
Edukacja Ekologiczna 2020

www.wfosgw.poznan.pl



Fundusz w ramach edukacji ekologicznej dofinansuje 
przedsięwzięcia w formie dotacji zgodnie z Regulaminem 
naboru wniosków na dany rok. Zakres finansowania określa 
Lista Przedsięwzięć Priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalana na dany 
rok.
Lista Przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkiego Funduszu 
na rok 2020 uwzględnia dofinansowanie w ramach edukacji 
ekologicznej poniższe priorytety:



Priorytety:
• 1. Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące 

świadomość ekologiczną społeczeństwa (opracowanie i druk wydawnictw 
ekologicznych, przygotowanie aplikacji mobilnej o tematyce ekologiczno-
przyrodniczej, koszty produkcji wraz z emisją filmów edukacyjnych, zakup 
pomocy dydaktycznych, służących bezpośrednio edukacji ekologicznej, 
zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizowania programów 
edukacyjnych lub pokazów dydaktycnzych)

• 2. Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej ( tworzenie 
ścieżek edukacyjnych i ogrodów dydaktycznych)

• 3.Konkursy, warsztaty, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę 
ekologiczną i przyrodniczą przeznaczone w szczególności dla dzieci i 
młodzieży – zielone szkoły,

• 4. Seminaria, konferencje, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w odniesieniu do wszystkich działań 
objętych priorytetami WFOSGW w Poznaniu.



• Nabór w ramach Edukacji Ekologicznej ogłaszany jest każdego roku. Szczegóły 
dofinansowania w formie dotacji każdorazowo wskazane są w Regulaminie naboru 
wniosków, w szczególności wskazuje:

Adresatów naboru (m.in. jst oraz ich związki, jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, państwowe jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej – Komendy Miejskie PSP, KPPSP, państwowe i  
samorządowe instytucji kultury, uczelnie wyższe, spółki prawa handlowego, 
fundacje, stowarzyszenia)

Poziom i formę dofinansowania, dokumenty oraz załączniki jakie należy dołączyć do 
wniosku,

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane ,

Formy zabezpieczenia jeśli dotyczą wnioskodawcy,

 zasady oceny wniosku pod względem formalnym i merytorycznym ,

Sposób wyboru wykonawcy dla poszczególnych wnioskodawców,

Procedury związane z obsługą wniosku, m.in. procedura odwoławcza, zawarcie 
umowy i przekazanie środków.



GENERATOR WNIOSKÓW

• Wnioski składane są w generatorze wniosków, do którego wypełnienia 
sporządzona jest Instrukcja wypełnienia wniosku wraz z załącznikami

• W roku 2020 wpłynęło 232 wnioski na łączną kwotę wnioskowaną ok 
10 mln zł. 


