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PROGRAM PRIORYTETOWY 

Tytuł programu:  Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej 

1. Cel programu

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa 
(w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii 
i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

2. Wskaźnik osiągnięcia celu programu

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.: 
Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno – promocyjnych oraz informacyjnych (liczba osób) 
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi 
co najmniej  1,5 mln osób. 

3. Budżet

Budżet NFOŚiGW na realizację celu programu wynosi do 76 000 000,00 zł dla bezzwrotnych form 
dofinansowania. 

4. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2022–2025, przy czym: 

1) zobowiązania (rozumiane jako zawieranie przez NFOŚiGW umów z WFOŚiGW) podejmowane będą
do 30.06.2023 r.

2) środki wydatkowane przez WFOŚIGW będą do 31.12.2025  r.

5. Terminy i sposób składania wniosków

1) Nabór wniosków o przekazanie środków dla WFOŚiGW prowadzony jest w trybie ciągłym;
2) Terminy, sposób składania wniosków w naborze ciągłym i ich rozpatrywania określone zostaną w

ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będzie na stronie internetowej NFOŚiGW;
3) Nabory wniosków dla beneficjentów końcowych prowadzone będą przez właściwy WFOŚiGW w

trybie konkursowym;
4) Terminy, sposób składania wniosków w naborach konkursowych (konkursach) i ich rozpatrywania

oraz szczegółowe warunki konkursu określone zostaną w Regulaminach naborów wniosków, które
zamieszczone będą na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW;

5) Formularze wniosków o dofinansowanie będą umieszczone na stronie internetowej właściwego
WFOŚiGW.

6. Koszty kwalifikowane

1) Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2022 r. do 30.06.2025 r.
2) Koszty kwalifikowane muszą być bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego

realizacji oraz osiągnięcia efektu ekologicznego;
3) Katalog kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik nr 1 do programu;
4) Wyłącza się koszty zamówień oraz grantów udzielanych podmiotom powiązanym.

Podmiot powiązany – jest to podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo, które to powiązania
polegają na wzajemnych powiązaniach między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do
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zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
e) w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia,
f) w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania

7.1 Formy dofinansowania 

Udostępnienie środków dla WFOŚiGW, z przeznaczeniem na udzielanie dotacji beneficjentom 
końcowym. 

7.2 Warunki udostępniania środków przez NFOŚiGW 

1) Udostępnienie środków jest nieodpłatne i bezzwrotne;
2) Wysokość udostępnionych dla jednego WFOŚiGW środków składa się z części, o których mowa w

pkt 3 i 4, przy czym kwota udostępnionych środków  dla jednego WFOŚiGW może wynieść
maksymalnie 3 500 000 zł, z zastrzeżeniem pkt 6;

3) Kwota udostępnionych przez NFOŚiGW środków jest zależna od przychodów danego WFOŚiGW
w 2021 roku:
a) kwota dla WFOŚiGW z przychodami poniżej 15 mln złotych wynosi 2,5 mln złotych,
b) kwota dla WFOŚiGW z przychodami równymi lub powyżej 15 mln złotych wynosi

1,5 mln złotych;
4) Kwota udostępnionych przez NFOŚiGW środków będąca uzupełnieniem wkładu własnego

WFOŚiGW jest zależna od jego wysokości i przychodów danego WFOŚiGW w 2021 roku i wynosi
odpowiednio dla:
a) WFOŚIGW z przychodami poniżej 15 mln złotych, 10 zł za 1 zł wkładu własnego,
b) WFOŚiGW z przychodami równymi lub powyżej 15 mln złotych i poniżej 20 mln złotych, 5 zł za

1 zł wkładu własnego,
c) WFOŚiGW z przychodami równymi lub powyżej 20 mln złotych i poniżej 50 mln złotych, 2 zł za

1 zł wkładu własnego,
d) WFOŚiGW z przychodami powyżej 50 mln złotych, 1 zł za 1 zł wkładu własnego;
5) Nie ustala się limitu wkładu własnego WFOŚIGW;
6) NFOŚiGW może zwiększyć dofinansowanie powyżej kwoty określonej w pkt 2, w przypadku

dostępności środków w ramach programu.

