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REGULAMIN KONKURSU  

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE 

NA DOFINANSOWANIE W 2022 ROKU  

ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ O TEMATYCE PRIORYTETOWEJ:  

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W OCHRONIE ŚRODOWISKA – INFORMACJA I EDUKACJA W LUBUSKICH MEDIACH 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Przedmiotem  Konkursu są cykliczne publikacje prasowe w formie kolumn prasowych, audycje radiowe 

lub programy telewizyjne o tematyce ekologicznej, upowszechniające informacje i edukację na temat 

zrównoważonego rozwoju w polskim systemie ochrony środowiska  oraz źródeł i zasad finansowania tego 

systemu przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, zwany dalej także Funduszem, kierowane do mieszkańców 

województwa lubuskiego, przygotowywane i  publikowane / emitowane  od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r., 

obejmujące swym zasięgiem obszar co najmniej jednego powiatu województwa lubuskiego.  

2. W tematyce kolumn prasowych/ audycji/ programów, zgłoszonych do Konkursu w roku 2022 za nadrzędne 

uznaje się:  

• problematykę zmian klimatu, w tym przeciwdziałanie niskiej emisji oraz zagadnienia dotyczące 

efektywności energetycznej,  

• realizację ogólnopolskich programów, dla których operatorem/podmiotem wdrażającym jest Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,  

• realizację programów priorytetowych wdrażanych ze środków własnych Funduszu 

• bieżące wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Fundusz, aktualności publikowane na 

stronie www.wfosigw.zgora.pl i za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych. 

 

3. Cel Konkursu zostanie osiągnięty za pomocą dofinansowania  w formie dotacji bezzwrotnej  zadań, których realizacja 

zagwarantuje uzyskanie najlepszych efektów  w zakresie udostępniania społeczeństwu województwa lubuskiego 

aktualnych informacji o ochronie środowiska, stanowiących tematykę Konkursu, i propagowania działań 

proekologicznych przez Beneficjenta środków dotacyjnych. 

4. Beneficjentami  środków dotacyjnych  w ramach Konkursu  mogą być wyłącznie wydawcy prasowi, nadawcy 

programów radiowych i telewizyjnych, realizujący programy edukacyjne z zapewnieniem wydania / emisji na terenie 

województwa lubuskiego. 

5. Konkurs realizowany jest w trzech kategoriach: 

• Prasa 

• Radio  

• Telewizja 

6. Szczegółowe warunki udziału w  Konkursie przedstawia tabela  stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

7. Na realizację Programu w roku 2022 Fundusz przeznacza środki finansowe w wysokości 150.000,- zł  W przypadku 

zmiany planowanej puli środków, podstawę stanowić będzie przyjęty plan działalności, bez konieczności zmiany 

zasad Konkursu. 

8. Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji na cele bieżące w wysokości do 100% całkowitych kosztów 

kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 35.000,- zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), w zależności od 

jakości merytorycznej, edukacyjnej i wydawniczej zgłoszonego projektu,  pod warunkiem jego zgodności z zasadami  

Konkursu. 

9. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie do WFOŚiGW w Zielonej Górze wniosku o dofinansowanie 

wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 

http://www.wfosigw.zgora.pl/


Regulamin Konkursu „Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska- informacja i edukacja w lubuskich mediach”  
 

WFOŚiGW w Zielonej Górze  2022 rok 

10. Beneficjent powinien dysponować aktywną i funkcjonującą stroną internetową dla danego tytułu prasowego/rozgłośni 

radiowej/stacji telewizyjnej, która pozwala na utworzenie i utrzymanie podstrony z dofinansowanymi treściami 

w okresie realizacji zadania. 

11. Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie w ramach Konkursu przejmują pełną odpowiedzialność za 

merytoryczną i formalno-prawną realizację zgłoszonego przedsięwzięcia. 

12. W sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej przez Beneficjenta , dofinansowanie zostanie udzielone zgodnie 

z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej / pomocy de minimis.. 

