
Załącznik do uchwały Nr 92/16  

Zarządu WFOŚiGW w Kielcach  

Z dnia 22 grudnia 2016 r. 

 

KATALOG KWALIFIKACJI KOSZTÓW DLA ZADAŃ DOFINANSOWYWANYCH 

ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I 

GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH 

 

V. INNE   DZIAŁANIA  OCHRONY  ŚRODOWISKA  - EDUKACJA EKOLOGICZNA 

1. Koszty kwalifikowane: 

 

1) szkolenia, konferencje, seminaria skierowane do dorosłych w celu ich kształcenia, 

rozwijania kompetencji i kwalifikacji organizowane przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i 

Województwo Świętokrzyskie oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizowane 

przez Województwo Świętokrzyskie: 

a) druk materiałów szkoleniowych, konferencyjnych, warsztatowych, na seminaria, 

b) honoraria dla osób prowadzących szkolenia, konferencje, seminaria skierowane do 

dorosłych / wygłaszających referaty, 

c) koszty tłumaczenia, 

d) wynajem sal z uwzględnieniem maksymalnego poziomu kosztu: 

- do 1 000 zł (w przypadku zadań jednodniowych), 

- do 2 000 zł (w przypadku zadań dwu lub kilkudniowych), 

e) koszty transportu uczestników w trakcie prowadzenia warsztatów, szkoleń, 

konferencji, seminariów, 

f) poczęstunek: do 300,00 zł na warsztat/ szkolenie/ konferencję/ seminarium; 

 

2) konkursy: 

a) nagrody i upominki indywidualne typu: wydawnictwa, artykuły szkolne, pomoce 

dydaktyczne, sprzęt sportowo-turystyczny, fotograficzny, sadzonki roślin, drobny 

sprzęt elektroniczny i optyczny, gry dydaktyczne, dyplomy itp. 

b) nagrody i upominki zespołowe: 

- dla placówek oświatowych: 

 sprzęt oraz pomoce dydaktyczne służące prowadzeniu edukacji ekologicznej, 

 krajowe wycieczki edukacyjno - przyrodniczo - krajoznawcze, w tym 

kilkudniowe wycieczki (zielone szkoły): 

o koszty transportu, 

o koszty wstępu do odwiedzanych obiektów 

o usługi przewodników, 

o przedstawienia    teatralne    o    tematyce ekologicznej/ przyrodniczej, 

o przeprowadzenie   warsztatów   teatralnych   o tematyce ekologicznej/ 

przyrodniczej z udziałem dzieci, 

- nagrody   i   upominki   dla   innych   jednostek uczestniczących w konkursie, 



 uzgodnione z Funduszem, 

c) poczęstunek w ramach konkursu: do 300,00 zł na konkurs, 

d) we wszystkich przypadkach zakupu nagród indywidulanych i zespołowych 

dopuszcza się inne typy nagród, uzgodnione z Funduszem. 

 

3) warsztaty ekologiczne prowadzone w sali: 

 

a) koszty materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów 

wykorzystywanych (zużywanych) na bieżąco podczas warsztatów, 

b) wynajem sal z uwzględnieniem maksymalnego poziomu kosztu: 

- do 1 000 zł (w przypadku zadań jednodniowych); 

- do 2 000 zł (w przypadku zadań dwu lub kilkudniowych), 

c) koszty  wynajmu  sprzętu/  pomocy  dydaktycznych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć, 

d) poczęstunek w ramach warsztatów: do 300,00 zł na warsztat; 

 

4) warsztaty ekologiczne prowadzone w terenie/ wyjazdy edukacyjne do obiektów 

infrastruktury ochrony środowiska/ jednodniowe wyjazdy edukacyjno - przyrodniczo - 

krajoznawcze: 

a) koszty materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów/zajęć podczas 

wyjazdów, wykorzystywanych (zużywanych) na bieżąco podczas 

warsztatów/zajęć, 

b) koszty wynajmu sprzętu/ pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć, 

c) koszty transportu, 

d) koszty wstępu do odwiedzanych obiektów (w przypadku warsztatów 

ekologicznych prowadzonych w terenie i jednodniowych wyjazdów edukacyjno - 

przyrodniczo - krajoznawczych), 

e) usługi  przewodników  (w  przypadku warsztatów ekologicznych prowadzonych 

w terenie i  jednodniowych wyjazdów edukacyjno przyrodniczo - 

krajoznawczych), 

f) poczęstunek w ramach warsztatów: do 300,00 zł na warsztat/wyjazd. 