7.3 Warunki dofinansowania z udziałem środków NFOŚiGW, udzielanego przez WFOŚiGW 
beneficjentom końcowym 

1) Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym;
2) Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi:

a) do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi
teren parku narodowego,

b) do 90% dla pozostałych podmiotów;
3) Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta końcowego na jedno

przedsięwzięcie wynosi do 150 000 zł; 
4) Minimalny wskaźnik osiągnięcia celu programu dla jednego przedsięwzięcia wynosi 5000 osób,

w tym min. 500 osób to działania bezpośredniej edukacji;
5) Działania bezpośredniej edukacji to wszystkie działania przekazujące odbiorcy bezpośrednio treści

edukacyjne, angażujących odbiorcę, mające wpływ na trwały wzrost świadomości ekologicznej,
wyzwalające długofalową aktywność odbiorcy w określonym obszarze tematycznym, realizowane
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z wykorzystaniem różnorodnych form i narzędzi edukacyjnych tradycyjnych oraz/lub 
innowacyjnych (np. warsztaty, wykłady, szkolenia, e-learning, webinaria, artykuły, audycje, 
publikacje, program realizowany przez ośrodki edukacyjne); 

6) Działania pośredniej edukacji to działania mające na celu poszerzenie świadomości, wiedzy
i wykreowanie pożądanych postaw i zachowań u relatywnie największej liczby odbiorców,
wykorzystujące głównie media tradycyjne i elektroniczne /informowanie o bezpośrednich
działaniach edukacyjnych jednocześnie przekazując wiedzę w szczególności działania w internecie
i mediach tradycyjnych (np. reklamy, banery, plakaty, spoty, social-media, strona www);

7) Maksymalny czas trwania projektu wynosi 2 lata, w przypadku przedsięwzięć o charakterze
inwestycyjnym dopuszcza się 1 rok na osiągniecie założonego wskaźnika.

7.4. Beneficjenci 

1) Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
2) Beneficjentem końcowym są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające

osobowości prawnej , którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 331 k.c. stosuje
się do nich przepisy o osobach prawnych. Katalog beneficjentów końcowych może zostać
zawężony w ogłoszeniu o naborze przez ogłaszający go wojewódzki fundusz ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.

7.5. Rodzaje przedsięwzięć: 

Działania powiązane lub pojedyncze, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy: 
a) warsztaty,
b) szkolenia,
c) szkolenia e-learningowe,
d) zajęcia w terenie,
e) konferencje,
f) seminaria,
g) wydarzenia edukacyjne (np. happeningi, akcje i imprezy),
h) programy i kampanie edukacyjne,
i) konkursy,
j) filmy (produkcja wraz z emisją),
k) spoty (produkcja wraz z emisją),
l) audycje radiowe, telewizyjne i internetowe (produkcja wraz z emisją),
m) prasa i publikacje prasowe
n) pomoce dydaktyczne
o) infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej,
p) modernizacja ośrodków edukacji ekologicznej (wraz ze zrealizowaniem programu

edukacyjnego),
q) wyposażenie sal edukacyjnych/ekopracowni (wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego).

r) utworzenie pracowni szkolnych (przyrodniczych i dotyczących odnawialnych źródeł energii),
z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 2.

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

8.1 Kryteria oceny wniosków o udostępnienie środków składanych przez WFOŚiGW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 
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1 Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru 

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie 

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono do niego wszystkie 
wymagane załączniki 

4. 
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz 
NFOŚiGW  

5. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym 

6. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym 

7. 
Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna 
z programem priorytetowym 

Nie ustala się kryteriów jakościowych punktowych i kryteriów jakościowych dopuszczających. 

8.2 Do wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w naborze konkursowym, realizowanym przez 
WFOŚIGW stosuje się kryteria dostępu, kryteria jakościowe punktowe, kryteria jakościowe 
dopuszczające. 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 

1. 
Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru 
konkursowego 

2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie 

3. 
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie 
wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie, wymagane 
załączniki 

4. 
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w 
programie priorytetowym 

5. 

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku WFOŚiGW nie 
wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o 
dofinansowanie – za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – 
z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy 

6. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym 

7. 
Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem złożenia 
wniosku 

8. 
Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne 
z programem priorytetowym 

9. 
Forma, wysokość i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest 
zgodna z programem priorytetowym 

10. 
Wskaźnik osiągnięcia celu programu dla jednego przedsięwzięcia jest 
zgodny z programem priorytetowym, tj. wynosi min. 5000 osób, w tym min. 
500 osób to działania bezpośredniej edukacji. 

11 Przedsięwzięcie w większości realizuje działania bezpośrednio związane z 
jedną ze wskazanych tematyk Programu. 
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Którą tematykę realizuje przedsięwzięcie? (poniżej zaznaczyć tylko jedną tematykę): 

efektywność energetyczna/OZE 

niskoemisyjny transport 

przeciwdziałanie emisjom 

zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE 

Lp. NAZWA KRYTERIUM WYNIK OCENY 

I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 
Ocena rozpoznania zgodności przedsięwzięcia z 
potrzebami grup docelowych 

0-5 pkt

Celowość realizacji w kontekście zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych i tematyki określonej w 
naborze. 