 

II. TRYB SKŁADANIA i PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW 

1. Zgłoszenie zadania do Konkursu następuje w formie wniosku o udzielenie dofinansowania zadania, które stanowi 

cykl kolumn/audycji/programów prasowych/ radiowych / telewizyjnych,  złożonego na odpowiednim formularzu 

według wzoru ustalonego przez Fundusz, w formie papierowej, wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 

2. Wnioski o dofinansowanie można przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do 

skrzynki podawczej przy siedzibie Funduszu do dnia zakończenia naboru , tj. do 29 kwietnia 2022 r. do 

godz. 15:30,  z dopiskiem na kopercie „KONKURS Informacja i edukacja w lubuskich mediach”. 

Dane adresowe:  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

ul. Miodowa 11 

65-602 ZIELONA GÓRA  

3. W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową bądź drogą kurierską decyduje data wpływu 

do Funduszu, nie później niż do dnia zakończenia naboru. 

4. Wnioski o dofinansowanie złożone poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane 

5. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w ramach wszystkich kategorii konkursowych.  

6. W przypadku składania więcej niż jednego wniosku przez wydawcę/nadawcę wymagane jest zachowanie odrębnych 

koncepcji merytorycznych planowanych kolumn/audycji/programów.  

7. Zadanie  określone we wniosku o udzielenie dofinansowania - w tym poszczególne publikacje przewidziane 

do opublikowania /wyemitowania w ramach kolumn / audycji / programów w zaplanowanej merytorycznej koncepcji 

programowej -  nie może być zakończone/ opublikowane/ wyemitowane przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie w ramach Konkursu. 

8. Na antenie jednej rozgłośni radiowej/stacji telewizyjnej możliwa jest emisja nie więcej niż dwóch dofinansowanych 

cykli audycji/programów ekologicznych.  

9. W przypadku złożenia wniosków z naruszeniem pkt. 7,8 lub 9 niniejszego rozdziału Regulaminu Fundusz zastrzega 

sobie prawo do wyboru jednego z wnioskowanych zadań do dofinansowania. Decyzja Funduszu w tym zakresie jest 

ostateczna.  

 

III. TRYB OCENY I WYBORU 

1. Przedmiotem oceny będą wyłącznie wnioski kompletne, tj. z wypełnionymi wszystkimi rubrykami 

formularza wniosku oraz z dołączonymi wymaganymi załącznikami, złożone w jednej z trzech kategorii 

Konkursu: Prasa / Radio / Telewizja.  

2. Wnioski będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej w oparciu o obowiązujące Warunki udziału 

w Konkursie, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz Kryteria Oceny Wniosków, 

stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
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3. Ocena formalna definiuje ogólną zasadność dostępności, dopuszczając wniosek lub eliminując go 

z dalszego procesu weryfikacyjnego na podstawie zgodności lub niezgodności z niniejszym Regulaminem. 

4. Ocena zasadnicza ma na celu dokonanie wyboru najciekawszych pod względem merytorycznym 

i edukacyjnym projektów w poszczególnych kategoriach konkursowych, które zagwarantują realizację 

celów Konkursu, z uwzględnieniem tematyki nadrzędnej wskazanej w pkt. I Regulaminu  oraz zapewnią 

osiągnięcie optymalnego efektu ekologicznego.  

5. Złożone wnioski, na wezwanie Funduszu, mogą podlegać procedurze wyjaśnienia. Możliwość wyjaśnienia 

przez Wnioskodawcę obejmuje termin do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania wysłanego 

przez Fundusz w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę. 

6. Wyjaśnienia lub dodatkowe dokumenty Wnioskodawca można przesłać do WFOŚiGW drogą elektroniczną 

(w formacie *.pdf), na adres e-mail podany w wezwaniu do uzupełnienia, lub  listem poleconym, kurierem 

bądź dostarczyć do siedziby Funduszu w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji.  

7. W przypadku niepodjęcia przez Wnioskodawcę wezwania przesłanego e-mailem na wskazany we wniosku 

adres elektroniczny, wezwanie do uzupełnienia uznaje się za doręczone Brak potwierdzenia otrzymania 

przez Wnioskodawcę wiadomości wysłanej przez Fundusz drogą elektroniczną nie wstrzymuje procedury 

oceny. 

