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REGULAMIN PROGRAMU DOTACYJNEGO 

MIKROGRANTY – MIKROGRANTY SOŁECKIE 

 

1. Cel konkursu 

Celem Programu jest wybór i dofinansowanie działań o zasięgu lokalnym z zakresu edukacji 

ekologicznej, promujących ochronę środowiska naturalnego.  

2. Typy projektów 

Organizacja konkursów, olimpiad, warsztatów, kampanii, akcji, zielonych lekcji, wykładów  

i spotkań o tematyce ekologicznej – działania o zasięgu lokalnym. 

3. Alokacja środków 

100 000 zł 

4. Beneficjenci konkursu 

Jednostka samorządu terytorialnego – gminy działające w imieniu sołectw 

5. Warunki dofinansowania 

W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów 

kwalifikowanych, nie więcej niż 5 000 zł na zadania realizowane przez co najmniej 5 sołectw. Gmina 

może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu. 

6. Ocena wniosków 

Wnioskodawca dołączy do wniosku: 

1) harmonogram finansowo-rzeczowy zadania (harmonogram musi zawierać podział zadań  

ze względu na poszczególne sołectwa), 

2) oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT, 

3) oświadczenie w sprawie wyboru wykonawcy/dostawcy, 

4) dokumenty potwierdzające powołanie wybór osób upoważnionych do podpisania umowy  

5) oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym, zawierające wyszczególniony nr rachunku 

bankowego oraz nazwę banku, 

6) oświadczenie o nieposiadaniu zadłużeń z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. 

 

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) Wniosek złożony w elektronicznym Systemie Wniosków, zawierający komplet wymaganych 

dokumentów. 
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4) Pozytywna ocena formalna pozwala na przeprowadzenie oceny merytorycznej,  

a następnie na przedstawienie wniosku na posiedzeniu Zarządu Funduszu, który podejmuje 

decyzję o ewentualnym dofinansowaniu realizacji zadania.  

7. Termin naboru wniosków o dofinansowanie 

1) Nabór w konkursie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia do 30.12.2017r.  

2) Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub unieważnienia 

konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

3) Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków – liczy się data wysłania 

Wniosku w Systemie. 

4) Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

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 2017. 

2) Dokumentacja (w szczególności Wnioski) służy wyłącznie do użytku służbowego Funduszu oraz 

podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli. 

9. Osoba do kontaktu 

Justyna Raczyńska tel. (089) 522-02-16, e-mail: j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl  