Zasady oceny: 

Ocenie podlega właściwa i rzetelna analiza sytuacji istniejącej oraz dokonana i wykazana przez 
Wnioskodawcę identyfikacja problemów, oparta na wiarygodnych danych, takich jak właściwie dobrane 
badania ogólnodostępne i badania własne, informacje publikowane przez administrację publiczną;  
prawidłowość sformułowania celów, adekwatnie do zdiagnozowanych problemów, rozpoznanie i 
uwzględnienie  rzeczywistego zapotrzebowania na działania edukacyjne o tematyce określonej w 
naborze; sposób  doboru i uzasadnienie doboru grupy celowej ze względu na zidentyfikowany problem; 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt)  powoduje odrzucenie wniosku. 

2 

Zgodność zakresu  przedsięwzięcia z programem 
priorytetowym, warunkami  naboru, poziom 
adekwatności i atrakcyjności zaproponowanych form, 
metod, narzędzi edukacyjnych do zidentyfikowanych 
potrzeb edukacyjnych, specyfiki grupy celowej i 
tematyki określonej w naborze, w kontekście realizacji 
założonych celów edukacyjnych 

0-15 pkt

 poruszane zagadnienia tematyczne i plan przedsięwzięcia  (zgodność z celami programu, istotność 
i aktualność oraz zawartość merytoryczna przekazywanych treści)  0-6 pkt 

 atrakcyjność i kompleksowość zastosowanych narzędzi (szczególnie w odniesieniu do celu 
projektu) 0-3 pkt 

 angażowanie i bezpośrednie uaktywnianie uczestników działań  0-3 pkt 

 adekwatność wykorzystanych kanałów informacyjnych 0-3 pkt 

3 Wartość  poznawczo-edukacyjna przedsięwzięcia 0-10 pkt

Rzetelność i rozwojowy charakter projektu. 

Zasady oceny: 

poprawność metodyczna i merytoryczna zgodnie z najnowszą, dostępną wiedzą 0-5pkt 

komplementarność proponowanych działań (porównanie z istniejącą ofertą edukacyjną  lub projektami 
edukacyjnymi o podobnej tematyce i charakterze, realizowanymi na terenie planowanych działań w 
dniu składania wniosku lub planowanych do realizacji w tym samym czasie, co projekt objęty 
wnioskiem) 0-5 pkt 
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4 
Sposób promocji oraz unikalność sposobu przekazu 
wiedzy/informacji 

0-7 pkt

Nowoczesne podejście do prowadzenia działań edukacyjnych i sposób promocji projektu. 

Zasady oceny: 

wykorzystanie nowoczesnych technologii przekazu informacji, kreatywność 0-5 pkt  

zaproponowane narzędzia promocyjne 0-2 pkt 

5 
Wpływ na realizację wskaźników programu 
priorytetowego i monitorowanie 

0-6 pkt

Zakres i efekty planowanego przedsięwzięcia; wiarygodna, rzetelnie skalkulowana planowana liczba 
odbiorców; sposób monitorowania realizacji przedsięwzięcia oraz weryfikacji uzyskanych rezultatów - 
do 3 pkt 

Zasięg przedsięwzięcia jest minimum 2-krotnie wyższy niż minimalny – 1 pkt 

Zasięg przedsięwzięcia jest minimum 3-krotnie wyższy niż minimalny – 2 pkt 

Zasięg przedsięwzięcia jest minimum 4-krotnie wyższy niż minimalny – 3 pkt 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt)  powoduje odrzucenie wniosku. 

II. WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Ocena realności skutecznego wdrożenia przyjętego 
rozwiązania 

0-8 pkt

Przejrzystość i spójność opisu zaplanowanych działań z danymi w pozostałych częściach formularza 
wniosku) 0-3 pkt  

Realność zaplanowanych działań przy zakładanych zasobach i środkach (wiarygodność realizacji w 
zakładanym zakresie) 0-5 pkt 

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 

2. Doświadczenie Wnioskodawcy 0-9 pkt

Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w ciągu ostatnich 5 lat; kwalifikacje i kompetencje członków 
zespołu realizującego przedsięwzięcie, eksperci. 

