Zielona Klasa
1. Cel konkursu
Celem konkursu jest wsparcie rozwoju bazy edukacji ekologicznej wraz z aktywizacją współpracy środowisk mających
codzienny kontakt z naturą w szczególności organizacji pozarządowych prowadzącym edukację ekologiczną dedykowaną
lokalnym społecznościom wiejskim.
2. Zakres konkursu
Zakres konkursu obejmuje wsparcie budowy, modernizacji, adaptacji, obiektów służących edukacji ekologicznej położonych na
obszarach wiejskich.
Koszty kwalifikowane obejmują: prace budowlane, instalacyjne, stolarkę drzwiową i okienną, roboty termomodernizacyjne,
prace malarskie i wykończeniowe, wykonanie oświetlenia, zakup mebli i wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
wykonanie tablic poglądowych, zagospodarowanie terenu. Nie będą finansowane koszty: związane z funkcjami biurowymi i
miejscami sypialnymi w finansowanych obiektach, garaże, magazyny, urządzenia łowieckie, grodzenia, bramy, furtki.
3. Alokacja środków
- 1 000 000 zł
4. Wnioskodawcy
Organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz koła
łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie województwa.
5. Warunki uczestnictwa
Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez złożenie standardowego wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu wraz z
wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.olsztyn.pl.
Wnioski należy składać w siedzibie Funduszu. Nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania zaplanowanej kwoty.
Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 000 zł na jeden projekt. Pożyczka
może być udzielona na okres 10 lat. Projekt zakłada możliwość umorzenia do 30% wartości udzielonej pożyczki po spełnieniu
warunków wynikających z zawartej umowy, w tym osiągnięcia deklarowanych efektów ekologicznych. Zabezpieczenie
udzielonej pożyczki stanowi hipoteka nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy.
6. Wymagane dokumenty
1. Harmonogram finansowo‐rzeczowy zadania,
2. Oświadczenie w sprawie wyboru wykonawcy zadania,

3. Aktualny wypis z odpowiedniego rejestru,
4. Statut Wnioskodawcy,
5. Prawo dysponowania nieruchomością
6. Zaświadczenie o posiadanym rachunku bankowym, zawierające nr rachunku bankowego oraz nazwę banku,
7. Oświadczenie o nie posiadaniu zadłużeń z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (ważne 3 m-ce liczone od
daty wystawienia),
8. Deklarowane efekty ekologiczne:
a) ilość miejsc edukacyjnych powstałych w wyniku podjętych działań,
b) deklarowana aktywność edukacyjna- minimum 12 zdarzeń rocznie w okresie trwania umowy pożyczki.
7. Postanowienia końcowe
W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy 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 2016, przyjętych uchwałą nr 41/2015 z dnia 30.10.2015r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w
Olsztynie.
8. Osoba do kontaktu
Justyna Raczyńska Tel (089) 522-02-16, j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl

