydatków na 8 miesięcy przed 

złożeniem kompletnego wniosku PJB na dany rok. 

 
Fundusz dopuszcza drobne modyfikacje zakresu rzeczowego w kompletnym wniosku,  

pod warunkiem podaniem konkretnego uzasadnienia zmian - w porównaniu 
-  z wnioskiem wstępnym – i ich celowości  

 



Wysokość przekazania środków  

na zadania krajowe 

do 70% kosztów  kwalifikowanych  

dla wszystkich Wnioskodawców PJB 

Ścieżka dostępu  do informacji: www.wfosigw.zgora.pl , zakładka: ŚRODKI FUNDUSZU / Zasady dofinansowania 



 

 

 

 Koszty zadania  o charakterze nieinwestycyjnym  

  

I. Koszty kwalifikowane  - to wydatki związane bezpośrednio z osiągnięciem 
zamierzonego efektu ekologicznego, uzgodnione z Funduszem, wynikające z podpisanych 
umów z zewnętrznymi wykonawcami w celu realizacji zadania.  

 

II. Do kosztów kwalifikowanych można doliczyć tzw. koszty organizacyjne / operacyjne 
stanowiące 10% podstawowych kosztów kwalifikowanych, a w przypadku zadań 
realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska – 20%.  Są to koszty 
zdecydowanie wspomagające uzyskanie efektu ekologicznego, ale nie powiązane z nim 
bezpośrednio).  

 

III. Koszty niekwalifikowane  - to koszty niezaliczone do bezpośrednich kosztów 
kwalifikowanych i przekraczające 10% (lub 20%) łącznych kosztów operacyjnych (pkt. II 
zestawienia). 

 Ścieżka dostępu  do informacji: www.wfosigw.zgora.pl , zakładka: ŚRODKI FUNDUSZU / Zasady dofinansowania 



Koszty zadania  o charakterze inwestycyjnym  

 
Koszty kwalifikowane   to koszty: 

robót budowlanych 

zakupu materiałów i urządzeń 

nadzoru inwestorskiego 

rozruchu  mechanicznego I technologicznego 

prac wstępnych, przygotowawczych , promocji zadania  w wysokości  łącznej 
nieprzekraczającej 10% całkowitych kwalifikowanych kosztów o charakterze inwestycyjnym. 
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Koszt kwalifikowany zadania =  
koszty bezpośrednio kwalifikowane +koszty operacyjne 

 

 

 

Koszty kwalifikowane  

Wydatki związane bezpośrednio z osiągnięciem zamierzonego efektu ekologicznego, 
uzgodnione z Funduszem, wynikające z podpisanych umów z zewnętrznymi wykonawcami) 

koszty organizacyjne stanowiące  
ŁĄCZNIE  do 10% (a w przypadku 
zadań nieinwestycyjnych PMŚ  do 
20%) kosztów bezpośrednio 
kwalifikowanych (podstawowych 
kosztów kwalifikowanych)    to koszty 
wspomagające uzyskanie efektu 
ekologicznego, ale bez bezpośredniego 
wpływu na ten efekt. 

Do takich kosztów można zaliczyć np.  

koszty promocji projektu,  

oraz koszty uzgodnione z Funduszem, np. koszty transportu, koszty znaczków i kopert 
do wysyłki zaproszeń, koszty gadżetów (przy zadaniach z zakresu edukacji ekologicznej np. 
koszty notesów czy długopisów wykorzystywanych do konferencji, koszulek z logo  do otwartych 
imprez edukacyjnych ) z nadrukami organizatora, koszty innych materiałów promocyjnych 
lub wydawnictw, które mogą być użyte przez Wnioskodawcę także w innych projektach lub inne 
uzasadnione i uzgodnione koszty (np. rozmów telefonicznych, poczęstunków, noclegów itp. 
wykorzystanych do wykonania zadania).   

