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KATALOG KWALIFIKACJI KOSZTÓW 

DLA ZADAŃ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO 

FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH 

 

I. OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI 

WODNYMI 

 

1. Koszty kwalifikowane: 

 

1) dokumentacja niezbędna do realizacji zadania (dotyczy pożyczek); 

2) nadzór inwestorski, archeologiczny, autorski (dotyczy pożyczek); 

3) roboty budowlano-montażowe, w tym obiekty i infrastruktura związana z inwestycją, 

m.in. zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, odprowadzanie 

i oczyszczanie ścieków oraz przyłączenie do odprowadzania ścieków, ogrodzenie, 

oświetlenie (z wyłączeniem oświetlenia wokół zbiorników wodnych), urządzenia 

automatyki i sterowania, aparaturę kontrolno-pomiarową, zaplecze techniczne 

i laboratoryjne; 

4) przydomowe oczyszczalnie ścieków, posiadające deklaracje zgodności z normą 

zharmonizowaną PN-EN 12566-3+A2:2013 lub nowszą oraz raporty z badań wyrobu 

wystawione przez laboratoria notyfikowane przez Komisję Europejską, 

potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach właściwości użytkowych, 

dla których jakość ścieków oczyszczonych będzie zgodna z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; 

5) zakup i montaż nowych maszyn i urządzeń; 

6) rozruch technologiczny; 

7) roboty demontażowe związane z inwestycją; 

8) inne koszty specyficzne dla danego typu zadania, uzgodnione z Funduszem. 

 

2. Koszty niekwalifikowane: 

 

1) wykup gruntów, odszkodowania, opłaty administracyjne; 

2) elementy niezwiązane ze zwiększeniem zasobów wód powierzchniowych (przystanie, 

promenady, kładki) w przypadku budowy zbiorników małej retencji; 

3) koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników, zatrudnionych przez 

wnioskodawcę; 

4) VAT w przypadku, gdy jest/ będzie możliwość jego odzyskania; 

5) inne koszty nie związane bezpośrednio z priorytetami Wojewódzkiego Funduszu nie 

generujące efektu ekologicznego. 

 

II. RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI I OCHRONA 

POWIERZCHNI ZIEMI 

 

1. Koszty kwalifikowane: 



 

1) dokumentacja niezbędna do realizacji zadania (dotyczy pożyczek); 

2) nadzór inwestorski, archeologiczny, autorski (dotyczy pożyczek); 

3) roboty budowlano-montażowe, w tym obiekty i infrastruktura związana z inwestycją, 

m.in.: budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), 

budowa hal sortowni, budowa kwater składowania odpadów wraz drogami 

dojazdowymi, infrastruktura zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, 

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków lub przyłączenie do odprowadzania ścieków, 

ogrodzenie, oświetlenie dla budowanych/modernizowanych obiektów;  

4) zakup i montaż nowych maszyn i urządzeń; 

5) rozruch technologiczny; 

6) roboty demontażowe związane z inwestycją; 

7) zakup pojazdów i urządzeń związanych ze wspieraniem Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego, na potrzeby ratownictwa chemicznego i ekologicznego; 

8) demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest do 

miejsc unieszkodliwiania, przy czym dla wsparcia dotacyjnego: 

a) koszt jednostkowy dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania, nie może 

przekroczyć kwoty 700 zł/Mg, 

b) 1 m2 płyty azbestowo-cementowej waży do 15 kg; 

9) usługi niezbędne do prowadzenia obserwacji terenów, na których występują ruchy 

masowe ziemi oraz terenów zagrożonych tymi ruchami; 

10) inne koszty specyficzne dla danego typu zadania, uzgodnione z Funduszem. 

