
  Załącznik nr 1     
 do REGULAMINU KONKURSU WFOŚiGW w Zielonej Górze 

WARUNKI UDZIAŁU  
w KONKURSIE WFOŚIGW w Zielonej Górze   pn. „Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska – informacja i edukacja  w lubuskich mediach” 
 

 PRASA RADIO TELEWIZJA 

PRZEDMIOT ZADANIA 
Cykliczna publikacja minimum jednej pełnej kolumny 
ekologicznej nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.  
Liczba dofinansowanych kolumn w okresie realizacji 
zadania nie może przekroczyć 20. 
 

Cykliczna emisja audycji ekologicznych o długości 
minimum 10 minut nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie  
 

Cykliczna emisja programów ekologicznych o 
długości minimum 10 minut nie rzadziej niż raz 
na 2 tygodnie 
 

Utworzenie na stronie głównej tytułu prasowego/ rozgłośni radiowej/ stacji telewizyjnej (w miejscu widocznym przy wejściu na stronę) odnośnika 
przekierowującego do podstrony z dofinansowanymi treściami i zapewnienie nieograniczonego dostępu do każdej z zamieszczonych publikacji kolumny/ 
audycji / programu przez cały okres realizacji zadania. 
 

 
STAWKA 
 

1 000 zł 
za kolumnę druku  
wraz z publikacją na stronie internetowej 

150 zł  
za 5 minut audycji  
wraz z zamieszczeniem na stronie internetowej 
 

800 zł  
za 5 minut programu  
wraz z zamieszczeniem na stronie internetowej 

 
KRYTERIA 
FORMALNE 
 

wydawnictwo wpisane do Rejestru Dzienników i 
Czasopism oraz obecne na rynku prasowym 
minimum rok przed datą złożenia wniosku do 
Funduszu,  
− format nie mniejszy niż A-5,  
− nakład powyżej 2 000 egz.,  
− reklamy i artykuły sponsorowane stanowią poniżej 
50% objętości czasopisma 

rozgłośnia radiowa posiada Koncesję oraz jest 
obecna na rynku medialnym minimum rok przed 
datą złożenia wniosku do Funduszu, 
 
reklamy i treści sponsorowane poniżej 50% 
całkowitego czasu antenowego 

stacja telewizyjna posiada Koncesję oraz jest 
obecna na rynku medialnym minimum rok 
przed datą złożenia wniosku do Funduszu 
 
reklamy i treści sponsorowane poniżej 50% 
całkowitego czasu antenowego 

ODRĘBNE 
DOKUMENTY 
SPRAWOZDAWCZO-
ROZLICZENIOWE 

- nośnik elektroniczny zawierający wszystkie 
opublikowane w danym okresie kolumny prasowe, 
wchodzące w etap zadania 
- na wzorze Dotującego: dokumenty sprawozdawcze, 
rozliczające ratę dotacji, w tym arkusz kontrolny, 
sprawozdanie okresowe, metryka każdej 
opublikowanej kolumny, dokument potwierdzający 
wysokość nakładu numeru z dofinansowanymi 
kolumnami w okresie sprawozdawczym 
  

- nośnik elektroniczny zawierający wszystkie 
opublikowane w okresie sprawozdawczym  audycje 
radiowe wchodzące w etap zadania 
- na wzorze Dotującego: dokumenty sprawozdawcze 
rozliczające ratę dotacji, w tym arkusz kontrolny, 
sprawozdanie okresowe, metryka każdej 
wyemitowanej audycji , dokument potwierdzający 
zasięg emisyjny każdej audycji w okresie 
sprawozdawczym. 

-nośnik elektroniczny zawierający wszystkie 
wyemitowane w okresie sprawozdawczym  
programy wchodzące w etap zadania 
 na wzorze Dotującego: dokumenty 
sprawozdawcze rozliczające ratę dotacji, w tym 
arkusz kontrolny, sprawozdanie okresowe, 
metryka każdego wyemitowanego programu, 
dokument potwierdzający zasięg oglądalności 
każdego programu w okresie sprawozdawczym. 

 


