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REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO
Działanie 2. Edukacja Ekologiczna
Poddziałanie 2.2 Dofinansowanie działań edukacyjnych
Kategoria 2.2.4 Myśliwi i Wędkarze – Naturze
1. Cel konkursu
Celem Programu jest wybór i dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej,
promujących ochronę środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży. Konkurs obejmuje
druk publikacji i materiałów promocyjno-edukacyjnych oraz organizację konkursów,
warsztatów, akcji, kampanii o tematyce ekologicznej przybliżających gospodarkę łowiecką
i rybacką najmłodszym (m.in.: spotkania z dziećmi na łonie natury, aktywizacja
najmłodszych poprzez wspólne akcje takie jak zalesienia, itp.).
2. Typy projektów
a) organizacja konkursów i warsztatów ekologicznych
b) organizacja kampanii i akcji ekologicznych
c) wydanie książek i albumów o treści edukacyjnej
d) wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych
3. Alokacja środków
90 000 zł
4. Beneficjenci konkursu
a) koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim
b) koła wędkarskie zrzeszone w Polskim Związku Wędkarskim
5. Warunki dofinansowania
W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów
kwalifikowanych, nie więcej niż 3 000 zł.
6. Ocena wniosków
6.1. Ocena formalna
1) Celem oceny formalnej jest potwierdzenie kompletności oraz zgodności Wniosku
z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
2) Wnioski są oceniane w kolejności, w jakiej wpływały do Funduszu.
3) Fundusz przeprowadza ocenę formalną Wniosku, zgodnie z następującymi kryteriami
formalnymi:
a) Wniosek został złożony w Systemie Wniosków i zawiera wymagane dokumenty
potrzebne do przeprowadzenia oceny formalnej, tj.:
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•

harmonogram finansowo-rzeczowy zadania,

•

zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z należnych opłat za
korzystanie ze środowiska lub oświadczenie, iż ten obowiązek nie dotyczy
Wnioskodawcy,

•

oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT.

a) Dodatkowo Wnioskodawca w części techniczno-ekologicznej Wniosku przedstawi
dane umożliwiające przeprowadzenie oceny merytorycznej oraz w przypadku
wydawnictw dołączy do Wniosku Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu
warunków wynikających z wytycznych zawartych w Załączniku nr 1 do Regulaminu
Konkursu.
4) Ocena formalna jest oceną „0/1”, co oznacza, że niespełnienie jednego z warunków
formalnych, powoduje odrzucenie Wniosku z dalszej procedury.
5) Wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej z uwagi na: błędy formalne,
niepodlegające uzupełnieniu lub poprawie, niedostarczenie wymaganych dokumentów
w wyznaczonym terminie oraz wprowadzenie dodatkowych zmian we Wniosku
i załącznikach nie informując o tym fakcie Funduszu.
6) Fundusz na etapie oceny formalnej dopuszcza jedną poprawkę złożonego Wniosku.
Wszelkie zmiany możliwe są w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty cofnięcia Wniosku
do edycji w Systemie Wniosków.
7) W przypadku wystąpienia okoliczności, gdy Wnioskodawca nie dostarczy uzupełnienia
w terminie wskazanym przez Regulamin lub nie dokona uzupełnienia wszystkich
elementów Wniosku i załączników wskazanych w informacji wygenerowanej
w Systemie Wniosków, Wniosek zostanie odrzucony, a Fundusz informuje
Wnioskodawcę o wyłączeniu Wniosku z dalszego rozpatrywania.
8) Wniosek, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną, przekazywany jest do oceny
merytorycznej.
6.2 Ocena merytoryczna
1) Ocena merytoryczna odbywa się w oparciu o poniższe kryteria.
Parametr
Zgodność z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia
Ponadregionalny
Regionalny (powiat)
Lokalny (gmina)
Liczba uczestników
Nakład
powyżej 100
powyżej 200
50 – 100
200 – 100
poniżej 50
poniżej 100
Maksymalna liczba punktów

Liczba pkt.
5
6
4
2
6
4
2
17

2) Na podstawie wyników oceny merytorycznej tworzona jest lista rankingowa projektów,
którą zatwierdza Zarząd Funduszu.
3) W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w ocenie końcowej, o kolejności
na liście rankingowej decyduje Zarząd Funduszu.
4) Dofinansowanie przyznawane jest dla projektów, które otrzymają najwyższą liczbę
punktów, wg listy rankingowej, do wyczerpania alokacji w konkursie.
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7. Termin naboru wniosków o dofinansowanie
1) Wnioski należy składać w terminie do dnia 31.03.2015 r. (wtorek) do godziny 15.30.
2) Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków – liczy się data
wysłania Wniosku w Systemie.
3) Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4) W przypadku nie wyczerpania środków w ramach alokacji przewidzianej w konkursie,
ogłoszony zostanie kolejny termin naboru wniosków.
8. Postanowienia końcowe
1) W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, obowiązują zapisy Regulaminu
programów dotacyjnych oraz Zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji
oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rok 2015.
2) Dokumentacja (w szczególności Wnioski) służy wyłącznie do użytku służbowego
Funduszu oraz podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.
9. Osoba do kontaktu
Anna Granacka tel. (089) 522-02-16, e-mail: a.granacka@wfosigw.olsztyn.pl
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