Zasady oceny: 

0 pkt – Wnioskodawca w ciągu 5 lat, poprzedzających złożenie wniosku, nie zakończył pozytywnie 
realizacji minimum 1 przedsięwzięcia edukacyjnego o tematyce zbliżonej do wnioskowanego 
przedsięwzięcia, o podobnym charakterze  oraz nie dysponuje aktualnie co najmniej jednym ekspertem 
merytorycznym z dziedziny objętej wnioskiem, ani co najmniej jeden członek zespołu realizacyjnego nie 
ma doświadczenia w realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia edukacyjnego, o podobnym 
charakterze   

3 pkt – Wnioskodawca w ciągu 5 lat, poprzedzających złożenie wniosku  zakończył pozytywnie realizację 
minimum 1 przedsięwzięcia edukacyjnego o tematyce zbliżonej do wnioskowanego przedsięwzięcia, o 
podobnym charakterze lub potwierdza dysponowanie aktualnie co najmniej jednym ekspertem 
merytorycznym z dziedziny objętej wnioskiem lub co najmniej jeden członek zespołu realizacyjnego ma 
doświadczenie w realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia edukacyjnego, o podobnym charakterze  

6 pkt – Wnioskodawca w ciągu 5  lat, poprzedzających złożenie wniosku, zakończył pozytywnie realizację 
minimum 1 przedsięwzięcia edukacyjnego o tematyce zbliżonej do wnioskowanego przedsięwzięcia, o 
podobnym charakterze i potwierdza dysponowanie aktualnie co najmniej jednym ekspertem 
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KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE 

9. Postanowienia dodatkowe

1) Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria wyboru

merytorycznym z dziedziny objętej wnioskiem lub co najmniej jeden członek zespołu realizacyjnego ma 
doświadczenie w realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia edukacyjnego, o podobnym charakterze 

9 pkt – Wnioskodawca w ciągu 5 lat, poprzedzających złożenie wniosku, zakończył pozytywnie realizację 
minimum 1 przedsięwzięcia edukacyjne o tematyce zbliżonej do wnioskowanego przedsięwzięcia, o 
podobnym charakterze i potwierdza dysponowanie aktualnie co najmniej jednym ekspertem 
merytorycznym z dziedziny objętej wnioskiem oraz co najmniej jeden członek zespołu realizacyjnego ma 
doświadczenie w realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia edukacyjnego, o podobnym charakterze  

3. 
Ocena wysokości i kwalifikowalności  kosztów w 
poszczególnych pozycjach harmonogramu rzeczowo-
finansowego 

0-20 pkt

0 pkt - mniej niż 50% zaplanowanych kosztów stanowią koszty, których wysokość jest adekwatna do 
realizowanych działań oraz są zgodne z programem  priorytetowym, niezbędne i bezpośrednio 
związane z realizacją przedsięwzięcia, uzasadnione i szczegółowo  skalkulowane. 

5 pkt - co najmniej 50% zaplanowanych kosztów stanowią koszty, których wysokość jest adekwatna do 
realizowanych działań oraz są zgodne z programem priorytetowym, niezbędne i bezpośrednio związane 
z realizacją przedsięwzięcia, uzasadnione i szczegółowo  skalkulowane. 

10 pkt - co najmniej 65% zaplanowanych kosztów stanowią koszty, których wysokość jest adekwatna 
do realizowanych działań oraz są zgodne z programem priorytetowym, niezbędne i bezpośrednio 
związane z realizacją przedsięwzięcia, uzasadnione  szczegółowo skalkulowane. 

15 pkt - co najmniej 80% zaplanowanych kosztów stanowią koszty, których wysokość jest adekwatna 
do realizowanych działań oraz są zgodne z programem priorytetowym, niezbędne i bezpośrednio 
związane z realizacją przedsięwzięcia, uzasadnione i szczegółowo skalkulowane. 

20 pkt- co najmniej 95% zaplanowanych kosztów stanowią koszty, których wysokość jest adekwatna do 
realizowanych działań oraz są zgodne z programem priorytetowym, niezbędne i bezpośrednio związane 
z realizacją przedsięwzięcia, uzasadnione i szczegółowo skalkulowane. 

Suma punktów z oceny w obszarach I-II 

(minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny wynosi 48 pkt) 
Max 80 pkt 

OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ 

Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy de minimis 

Zasady oceny: 

Ocena występowania oraz dopuszczalności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności 
z przepisami o pomocy de minimis. 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku. 
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przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej”. 

2) Wdrażanie programu w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7.5 lit. r, w roku 2023 będzie
realizowane przez WFOŚiGW Warszawie, WFOŚiGW w Lublinie, WFOŚiGW w Opolu, WFOŚiGW w
Olsztynie oraz WFOŚiGW w Szczecinie  na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego,
opolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego  a od 2024 przez wszystkie WFOŚiGW
na terenie całego kraju, w liczbie co najmniej 2 pracowni szkolnych (pracownia szkolona przyrodnicza
i pracownia szkolona dotycząca odnawialnych źródeł energii) na terenie każdego powiatu.

Lista załączników 

1. Katalog kosztów kwalifikowanych


