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WYTYCZNE 
 

dotyczące dofinansowania projektów szkolnych  

z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2019 

realizowanych przez publiczne placówki 

oświatowe 
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§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Środki na dofinansowanie projektów szkolnych z zakresu edukacji ekologicznej pochodzą z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.  

2. Dokumentacja dofinansowania projektów dostępna jest na stronie www.wmodn.elblag.pl w zakładce 
EC Edukacji Ekologicznej – Dofinansowanie. 

3. Środki przyznawane są na realizację małych projektów edukacyjnych w dziedzinie edukacji ekologicznej 
z ukierunkowaniem na tworzenie trwałych elementów zaplecza dydaktycznego wokół szkół. Projekty mogą 
obejmować: zakładanie ogrodów botanicznych, tworzenie szkolnych lapidariów geologicznych, piaskownic 
paleontologicznych, ogródków meteorologicznych, miejsc i ścieżek edukacyjnych, itp.   

4. Projekty powinny wykazywać się innowacyjnością, programem edukacyjnym, który przyniesie trwały efekt 
ekologiczny. Powinny służyć wszystkim uczniom, wychowankom, podopiecznym danej placówki oświatowej 
w celu prowadzenia obserwacji przyrodniczych i praktycznych działań mających na celu lepsze zrozumienie 
idei zrównoważonego rozwoju dla zachowania życia na Ziemi. Istnieje możliwość dofinansowania nowych 
przedsięwzięć w ramach rozpoczętych projektów.  

5. Podczas rozpatrywania wniosków premiowane będą działania o charakterze dobrych praktyk, podejmowane 
w obszarach priorytetowych: 

• bioróżnorodność, georóżnorodność, klimat;  

• odnawialne źródła energii; 

6. Harmonogram – obowiązujące terminy 

• składanie wniosków  do 16 września 2019 

• rozliczenie projektu do 20 listopada 2019 

7. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są publiczne placówki oświatowe 
z terenu powiatów: elbląskiego i miasta Elbląg, bartoszyckiego, braniewskiego i lidzbarskiego. 

8. Maksymalna wysokość dofinansowania dla placówki wynosi 1000,00 zł.  

9. Placówka może starać się o dofinansowanie do 100% wydatków przewidzianych w ramach projektu. 

10. Dofinansowaniem objęte są zadania, których planowany termin realizacji mieści się w ramach terminów 
wymaganych dla poszczególnych naborów. 

11. W ramach dofinansowania priorytetowo traktowane będą działania zgodne z przyjętymi przez Elbląskie 
Centrum Edukacji Ekologicznej priorytetami na dany rok kalendarzowy. 

§ 2 

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW 

1. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji drukowanej na załączonym formularzu wniosku w 
terminie do 16.09.2019 r.   

2. Wiosek powinien zostać opatrzony podpisem i pieczęcią osób upoważnionych do reprezentowania 
Wnioskodawcy.  

3. Wniosek należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg lub przesłać na ten sam adres. 
W przypadku przesłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego.  

4. Wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze wniosków nie będą rozpatrywane.  

http://www.wmodn.elblag.pl/
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5. Potencjalni Wnioskodawcy mają prawo do skorzystania z konsultacji (osobiście, tel. 55/ 625 72 93 lub drogą 

e-mail: w.kaminska@wmodn.elblag.pl), dotyczących ubiegania się o dofinansowanie za pośrednictwem  
Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.  

§ 3 

KOSZTY KWALIFIKOWANE I NIEKWALIFIKOWANE 

1. Wszystkie koszty rozliczane w ramach dofinansowania muszą mieć bezpośredni, ścisły związek 
z realizowanym projektem. 

2. Koszty kwalifikowane w ramach realizacji projektu: 

W ramach realizacji projektu placówka może zakupić takie materiały, jak: sadzonki drzew, krzewów 
i krzewinek do ogrodu, materiały do utwardzania ścieżek w ogrodzie, tablice informacyjno-edukacyjne, budki 
lęgowe dla ptaków, domki dla owadów, materiały do konstruowania domków umożliwiających osiedlanie się 
różnych zwierząt w ogrodzie, materiały do zakładania oczek wodnych, przyrządy do prowadzenia obserwacji 
meteorologicznych oraz poznawania odnawialnych źródeł energii oraz inne materiały bezpośrednio 
potrzebne do realizacji projektu. Placówka, zakładająca ogród musi we własnym zakresie zadbać o 

utrzymanie go w należytym stanie w latach następnych. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie 
nasadzeń należy pamiętać, aby umieścić tabliczki z opisem posadzonych roślin 

a) Nagrody w konkursach - nie powinny przekraczać 20 % całkowitego kosztu projektu.  

3. Koszty niekwalifikowane (nieuwzględniane w dofinasowaniu):  

a) koszty transportu;  

b) nagrody, 

c) artykuły spożywcze; 

d) honoraria osób realizujących projekt; 

e) tusze i tonery do drukarek i kopiarek i inne artykuły eksploatacyjne; 

f) środki czystości; 

g) sprzęt komputerowy; 

h) usługi kurierskie, koszty przesyłek. 