8. Fundusz zastrzega sobie prawo do zorganizowania w trybie konsultacji spotkań z Wnioskodawcami, 

których wnioski uzyskały najwyższą ocenę,  w celu ostatecznego uzgodnienia całościowego scenariusza 

zadania. 

9. Decyzję w sprawie wyboru zadań przewidzianych do realizacji oraz o wysokości możliwego  

dofinansowania ze środków Funduszu po pozytywnej ocenie wniosku, podejmuje Zarząd Funduszu, biorąc 

pod uwagę liczbę punktów, uzyskanych w wyniku oceny formalnej i merytorycznej wniosku wg Kryteriów 

Oceny Wniosków,  oraz możliwości finansowe Funduszu. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie podlega 

odwołaniu. 

10. Wnioskodawcy, których projekty zostaną wybrane w ramach Konkursu do realizacji i dofinansowania 

dotacją Funduszu, zostaną powiadomieni pisemnie o rozstrzygnięciu, maksymalnej wysokości przyznanej 

dotacji oraz warunkach niezbędnych do spełnienia przed podpisaniem z Funduszem umowy o dotację. 

11. Udzielenie środków dotacyjnych odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy 

Funduszem a Beneficjentem wyłonionym w drodze Konkursu, w oparciu o obowiązujący w Funduszu, 

przyjęty przez Zarząd, wzór umowy dotacji. 

12. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Funduszu o każdej zmianie danych 

adresowych i reprezentacji, pod rygorem wyłączenia wniosku z procedury konkursowej. 

 

IV. WARUNKI REALIZACJI i ROZLICZENIA ZADANIA ORAZ WYPŁATY SRODKÓW DOTACYJNYCH  

1. Dotacja udzielona w ramach niniejszego Konkursu nie wymaga ustanowienia zabezpieczenia. 

2. Beneficjent środków dotacyjnych realizuje zadanie na podstawie podpisanej z Funduszem umowy dotacji, 

opierając się na:  

− koncepcji cyklu nigdy wcześniej nie publikowanych / nie emitowanych materiałów dziennikarskich  na 

kolumnach prasowych / audycji radiowych/ programów telewizyjnych, uwzględniającej założenia 

Konkursu oraz nadrzędną tematykę wskazaną w pkt. I niniejszego Regulaminu, 

−  wykazie terminów publikacji/emisji, który stanowi załącznik do umowy dotacji.  

2. Niezwłocznie po publikacji dofinansowanej kolumny ekologicznej wydawca każdorazowo przesyła do  

Funduszu egzemplarz czasopisma oraz drogą mailową link do strony internetowej zawierającej wersję 

elektroniczną publikacji.  
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3. Niezwłocznie po emisji dofinansowanej audycji radiowej lub programu telewizyjnego Beneficjent 

każdorazowo przesyła drogą mailową link do strony internetowej zawierającej zapis nagrania audycji / 

programu. 

4. Koszty realizacji zadania muszą wynikać z dokumentów sprawozdawczych, stanowiących Załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu, w kategoriach Prasa / Radio / Telewizja . 

5. Rozliczenie zadania następuje w okresowych transzach finansowych, poprzez złożenie w terminach 

określonych w umowie dotacji okresowego arkusza kontrolnego i sprawozdania wraz z wymaganymi 

załącznikami, sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Fundusz.  

6. Fundusz, przed przyjęciem każdego rozliczenia zadania w celu wypłaty transzy, dokonuje oceny, czy 

przesłane do wglądu kolumny prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne spełniają wymagania 

Konkursu, według arkusza kontrolnego  do okresowego rozliczenia zadania i stanowiących jego integralną 

część dokumentów sprawozdawczych, o których mowa w pkt. IV.4 . 

7. Środki dotacyjne  będą wypłacane po zaakceptowaniu przez Fundusz dokumentów rozliczających zadanie, 

złożonych w terminach wynikających z umowy dotacji. 