 

5) „Zielone szkoły" prowadzone na terenie województwa świętokrzyskiego -wyjazdy 

edukacyjno - przyrodniczo - krajoznawcze trwające dłużej niż 1 dzień: 

a) koszty materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć podczas wyjazdu, 

wykorzystywanych (zużywanych) na bieżąco podczas zajęć, 

b) koszty wynajmu sprzętu/pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć, 

c) koszty transportu, 

d) koszty wstępu do odwiedzanych obiektów, 

e) usługi przewodników, 

f) poczęstunek/wyżywienie w ramach wyjazdów: do 15 zł/osoba/dzień, 

g) noclegi - do 15 zł/osoba/doba; 

 

6) „Zielone szkoły" prowadzone poza terenem województwa świętokrzyskiego - wyjazdy 

edukacyjno - przyrodniczo - krajoznawcze trwające dłużej niż 1 dzień: 



a) koszty transportu, 

b) koszty wstępu do odwiedzanych obiektów, 

c) usługi przewodników; 

7) projekty edukacyjne/ kampanie informacyjno - edukacyjne z wykorzystaniem 

środków masowego przekazu - radia, telewizji i prasy: 

a) koszty produkcji programów i spotów, 

b) koszty emisji programów i spotów, 

c) wydruk/emisja artykułów prasowych, 

d) film o czasie trwania minimum 15 min. - produkcja i emisja filmu, 

tłoczenie/powielanie kopii filmu na nośnikach elektronicznych - tylko w 

przypadku filmów rozdawanych bezpłatnie, 

e) przeniesienie autorskich praw majątkowych do programów, spotów i filmów na 

beneficjenta; 

8) projekty edukacyjne i kampanie informacyjno - edukacyjne realizowane przez środki 

masowego przekazu - radio, telewizję i wydawnictwa prasowe: 

a) koszty produkcji programów,  filmów i  spotów,  pod warunkiem realizacji ich 

emisji, 

b) wydruk/emisja artykułów prasowych; 

9) materiały drukowane i multimedialne: 

a) wydanie publikacji/wydawnictw (min. 10 stron), map - przygotowanie 

techniczne, graficzne i wydruk, z zastrzeżeniem punktu V.2.5 - tylko w 

przypadku publikacji rozdawanych bezpłatnie, 

b) zakup/wydruk zdjęć niezbędnych do realizacji edukacji ekologicznej -do 

publikacji/wydawnictw min. 10 stron, na wystawy, jako materiały multimedialne, 

c) przeniesienie autorskich praw majątkowych do materiałów drukowanych i 

multimedialnych na beneficjenta; 

 

10) wyposażenie/doposażenie baz edukacji ekologicznej (ośrodków/ centrów/ sal 

edukacyjnych - z wyłączeniem sal w przedszkolach i szkołach) 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: 

 

a) zakup sprzętu, w tym elementów wyposażenia i pomocy dydaktycznych 

służących prowadzeniu edukacji ekologicznej, 

b) zakup wydawnictw książkowych, multimedialnych, w tym filmów oraz 

prenumerata czasopism w ramach rozbudowy własnych zbiorów bibliotecznych, 

służących prowadzeniu edukacji ekologicznej; 

 

11) budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji 

ekologicznej zlokalizowanej przy bazach edukacji ekologicznej/poza bazami edukacji 

ekologicznej; budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej 

zlokalizowanej przy obiektach turystycznych, wypoczynkowych, sanatoryjnych. 

Warunek dofinansowania zadania: ww. infrastruktura będzie służyć edukacji 

ekologicznej przez okres co najmniej 3 lat. Dotyczy infrastruktury typu: wiaty 

edukacyjne, kąciki edukacyjne, terenowe stacje obserwacyjne, tablice edukacyjne, 

kładki do obserwacji terenowych, pomosty do obserwacji hydrobiologicznych, zegary 



fenologiczne, gry dydaktyczne, zagrody obserwacyjne, profile glebowe, kolekcje 

dendrologiczne, fiorystyczne, faunistyczne, zakup i instalacja monitoringu 

infrastruktury edukacyjnej, mapy i inne; 

12) koszty kwalifikowane określone w regulaminach konkursów, ogłaszanych przez 

Fundusz; 

13) inne koszty specyficzne dla zadania, uzgodnione z Funduszem. 

  

2. Koszty niekwalifikowane: 

1) wynagrodzenia dla członków komisji konkursowych; 

2) nagrody pieniężne; 

3) transport odpadów, zakup rękawic, worków w ramach zadań z zakresu 

edukacji ekologicznej; 

4) honoraria za teksty do publikacji: 

5) wydruk kalendarzy, ulotek, wydawnictw o charakterze naukowym; 

6) koszty koordynacji projektu; 

7) zabezpieczenie sanitarne, medyczne, ochrona, ubezpieczenie związane z 

organizacją imprez/pikników ekologicznych; 

8) opłaty pocztowe i inne związane z organizacją przedsięwzięcia, z wyłączeniem 

kosztów dostaw realizowanych w ramach zakresu rzeczowego zadania, 

9) koszty utrzymania stron internetowych; 

10) koszty utrzymania i organizacji biura; 

11) prenumerata czasopism z zastrzeżeniem punktu V. 1. 10 lit. b; 

12) zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konkursów/ olimpiad, szkoleń, 

konferencji, seminariów itp. (z zastrzeżeniem pkt V.1.1 lit. f, V. 1.2 lit. c, V. 1.3 

lit. d, V. 1.4 lit. f, V. 1.5 lit. f i lit. g); 

13) VAT w przypadku projektów generujących przychód, bez względu na fakt czy 

VAT będzie odzyskiwany, czy nie oraz bez względu na fakt gdzie projekt będzie 

generował przychód (czy u wnioskodawcy, czy u operatora); 

14) inne koszty nie związane bezpośrednio z priorytetami Wojewódzkiego Funduszu 

nie generujące efektu ekologicznego. 

 

 