Koszty  

niekwalifikowane 

 

koszty niezaliczone do bezpośrednich kosztów kwalifikowanych (pkt.I zestawienia) 
i przekraczające 10% łącznych kosztów organizacyjnych (pkt.II zestawienia) , w tym: 

płace pracowników etatowych, honoraria i wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umowy 
o dzieło w ramach dotowanej jednostki. 



Wskaźniki efektów 

ekologicznych  

 

Ścieżka dostępu  do informacji: www.wfosigw.zgora.pl , zakładka : ŚRODKI FUNDUSZU / Pliki do pobrania / Wnioski i formularze _ 

metodologia określania efektów ekologicznych 

 

 



Wskaźniki efektów 

ekologicznych  
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określania efektów ekologicznych 

 

 



Wskaźniki efektów 

ekologicznych  
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metodologia określania efektów ekologicznych 

 

 



Wskaźniki efektów ekologicznych  
OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW  

Główne efekty 

 powierzchnia obszarów chronionych,  na których przywrócono lub zapewniono ochronę 

właściwego stanu ekosystemów mierzona w hektarach 

  (efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony różnorodności 
biologicznej i funkcji ekosystemów, które mogą być realizowane zarówno obszarach Natura 
2000 i innych obszarach chronionych , istotnych dla realizacji  postanowień ustawy o ochronie 
przyrody)    

i /lub 

 liczba  gatunków zagrożonych, dla których wykonano działania ochronne bądź opracowano 

program ochrony, w tym: liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, 

chronionych w wyniku realizacji zadania. 

Ścieżka dostępu  do informacji: www.wfosigw.zgora.pl , zakładka : ŚRODKI FUNDUSZU / Pliki do pobrania / Wnioski i formularze _ 

metodologia określania efektów ekologicznych 



Wskaźniki efektów ekologicznych 

 MONITORING ŚRODOWISKA - PMŚ 
 

_ 

 
  
  
Główne efekty to: 
 

   Liczba analiz i badań wykonana w wyniku doposażenia bazy laboratoryjnej Jednostki  
      w specjalistyczny sprzęt, aparaturę badawczą do prowadzenia badań i analiz monitoringowych  
      w ramach PMŚ mierzony ilością badań/ pomiarów / analiz  na rok  lub w miesiącu   (szt/rok lub szt/m-c) 
 

 wzrost liczby analiz i badań w wyniku modernizacji bazy laboratoryjnej Jednostki w specjalistyczny sprzęt, 
aparaturę badawczą do prowadzenia badań i analiz monitoringowych w ramach PMŚ mierzony  ilościowym 
wskaźnikiem porównawczym z danymi sprzed dofinansowania zadania (liczba badań/ pomiarów / analiz  na 
miesiąc lub na inny, wybrany okres) 

 

 Liczba badań i pomiarów analitycznych charakteryzujących poszczególne elementy środowiska - w ramach 
oceny zanieczyszczeń powietrza / czystości wód rzek i jezior / zagrożenia hałasem / promieniowaniem 
elektromagnetycznym  -  szt/rok lub szt/ miesiąc    i/lub powierzchnia obszaru poddanego monitoringowi 

 

 Popularyzacja wyników - mierzona w egzemplarzach lub sztukach (przy wydawnictwach, wydawnictwach 
elektronicznych, prezentacjach multimedialnych itp.)  

 

     Zwiększenie potencjału badawczego w wyniku doposażenia lub  dostosowania specjalistycznego 
        wyposażenia laboratoryjnego do zadań PMŚ na lata 2016 -2020- mierzone najczęściej w sztukach 
        wymienionej aparatury badawczej lub specjalistycznego sprzętu.  
  