 

2. Koszty niekwalifikowane: 

 

1) wykup gruntów, odszkodowania, opłaty administracyjne; 

2) wykonanie pokrycia dachowego (dotyczy demontażu, transportu, unieszkodliwianie 

materiałów zawierających azbest); 

3) koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników, zatrudnionych przez 

wnioskodawcę; 

4) VAT w przypadku gdy jest/ będzie możliwość jego; 

5) inne koszty nie związane bezpośrednio z priorytetami Wojewódzkiego Funduszu nie 

generujące efektu ekologicznego. 

 

III. OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM  

 

1. Koszty kwalifikowane: 

 

1) dokumentacja niezbędna do realizacji zadania (dotyczy pożyczek); 

2) nadzór inwestorski, archeologiczny, autorski, przyrodniczy (dotyczy pożyczek); 

3) roboty budowlano-montażowe, w tym obiekty i infrastruktura związana z inwestycją, 

m.in. wykonanie robót budowlanych w kotłowni wraz z wymianą / montażem nowych 

urządzeń niezbędnych do jej działania, zbiorniki na paliwo, roboty budowlano - 

montażowe związane z budową lub modernizacją instalacji wykorzystujących OZE 

wraz z ogrodzeniem terenu, roboty budowlano montażowe wynikające z audytu 

energetycznego; 

4) zakup i montaż nowych maszyn i urządzeń; 

5) rozruch technologiczny; 

6) roboty demontażowe związane z inwestycją; 

7) wymiana pojazdów komunalnych na niskoemisyjne (hybrydowe); 

8) zakup samochodów, autobusów elektrycznych, urządzeń do ładowania pojazdów 

elektrycznych (budowa, zakup i montaż stacji do ładowania pojazdów elektrycznych); 



9) budowa i rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączami; 

10) przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowanych zadań dofinansowywanych 

w formie bezzwrotnej (dotacja, przekazanie środków w ramach rezerwy celowej), 

należy uwzględnić maksymalną wysokość kosztów określonych poniżej (podane 

kwoty są kwotami netto): 

a) niezbędna dokumentacja projektowa, w tym opracowanie audytów, opinie (np.: 

konserwatora zabytków) mapy do celów projektowych itp. – do 2% wartości prac 

objętych kosztem kwalifikowanym, 

b) dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie więcej niż: 

− ocieplanie ścian zewnętrznych budynków - do 220 zł/m2,  

− ocieplanie stropodachu/dachu/podłogi na gruncie - do 220 zł/m2, 

− wymiana okien - do 800 zł/m2, 

− wymiana drzwi/bram garażowych - do 2000 zł/m2 

− instalacja wewnętrzna c.o.  

- do 1000 zł/punkt (każdy grzejnik stanowi 1 punkt),  

- ogrzewanie podłogowe - do 300 zł/m2,  

i nie więcej niż 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych 

termomodernizacji,  

c) w odniesieniu do przebudowy lub wykonania nowych kotłowni – do850 zł/kW 

mocy nowo instalowanych kotłów, 

d) dla przedsięwzięć wykorzystujących niekonwencjonalne, odnawialne źródła 

energii: 

− zakup i montaż nowej instalacji kolektorów słonecznych – do 2 500 zł/m2 

powierzchni absorbera, 

− zakup i montaż nowych urządzeń elektrowni wiatrowych – do 5 000 zł/kW 

koszt jednostkowy uwzględnia koszt materiału i robocizny,  

− zakup i montaż nowej instalacji paneli fotowoltaicznych – 6 000 zł/kW koszt 

jednostkowy uwzględnia koszt materiału i robocizny,  

− zakup i montaż nowych pomp ciepła – 6 000 zł/kW - koszt jednostkowy 

uwzględnia koszt materiału i robocizny, łącznie z kosztami dolnego źródła – 

nie dotyczy powietrznych pomp ciepła,  

− budowy biogazowni rolniczych – 5 000 zł/kW; 

e) modernizacja oświetlenia - 400 zł za punkt oświetleniowy, 

 

przy czym koszt jednostkowy uwzględnia m.in. prace przygotowawcze, zakup 

materiału, wykonanie niezbędnych robót budowlanych, robociznę, 

 

11) zakup pojazdów elektrycznych, urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych 

(budowa, zakup i montaż stacji do ładowania pojazdów elektrycznych), 

 

12) inne koszty specyficzne dla danego typu zadania, uzgodnione z Funduszem. 