§ 4 

TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW  

1. Złożone wnioski są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. 

2. Kryteria formalne: 

1. Wniosek został złożony przez uprawnionego oferenta.  TAK  NIE 

2. Wniosek został złożony na właściwym formularzu.  TAK  NIE 

3. Wniosek został złożony terminowo.  TAK  NIE 

4. Wniosek został złożony na realizację małego projektu edukacyjnego 
z zakresu edukacji ekologicznej. 

 TAK  NIE 

5. Termin realizacji projektu mieści się w ramach wymaganych dla 
poszczególnych naborów. 

 TAK  NIE 
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6. Wniosek jest wypełniony we wszystkich rubrykach.  TAK  NIE 

7. Wniosek nie zawiera błędów rachunkowych.  TAK  NIE 

8. Wniosek jest podpisany przez upoważnione osoby.   TAK  NIE 

 

3. Oceny formalnej dokonuje kierownik Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. 

4. Wnioskodawca może uzupełnić braki formalne w ciągu 3 dni roboczych od przekazania informacji o nich  
przez Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej. 

5. Gdy wnioskodawca nie skorzysta z prawa uzupełnienia braków formalnych, wniosek jest odrzucany 
i nie podlega ocenie merytorycznej. 

6. Kryteria merytoryczne: 

 
L.p. 

 
Kryteria oceny merytorycznej 

 
Liczba punktów 
możliwych do 

uzyskania  
(maks. 40 pkt.) 

 
Liczba 

punktów 
uzyskanych 

 

1.  Wartość edukacyjna projektu w kontekście jego użyteczności, 
zasięgu oddziaływania, trwałości i przydatności w edukacji 
ekologicznej prowadzonej przez placówkę. 

12 
 

2.  Logiczna spójność celów projektu z planowanymi działaniami 
i kosztami określonymi w budżecie w celu osiągnięcia 
założonych efektów. 

12 
 

3.  Zgodność tematyki projektu z priorytetami przyjętymi przez 
ECEE na dany rok kalendarzowy. 

8 
 

4.  Dokumentacja projektowa – czytelność, przejrzystość 
i rzeczowość. 

4 
 

5.  Możliwość kontynuowania i rozwijania projektu w oparciu 
o utworzone zasoby. 

4 
 

Suma punktów : 40  

 

7. Wstępnej oceny merytorycznej dokonuje komisja konkursowa, w skład której wchodzą pracownicy W-MODN 
w Elblągu a ostatecznej Rada Programowa Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, która decyduje 
o wysokości przyznanego dofinansowania. 

8. Maksymalna liczba punktów, możliwych do przyznania ofercie projektowej wynosi 40. Po wstępnej ocenie 
zostanie sporządzona lista rankingowa projektów. 

9. Umieszczenie oferty projektowej na liście rankingowej nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. 
Dofinansowanie uzależnione jest od miejsca w rankingu, wielkości środków budżetowych przeznaczonych do 
podziału i ostatecznej decyzji Rady Programowej. 

10. Od decyzji Rady Programowej nie przysługuje odwołanie. 

11. Po podjęciu decyzji przez Radę Programową i ostatecznym zatwierdzeniu listy przez WFOŚiGW w Olsztynie 
placówki otrzymają informację pisemną o przyznanym dofinansowaniu.  
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§ 5 

WARUNKI ROZLICZENIA DOFINANSOWANIA 

Dokładne warunki rozliczenia dofinansowania zostaną podane placówkom 

w piśmie informującym o przyznanym dofinansowaniu projektu. 

1. W związku z tym, że środki na zadanie są w budżecie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Elblągu - wszystkie faktury i rachunki pobrane na realizację poszczególnych zadań w ramach 
dofinansowanego projektu powinny zawierać poniższe dane: 

NABYWCA: Województwo Warmińsko-Mazurskie 
ul. Emilii Plater 1 
10-562 Olsztyn 
NIP: 739 38 90 447 

ODBIORCA: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 
 ul. Wojska Polskiego 1  
 82-300 Elbląg 

(nie wolno stosować skrótów, ani dopisywać i tym samym zmieniać nazwy) 
 

2. Tylko faktury, rachunki opłacone i wystawione na wyżej wymienioną instytucję będą przyjmowane 

do rozliczenia. 

3. Faktury, rachunki muszą być opisane, zatwierdzone pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora. 

Do faktur, rachunków należy dołączyć dowody potwierdzające zapłatę (ksero przelewu, dokument zapłaty za 

pobraniem). Nie dotyczy faktur opłacanych gotówką. 

4. Placówka, która otrzyma dofinasowanie projektu zobowiązana jest do zamieszczenia informacji 

o otrzymanym dofinansowaniu na swojej stronie internetowej i oznakowania wszystkich przedsięwzięć 

realizowanych w ramach pozyskanych środków zgodnie z instrukcją oznaczania przedsięwzięć ze środków 

WFOŚiGW w Olsztynie, stanowiącą załącznik do wytycznych http://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajowe/.  

 

Tylko odpowiednie oznakowanie zakupionych elementów zadania  

jest warunkiem refundacji środków. 

5. Zwrot środków nastąpi po dostarczeniu przez placówkę rozliczenia finansowego i merytorycznego projektu 
do W-MODN w Elblągu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie o przyznanym dofinansowaniu.  

6. Środki zostaną przekazane na konto wskazane przez dyrektora szkoły: konto placówki lub Rady Rodziców. 

7. Złożenie sprawozdania finansowego i merytorycznego po terminie wskazanym w piśmie będzie 

uniemożliwiać ubieganie się o dofinasowanie w kolejnym naborze. 
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