 
  
  
  
  
Główny efekt ekologiczny to liczba ludności objętej środkami ochrony 
przeciwpowodziowej   mierzona  liczbą osób   
 
(efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki 
wodnej, których celem jest zapewnienie lub podniesienie stopnia ochrony 
ludności przed zagrożeniem powodziowym)  
 

 

 

 

Wskaźniki efektów ekologicznych 

 GOSPODARKA WODNA   
 

Ścieżka dostępu  do informacji: www.wfosigw.zgora.pl , zakładka : ŚRODKI FUNDUSZU / Pliki do pobrania / Wnioski i formularze _ 

metodologia określania efektów ekologicznych   



Wskaźniki efektów ekologicznych  

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 

 

 

Główne efekty: 
 
 

 doposażenie lub zakup sprzętu jednostek ratowniczo-chemicznych 
    – mierzone ilością wymienionego sprzętu (szt) 
 

 

budowanie systemu rat.-chemicz.-ekologicznego, gdzie jednostką 
miary jest ilość wskazanych systemów ( szt ) 

 

 



Wskaźniki efektów ekologicznych  

EDUKACJA EKOLOGICZNA (1) 

 
 

Główny efekt ekologiczny : 

   zasięg realizowanego przedsięwzięcia edukacyjnego, edukacyjno-

informacyjnego, mierzony liczbą odbiorców (osób).  

 Zasięg jest liczony jako suma odbiorców poszczególnych działań 
składających się na zadanie 

 

 

 



Wskaźniki efektów ekologicznych  

EDUKACJA EKOLOGICZNA (2) 

 
 

Efektywność ekologiczną zadania mającego na celu rozwój infrastruktury 
służącej wprost edukacji ekologicznej (wyposażenie i doposażenie baz 
edukacyjnych  w sprzęt służący bezpośrednio prowadzeniu edukacji ekologicznej 
lub tworzenie terenowej infrastruktury, w tym ścieżek edukacyjnych, rozbudowa 
małej architektury) mierzona jest także w zależności od przyjętej formy działania:  
liczbą obiektów lub kubaturą (budowa/ rozbudowa bazy edukacyjnej,  
    adaptacja obiektów służących bezpośrednio edukacji ekologicznej),  
kilometrami, powierzchnią w hektarach (tworzenie/modernizacja ścieżek 
    edukacyjnych, ogrodów dydaktycznych),  
liczbą określonego zakupionego sprzętu lub pomocy naukowych 
    (wyposażenie/doposażenie ośrodków edukacji   ekologicznej). 

 

 

 



 
  
  
  
  
Do 20 kwietnia roku poprzedzającego rok planistyczny (budżetowy) - Kierownicy Jednostek zgłaszają 
zadania na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej Funduszu 

 
 Do 31 maja roku planistycznego Kierownicy Jednostek składają uaktualniony wniosek o dofinansowanie 
zadania, znajdującego się na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania, wraz z wymaganymi 
załącznikami  
 
Ostateczny termin składania wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej upływa: 

•31 sierpnia roku planistycznego w przypadku Jednostek, których dysponentem jest wojewoda, 

•15 września roku planistycznego (budżetowego) w przypadku pozostałych Jednostek, 

•20 listopada roku planistycznego (budżetowego) w przypadku zadań realizowanych  
z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych 

 
 Do 15 października roku planistycznego - ostateczny termin przesłania do Funduszu umów z wykonawcami zadania  

  
 

 

Podstawowy terminarz działań dla PJB  

Ścieżka dostępu  do informacji: www.wfosigw.zgora.pl , zakładka : ŚRODKI FUNDUSZU / Zasady dofinansowania PJB/Pliki do pobrania / 



 

Pamiętaj 
przed wypełnieniem wniosku 

 

Ścieżka dostępu  do informacji: www.wfosigw.zgora.pl , zakładka : ŚRODKI FUNDUSZU / Zasady dofinansowania 

 

    Fundusz nie udziela się dofinansowania na 
zadania zakończone przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie środkami Funduszu. 



 

   

W odniesieniu do podmiotu z innego województwa  Fundusz oczekuje dostarczenia 

oświadczenia wystawionego przez Zarząd danego Województwa o wywiązywaniu się 

wnioskodawcy ze zobowiązań na rodzimym terenie i oświadczenia o niekorzystaniu ze 

środowiska w województwie lubuskim, potwierdzonego przez Województwo Lubuskie.  