 

2. Koszty niekwalifikowane: 

 

1) wykup gruntów, odszkodowania, opłaty administracyjne;  

2) wykonanie pokrycia dachowego;  

3) koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników, zatrudnionych przez 

wnioskodawcę;  

4) budowa domów pasywnych i energooszczędnych z zastrzeżeniem punktu III.1.9 lit. c; 

5) budowa, przebudowa, poprawa stanu dróg; 

6) budowa parkingów park&ride; 

7) VAT w przypadku gdy jest/ będzie możliwość jego odzyskania,  



8) roboty towarzyszące termomodernizacji nieujęte w audycie energetycznym; 

9) prace geologiczne związane z odwiertami badawczymi; 

10) inne koszty nie związane bezpośrednio z priorytetami Wojewódzkiego Funduszu nie 

generujące efektu ekologicznego. 

 

IV. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI 

EKOSYSTEMÓW 

 

1. Koszty kwalifikowane: 

 

1) przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, odnoszące się do wszystkich form ochrony 

przyrody, obejmujące działania na terenach objętych ochroną lub w stosunku do 

obiektów podlegających ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody:  

a) sporządzenie inwentaryzacji obszarów cennych przyrodniczo,  

b) sporządzanie planów ochrony i planów  zadań ochronnych, 

c) inne działania służące ochronie przyrody,  

d) oznakowanie form ochrony przyrody,  

e) postawienie tablic informacyjnych, 

f) budowa lub remont infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów 

chronionych/obiektów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną 

antropopresją, 

g) przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów na beneficjenta  

2) przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, realizowane na terenach zieleni dostępnych 

publicznie, wraz z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do ich realizacji:   

a) urządzanie, zachowywanie i odnawianie terenów zieleni, w tym ochrona starych 

drzew (prace związane z przygotowaniem terenu, zachowywaniem i odnawianiem, 

zakup nasion i sadzonek roślin wieloletnich, realizacja wysiewu i nasadzeń roślin 

wieloletnich), 

b) zadrzewienia (prace związane z przygotowaniem terenu, zakup sadzonek i realizacja 

nasadzeń), 

c) utrzymanie terenów zieleni, 

d) sadzenie drzew i krzewów miododajnych (prace związane z przygotowaniem terenu, 

zakup sadzonek i realizacja nasadzeń), 

e) sadzenie drzew i krzewów o dużej efektywności akumulacji pyłów (prace związane 

z przygotowaniem terenu, zakup sadzonek i realizacja nasadzeń), 

f) prace związane z budową ogrodu botanicznego: 

− wykonanie działów i kolekcji roślinnych: zakup nasion i sadzonek, realizacja 

wysiewu i nasadzeń, realizacja odtworzenia siedlisk i zbiorowisk roślinnych, 

− budowa obiektów przeznaczonych do hodowli i ekspozycji roślin, np. palmiarni, 

kaktusiarni, oczek wodnych, alpinarium oraz innych obiektów służących 

eksponowaniu roślin lub prowadzeniu edukacji, wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. 