8. Fundusz może wstrzymać lub pomniejszyć dofinansowanie, przewidziane w ramach transzy finansowej 

w  przypadku, gdy przedłożone do rozliczenia dokumenty oraz przesłane do wglądu  ekologiczne kolumny 

prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne:  

− nie będą spełniały założeń Konkursu,  

− nie będą podejmowały nadrzędnej tematyki ujętej w pkt I.2. niniejszego Regulaminu, 

− nie zostaną oznakowane zgodnie z zapisami pkt. IV niniejszego Regulaminu,  

− zostaną złożone po upływie terminów określonych w umowie dotacji.  

9. W przypadku wynikającym z braku akceptacji kolumn /audycji / programów Beneficjent może ubiegać się 

o umożliwienie powtórnego zamieszczenia treści pod warunkiem dotrzymania ich zgodności z założeniami 

Konkursu.  
 

V. WARUNKI EDYTORSKIE  

1. Beneficjent zobowiązany  jest przez cały okres realizacji zadania do oznakowania graficznego / wizualnego 

lub/i lektorskiego wszystkich dofinansowanych kolumn prasowych / audycji radiowych /  programów 

telewizyjnych. 

1.1. Na każdej dofinansowanej kolumnie należy umieścić informacje:  

„Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Zielonej Górze” używając logotypu dostępnego do pobrania ze strony internetowej 

Funduszu,  

oraz 

„Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze 

odpowiedzialność ponosi Redakcja”.  

1.2. Po zakończeniu każdej dofinansowanej audycji radiowej  należy nadać komunikaty:  

„Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Zielonej Górze” 

oraz 

„Za treści zawarte w audycji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze 

odpowiedzialność ponosi Redakcja” 

1.3. Po zakończeniu każdego dofinansowanego programu należy wyemitować planszę zawierającą 

komunikaty:  

„Program dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Zielonej Górze” używając logotypu dostępnego do pobrania ze strony internetowej 

Funduszu,  
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oraz 

„Za treści zawarte w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze 

odpowiedzialność ponosi Redakcja”.  

2. Podstrona internetowa  Beneficjenta, z wersjami elektronicznymi dofinansowanych 

kolumn/audycji/programów, powinna zostać oznakowana odpowiednio do kategorii, zgodnie z wytycznymi 

przedstawionymi w pkt.pkt..V.1.1.-1.3.  

3. Na dofinansowanych kolumnach ekologicznych oraz w trakcie audycji radiowych i programów 

telewizyjnych nie mogą być umieszczane:  

− reklamy, artykuły i programy sponsorowane, informacje agencyjne przedruki z innych publikacji oraz 

redakcyjne materiały opublikowane/wyemitowane przez Beneficjenta przed rozpoczęciem Konkursu 

− materiały promujące kandydatów lub ugrupowania biorące udział w wyborach powszechnych. 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu  jest dostępny na stronie internetowej: www.wfosigw.zgora.pl do czasu zakończenia 

Konkursu, tj. do 31 grudnia 2022 roku. 

2. Wszystkie wątpliwości dotyczące treści Regulaminu rozstrzyga ostatecznie Zarząd WFOŚiGW w Zielonej 

Górze. Nie przewiduje się trybu odwoławczego. 

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Wnioskodawca zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni je 

akceptuje. 

4. Konkurs przeprowadzany jest jawnie, a przystąpienie do Konkursu oznacza, że Wnioskodawca zezwala 

na publiczne ujawnienie wszystkich dokumentów złożonych w ramach Konkursu, chyba że do wniosku 

dołączy pisemne zastrzeżenie, że któryś załączonych dokumentów jest objęty tajemnicą przedsiębiorcy 

lub z innych przyczyn nie może być ujawniony. 

5. Fundusz nie zwraca materiałów, dokumentów i projektów nadesłanych w trakcie postępowania 

konkursowego. 

6. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie Fundusz zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu 

prowadzonego na podstawie niniejszego Regulaminu i zgodnie z przyjętymi zasadami, bez podania 

przyczyn.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w 2022 roku 

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze,  Ogólne zasady 

udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz Tryb i zasady udzielania 

i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze. 

 

 

 

 

http://www.wfosigw.zgora.pl/