 

Pamiętaj 
przed wypełnieniem wniosku 

 

Ścieżka dostępu  do informacji: www.wfosigw.zgora.pl , zakładka : ŚRODKI FUNDUSZU / Zasady dofinansowania 

Dofinansowanie jest uzależnione od wywiązywania się wnioskodawcy z obowiązku 

regulowania należności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za 

nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, związanych z funkcjonowaniem 

wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji stanowiących mienie wnioskodawcy lub 

pozostających w jego zarządzie na terenie województwa lubuskiego. 



 

   

Wzór oświadczenia o niekorzystaniu ze środowiska  
.................................... dnia ................ 20... r. 

......................................................................    Miejscowość 

 Nazwa podmiotu 

 

......................................................................  

 Adres  

 

...................................................................... 

 Adres  

 

.......................................................... 

 Nr Regon 

 

……………………………………… 

             (Dzień-miesiąc-rok) 

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot w okresie  

od ……………….. roku ……………………. roku włącznie nie korzystał ze środowiska  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 1232 z późn. zm.). 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności  

do lat 3. 

 

 

 

 

................................................ 
(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania podmiotu) 
 

 

 



 

   

  

 

Pamiętaj 
przed wypełnieniem wniosku 

 

Ścieżka dostępu  do informacji: www.wfosigw.zgora.pl , zakładka : ŚRODKI FUNDUSZU / Zasady dofinansowania 

Uzyskanie dofinansowania jest uzależnione również  

od należytego wywiązywania się przez wnioskodawcę 

 z wszelkich zobowiązań wobec Funduszu wynikających  

z zawartych umów 



 

 

 Pamiętaj 
 przy wypełnianiu wniosku  

 

• W składanych wnioskach o dofinansowanie należy każdorazowo wskazać 
uzasadnienie dla realizacji zadania, przywołać przepisy, plany lub programy, 

    z których wynika realizacja danego zadania 

• Ostateczna kwota dofinansowania jest ustalana na podstawie kompletnego 
wniosku złożonego z wymaganymi załącznikami 

• Wnioskodawca / Beneficjent środków Funduszu nie może być jednocześnie 
wykonawcą zadania 

 



 

  Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do 
działania zgodnego z ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień 
publicznych. Podmiot, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy 
Prawo zamówień publicznych, dokonuje wyboru wykonawców 
zamówień na roboty budowlane, usługi lub dostawy w jednej z form 
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. W każdej sytuacji przy 
podawaniu podstawy o wyborze wykonawców Wnioskodawca 
zobowiązany jest wskazać we wniosku konkretny tryb wyboru….. 

 

.  Ścieżka dostępu  do informacji: www.wfosigw.zgora.pl , zakładka : ŚRODKI FUNDUSZU / Zasady dofinansowania 

 

Pamiętaj 
 przy wypełnianiu wniosku 



Ścieżka dostępu  do informacji: www.wfosigw.zgora.pl , zakładka : ŚRODKI FUNDUSZU / Zasady dofinansowania 

 
 

Pamiętaj  
…przy wypełnianiu wniosku 

 

1. Termin wyboru Wykonawcy Data 

Wykonawca / wykonawcy* Zadania zostanie wybrany (należy wskazać daty graniczne) 

2. Podstawa prawna wyboru Wykonawcy 

2.1. 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r., poz. 

907 ze zm.) – należy wskazać tryb wyboru ……………………………… TAK/NIE * 

2.2. 

Zgodnie z Księgą Pierwszą Tytułem IV Działem II ustawy z dnia 23.04.1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 r., poz. 112 ze zm.) – należy wskazać tryb wyboru 

……………………………………………. 
TAK/NIE * 

•INFORMACJA W SPRAWIE TRYBU WYBORU WYKONAWCY ZADANIA 

Formularz wniosku część A 



Pamiętaj  
…przy wypełnianiu wniosku 

Ścieżka dostępu  do informacji: www.wfosigw.zgora.pl , zakładka :Edukacja Ekologiczna_Efekt edukacyjny 

Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia działań 
informacyjno-promocyjnych kierowanych do społeczeństwa, celem 
rozwijania właściwych postaw prośrodowiskowych, w tym 
informowania o korzyściach ze stosowania rozwiązań 
proekologicznych, na które pozyskał środki pomocowe Funduszu  
(  6 Ogólnych Zasad) 

 
Działania te, nazwane EFEKTEM  EDUKACYJNYM, należy ująć we 

wniosku, skąd będą przeniesione do  umowy dotacji. 
 