g)  rewaloryzacja zasobów przyrodniczych w parkach i ogrodach, ujętych w ewidencji, 

zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

3) przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, mające na celu zachowanie/ 

zrównoważone użytkowanie / odnowienie/ poprawę warunków bytowania i rozwoju 

populacji: zasobów, tworów i składników przyrody, głównie: dziko występujących 

roślin, zwierząt i grzybów / siedlisk przyrodniczych/ ekosystemów/krajobrazu, w tym 

m.in.:  

a) zakładanie, rozwijanie i prowadzenie pasiek pszczelich (m.in. zakup uli, zakup 

pszczół, zakup matek pszczelich, budowa/ adaptacja budynków  



i wyposażenie pracowni pasiecznej, zakup/budowa domków terapeutycznych, 

zakup leków na choroby pszczół),  

b) w zakresie odtwarzania dzikich populacji pszczół w lasach: zakup/wykonanie barci, 

zakup rodzin pszczelich, koszt przesiedlenia pszczół; 

c) odbudowa/zasilenie i wzmocnienie populacji zagrożonych i zanikających rodzimych 

gatunków zwierzyny drobnej poprzez zwiększenie ich liczebności: zakup osobników 

kuropatwy i zająca, 

d)  budowa, remont, odbudowa gniazd, budek i skrzynek dla ptaków oraz zakup/ 

wykonanie hoteli dla owadów, wraz z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do 

realizacji zadania,   

e)  renaturyzacja dolin rzecznych cennych przyrodniczo,  

f)  usuwanie/ unieszkodliwianie obcych gatunków inwazyjnych – barszczy kaukaskich, 

w tym barszczu Sosnowskiego: 

− koszty usługi związanej z usunięciem i unieszkodliwieniem barszczu, 

− koszty działań informacyjno-edukacyjnych dot. charakterystyki, wyglądu 

i zagrożeń związanych z występowaniem barszczu: w tym głównie koszty 

wydruku broszur, informacji prasowych, 

− koszty środków chemicznych użytych do zwalczania barszczu, tylko 

w przypadku, gdy są one  wyodrębnione na fakturach  łącznie z usługą usunięcia 

barszczu przez wyspecjalizowany podmiot,  

g)  zakładanie i odnawianie remiz śródpolnych, w tym: oczek wodnych, żywokołów, 

żywopłotów i pasów wiatrochronnych; 

4) realizacja zadań związanych ze zwiększeniem lesistości województwa. 

5) realizacja zadań mających na celu zapobieganie szkodom w lasach i likwidację tych  

szkód spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne - zakup środków 

(preparatów) służących zapobieganiu i likwidacji szkód w lasach; 

6) opracowanie wojewódzkich programów leśnych wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko; 

7) inne koszty specyficzne dla danego typu zadania, uzgodnione z Funduszem. 

 

2. Koszty niekwalifikowane: 

 

1) zakup i wykonanie obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, alejek, 

ławek, koszy na odpady, itp. w przypadku zadań realizowanych w ramach urządzania, 

utrzymania, zachowywania i odnawiania terenów zieleni, z wyłączeniem ogrodów 

botanicznych; 

2) koszty wykonania inwentaryzacji i programu/ harmonogramu usuwania barszczu; 

3) koszty zakupu sprzętu niezbędnego do usuwania i unieszkodliwiania barszczy 

kaukaskich, w tym barszczu Sosnowskiego oraz środków ochrony bezpośredniej; 

4) VAT w przypadku gdy jest/ będzie możliwość jego odzyskania; 

5) inne koszty nie związane bezpośrednio z priorytetami Wojewódzkiego Funduszu nie 

generujące efektu ekologicznego. 

 

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, 

• jednodniowe krajowe wycieczki edukacyjno – przyrodniczo – krajoznawcze:   

 koszty transportu,  

 koszty wstępu do odwiedzanych obiektów, w tym na warsztaty, lekcje 

muzealne itp. 

 usługi przewodników,  

• przedstawienia teatralne o tematyce ekologicznej/ przyrodniczej,  

• przeprowadzenie warsztatów o tematyce ekologicznej/ przyrodniczej 

z udziałem dzieci (usługa przeprowadzenia warsztatów, w tym ewentualne 

koszty transportu), lekcje muzealne. 

− 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 tym na warsztaty, lekcje muzealne 

(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/dzień 

warsztatowy. 

