Załącznik nr 1. Szczegółowe warunki otrzymania pomocy finansowej
Dziedzina:
Lp.

1

2

Wersja 1.0/20 (styczeń 2020 r.)

INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA - EDUKACJA EKOLOGICZNA
Priorytety z Listy

A. Priorytet Główny

Typy zadań

Zadania z zakresu innych działań ochrony środowiska (edukacji
ekologicznej ) ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych

Kto może uzyskać dofinansowanie

Oprocentowanie
pożyczek

Wysokość
umorzenia

dotacja

do 10% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami kwalifikowanymi
zadania zgodnie z Programem Operacyjnym a wartością uzyskanego
dofinansowania ze środków zagranicznych

nd

nd

pożyczka

do 100% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami kwalifikowanymi
zadania zgodnie z Programem Operacyjnym a wartością uzyskanego
dofinansowania ze środków zagranicznych

1,95%

bez umorzenia

Zgodnie z zapisami danego Programu

dotacja

do 90 % kosztów kwalifikowanych

nd

nd

Świętokrzyski Park Narodowy

dotacja

do 40 % kosztów kwalifikowanych

nd

nd

JST, nadleśnictwa, podmioty posiadające siedzibę na terenie
województwa świętokrzyskiego posiadające osobowość
prawną, prowadzące statutową działalność w zakresie edukacji
ekologicznej lub ochrony przyrody/środowiska i które mają
siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego

dotacja

do 80 % kosztów kwalifikowanych

nd

nd

pożyczka

do 100% kosztów kwalifikowanych

3,00%

15%

pożyczka

do 100% kosztów kwalifikowanych

3,00%

15%

dotacja

do 40 % kosztów kwalifikowanych. Kampanie informacyjno edukacyjne prowadzone z wykorzystaniem środków masowego
przekazu: koszty produkcji programów i spotów, koszty emisji
programów i spotów, wydruk/emisja artykułów prasowych - do 40 %
k.kw. Film: produkcja i emisja, czas trwania - minimum 15 minut,
tłoczenie/ powielanie kopii filmu na nośnikach elektronicznych - do
40 % k.kw.

nd

nd

dotacja

do 50 % kosztów kwalifikowanych; Kampanie informacyjno edukacyjne prowadzone z wykorzystaniem środków masowego
przekazu: koszty produkcji programów i spotów - do 50 % k.kw;
koszty emisji programów i spotów - do 50 % k.kw.; wydruk/emisja
artykułów prasowych - do 50 % k.kw.
Film: produkcja i emisja, czas trwania - minimum 15 minut,
tłoczenie/ powielanie kopii filmu na nośnikach elektronicznych - do
50 % k.kw.

nd

nd

dotacja

do 80 % kosztów kwalifikowanych; Kampanie informacyjno edukacyjne prowadzone z wykorzystaniem środków masowego
przekazu: koszty produkcji programów i spotów - do 50 % k.kw;
koszty emisji programów i spotów - do 50 % k.kw.; wydruk/emisja
artykułów prasowych - do 50 % k.kw.
Film: produkcja i emisja, czas trwania - minimum 15 minut,
tłoczenie/ powielanie kopii filmu na nośnikach elektronicznych - do
70 % k.kw.

nd

nd

3. "Zielone szkoły" dla dzieci i młodzieży prowadzone na i poza
województwem świętokrzyskim

Inne podmioty uprawnione do realizacji zadania

Podmioty uprawnione do realizacji zadania

4. Projekty edukacyjne realizowane w ramach programów i konkursów
ogłaszanych przez Fundusz

Zgodnie z programem lub regulaminem konkursu

Świętokrzyski Park Narodowy

3

Procent dofinasowania

1. Szkolenia, konferencje, seminaria skierowane do dorosłych, warsztaty
Województwo Świętokrzyskie
dla dzieci i młodzieży

B.V.1.1. Propagowanie i
wymiana wiedzy w obszarze
różnorodności biologicznej,
2. Warsztaty, wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży
ochrony środowiska i
efektywnego wykorzystania
jego zasobów oraz
zrównoważonego rozwoju ,
ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony
powietrza i klimatu.