(więcej na temat efektu edukacyjnego w prezentacji Efekt Edukacyjny przy zadaniu) 
 

 



 

 

 Promocja i informacja publiczna dotycząca zadania 

 

 
 

Obligatoryjne formy wymagane przez Fundusz: 

tablica informacyjna (przy zadaniach inwestycyjnych   i w ramach małej 
infrastruktury edukacyjnej): zawierająca nazwę zadania, logo Funduszu i informację o 
dofinansowaniu; 

naklejka informacyjna na sprzęt , aparaturę, nagrody, gadżety  itp.  zawierająca 
logo Funduszu i informację o dofinansowaniu 

informacja o dofinansowaniu zadania przez Fundusz + logo Funduszu – w stopce 
wydawniczej, na banerze, plakacie itp. 

informacja o zadaniu i jego dofinansowaniu przez Fundusz na stronie internetowej  
Beneficjenta 

egzemplarze poglądowe nieodpłatnie przekazane przez Beneficjenta wskazanym 
grupom odbiorców  

 

 Ścieżka dostępu  do informacji: www.wfosigw.zgora.pl , zakładka :Edukacja Ekologiczna_Efekt edukacyjny 



 

Oczekiwane formy, możliwe do zastosowania  przez Fundusz wobec Beneficjentów  (przykłady) : 

Prezentacje multimedialne  

dokumentacje fotograficzne  

informacja o zrealizowanym zadaniu (charakterystyka zadania i cel ) przekazana do publicznej 
wiadomości, przesłana do wiadomości mediów regionalnych i lokalnych, zaprezentowana na 
spotkaniach z odbiorcami – celowanych lub okazjonalnych,  imprezach okolicznościowych, w czasie 
obrad organów samorządowych itp. 

streszczenia 

 inne opracowania wykonane w ramach zrealizowanego projektu lub dotyczące realizacji projektu 

 
 z nieodpłatnym przekazaniem autorskich praw majątkowych  Funduszowi   

bez ograniczeń czasowych do odtwarzania w celach edukacyjnych i promocyjnych  

 

 

 

 

 Promocja i informacja publiczna dotycząca zadania 

 

 

Ścieżka dostępu  do informacji: www.wfosigw.zgora.pl , zakładka :Edukacja Ekologiczna_Efekt edukacyjny 



 

 

  

 

 

 

 

PRZY PODAWANYCH WE WNIOSKU PROPOZYCJACH EFEKTU 
EDUKACYJNEGO  

WYMAGANE JEST JEDNOCZEŚNIE WSKAZANIE SPOSOBU,  

W JAKI TEN EFEKT BĘDZIE POTWIERDZANY  

PRZY ROZLICZENIU ZADANIA 

. 

 

Ścieżka dostępu  do informacji: www.wfosigw.zgora.pl , zakładka :Edukacja Ekologiczna_Efekt edukacyjny 



 

 

  

 

 

 

 

Fundusz rekomenduje Beneficjentom dokumentowanie realizowanych 
projektów i przekazywanie utworów / opracowań oraz innych 

materiałów informacyjno - edukacyjnych  

nie tylko w wersji papierowej ale głównie elektronicznie w formacie 
umożliwiającym  zamieszczenie ich w Internecie 

na potrzeby ich gromadzenia i udostępniania na stronach 
internetowych WFOŚiGW w Zielonej Górze i innych funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kraju w celu 
popularyzacji treści edukacyjnych w społeczeństwie. 

 



 

 

 

 

 