5) „Zielone szkoły”– krajowe wyjazdy edukacyjno – przyrodniczo – krajoznawcze 

trwające dłużej niż 1 dzień (tylko w formie pożyczki):   

a) koszty materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć podczas wyjazdu, 

wykorzystywanych (zużywanych) na bieżąco podczas zajęć: do 300,00 zł na cały 

wyjazd. 

b) koszty wynajmu sprzętu/pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia 

zajęć,  

c) koszty transportu,  

d) koszty wstępu do odwiedzanych obiektów, w tym na warsztaty, lekcje muzealne,  

e) usługi przewodników,  

f) poczęstunek/wyżywienie w ramach wyjazdów, 

g) noclegi;  

6) 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 w formie papierowej; emisja artykułów na 

stronie internetowej gazet/wydawnictw prasowych pod warunkiem ich ogólnego, 

nieblokowanego, bezpłatnego dostępu,  

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, emisja filmów, 

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

beneficjenta; 

7) 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) tłoczenie/powielanie kopii filmu/programu na nośnikach elektronicznych 

w przypadku materiałów rozdawanych bezpłatnie, 

c) wydruk/emisja artykułów prasowych w formie papierowej pod warunkiem ich 

emisji również na stronie internetowej gazety/wydawnictwa prasowego w formie 

ogólnego, nieblokowanego, bezpłatnego dostępu, przy czym koszt emisji na stronie 

internetowej jest kosztem niekwalifikowanym; 

8) materiały drukowane i multimedialne:  

a) wydanie publikacji/wydawnictw (min. 10 stron), map, gier – 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; 

9) 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; 

10) 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, florystyczne, faunistyczne, zakup i instalacja monitoringu infrastruktury 

edukacyjnej, mapy i inne;  

11) koszty kwalifikowane określone w regulaminach konkursów, ogłaszanych przez 

Fundusz;  

12) 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 związane z emisją artykułów prasowych w Internecie, do których dostęp jest 

płatny/ograniczony/zablokowany dla części czytelników/internautów. 

10) koszty utrzymania stron internetowych; 

11) koszty utrzymania i organizacji biura; 

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

13) 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);  

14) VAT w przypadku gdy jest/ będzie możliwość jego odzyskania, 

15) inne koszty nie związane bezpośrednio z priorytetami Wojewódzkiego Funduszu nie 

generujące efektu ekologicznego. 

 

VI. INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA – PRZEDSIĘWZIECIA 

MIĘDZYDZIEDZINOWE I INNE 

 

1. Koszty kwalifikowane: 



 

1) zakup aparatury kontrolno – pomiarowej i sprzętu laboratoryjnego, materiały 

eksploatacyjne (typu odczynniki chemiczne, techniczne) niezbędne do prowadzenia 

Państwowego monitoringu środowiska na terenie woj. świętokrzyskiego; 

2) koszty związane ze specjalistycznym wyposażeniem pojazdów służących do 

wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

3) koszty wzorcowania (kalibracji) aparatury pomiarowej i sprzętu pomiarowego (koszty 

usług i dojazdów); 

4) inne koszty specyficzne dla danego typu zadania, uzgodnione z Funduszem; 

5) w przypadku innych zadań realizowanych w ramach kilku dziedzin, znajdują 

zastosowanie koszty kwalifikowane dla poszczególnych dziedzin. 

 

2. Koszty niekwalifikowane: 

 

1) dojazd do miejsc wykonywania pomiaru; 

2) koszty zasilania terenowych stacji monitoringu w energię elektryczną; 

3) koszty napraw, przeglądów; 

4) VAT w przypadku, gdy jest/ będzie możliwość jego odzyskania; 

5) w przypadku innych zadań realizowanych w ramach kilku dziedzin, znajdują 

zastosowanie koszty niekwalifikowane dla poszczególnych dziedzin. 

 

 

 