B.V.1.2. Aktywizacja
społeczeństwa dla
zrównoważonego rozwoju,
kształtowanie postaw
proekologicznych i
upowszechnianie idei
zrównoważonego rozwoju

Formy
dofinansowania

1. Programy edukacyjne, konkursy, materiały drukowane i
multimedialne, kampanie informacyjno-edukacyjne, inne projekty
edukacyjne. Kampanie informacyjno-edukacyjne prowadzone z
wykorzystaniem środków masowego przekazu - telewizji, radia i prasy

nadleśnictwa

JST, podmioty posiadające siedzibę na terenie województwa
świętokrzyskiego posiadające osobowość prawną, prowadzące
statutową działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub
ochrony przyrody/środowiska i które mają siedzibę na terenie
województwa świętokrzyskiego

Lp.

Priorytety z Listy

Typy zadań

Kto może uzyskać dofinansowanie
Inne podmioty uprawnione do realizacji zadania

2. Projekty edukacyjne i kampanie informacyjno - edukacyjne w
mediach publicznych i regionalnych

Wysokość
umorzenia

do 100% kosztów kwalifikowanych

3,00%

15%

środki masowego przekazu - telewizja, radio

dotacja

do 60 % kosztów kwalifikowanych,

nd

nd

środki masowego przekazu - prasa

dotacja

do 50 % kosztów kwalifikowanych

nd

nd

Zgodnie z programem lub regulaminem konkursu

dotacja

do 40 % kosztów kwalifikowanych

nd

nd

JST, nadleśnictwa, podmioty posiadające siedzibę na terenie
województwa świętokrzyskiego posiadające osobowość
prawną, prowadzące statutową działalność w zakresie edukacji
ekologicznej lub ochrony przyrody/środowiska i które mają
siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego, koła
łowieckie

dotacja

do 50 % kosztów kwalifikowanych

nd

nd

pożyczka

do 100% kosztów kwalifikowanych

3,00%

15%

dotacja

do 40 % kosztów kwalifikowanych

nd

nd

dotacja

do 50 % kosztów kwalifikowanych

nd

nd

Inne podmioty uprawnione do realizacji zadania **

pożyczka

do 100% kosztów kwalifikowanych

3,00%

15%

3. Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy
ośrodkach turystycznych, wypoczynkowych, sanatoryjnych, pod
Inne podmioty uprawnione do realizacji zadania**
warunkiem, że ww. infrastruktura będzie służyć edukacji ekologicznej
przez okres co najmniej 3 lat.

pożyczka

do 100% kosztów kwalifikowanych

3,00%

10%

Inne podmioty uprawnione do realizacji zadania **
Świętokrzyski Park Narodowy
JST, nadleśnictwa, podmioty posiadające siedzibę na terenie
2. Budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury terenowej służącej województwa świętokrzyskiego posiadające osobowość
edukacji ekologicznej przy bazach edukacji ekologicznej/poza bazami prawną, prowadzące statutową działalność w zakresie ochrony
edukacji ekologicznej pod warunkiem, że ww. infrastruktura będzie
przyrody/środowiska, koła łowieckie
służyć edukacji ekologicznej przez okres co najmniej 3 lat.

4. Projekty edukacyjne realizowane w ramach programów i konkursów
ogłaszanych przez Fundusz

5

Oprocentowanie
pożyczek

Świętokrzyski Park Narodowy
1. Wyposażenie/doposażenie baz edukacji ekologicznej
(ośrodków/centrów/sal edukacyjnych (z wyłączeniem sal w szkołach,
przedszkolach) zlokalizowanych na terenie województwa
świętokrzyskiego, które prowadzą edukację ekologiczną w oparciu o
własny, przyjęty do realizacji program edukacji ekologicznej na okres
co najmniej 3 lat, w sprzęt, w tym elementy wyposażenia, pomoce
dydaktyczne, wydawnictwa służące prowadzeniu edukacji ekologicznej

4

Procent dofinasowania

pożyczka

3. Projekty edukacyjne realizowane w ramach programów i konkursów
ogłaszanych przez Fundusz

B.V.1.3. Rozwój
infrastruktury służącej
edukacji ekologicznej

Formy
dofinansowania

B.V.1.4 Praktyczna edukacja
ekologiczna w ramach
Edukacja ekologiczna realizowana w ramach ogłaszanych przez
ogłaszanych przez Fundusz Fundusz konkursów
konkursów

Zgodnie z programem lub regulaminem konkursu

Zgodnie z regulaminem konkursu

** Inny podmiot uprawniony - właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, budynków, obiektów i urządzeń, z którymi związana jest dana inwestycja. W przypadku prowadzenia inwestycji/ przedsięwzięcia na współwłasność wymaga jest pisemna zgoda na realizację
zadania udzielona przez wszystkich współwłaścicieli

