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Regulamin  

składania wniosków do Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej dotyczących nawiązania współpracy w celu tworzenia warunków do wdrażania 

finansowania inicjatyw na rzecz klimatu, ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, w szczególności 

przez zapewnienie wsparcia działaniom służącym temu wdrażaniu oraz jego promocję. 

 

1. Podmiot zainteresowany nawiązaniem współpracy z Ministerstwem Klimatu (w dalszej części 

MK) i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w dalszej części 

NFOŚiGW), składa wniosek do MK lub NFOŚiGW na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 

do niniejszego regulaminu. Formularz wniosku jest również dostępny na stronie internetowej 

MK - https://www.gov.pl/web/klimat i NFOŚiGW - http://www.nfosigw.gov.pl/. 

2. Wniosek może być złożony przez grupę podmiotów, np.: konsorcja, zrzeszenia itp. (w dalszej 

części wniosek zbiorowy). Wniosek zbiorowy podpisuje i składa lider grupy prawidłowo 

umocowany do reprezentowania pozostałych członków grupy.  

3. Wypełniony formularz wniosku należy złożyć: 

3.1. W wersji papierowej na adres: 

- Ministerstwo Klimatu, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (Departament Edukacji  

i Komunikacji);  

lub 

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 

Warszawa (Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej); 

z dopiskiem „Wiosek o nawiązanie współpracy”. 

3.2. W wersji elektronicznej, poprzez przesłanie skanu wniosku na adres mail wskazany w pkt. 14 

Regulaminu, wpisując w temacie wiadomości „Wiosek o nawiązanie współpracy”. 

4. Warunki formalne:  

4.1. Przedsięwzięcie musi mieć charakter ogólnopolski (zasięg obejmujący cały kraj); 

4.2. Ustawowym lub statutowym celem Wnioskodawcy lub wszystkich członków grupy 

podmiotów, jest działalność w przedmiocie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub  

w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca podejmuje lub podejmował działania na 

rzecz ochrony środowiska lub gospodarki wodnej; 

4.3. Wniosek musi zawierać: 
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4.3.1. Oświadczenie o woli nawiązania współpracy w celu promowania działań na rzecz klimatu, 

ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub wsparcia wdrażania finansowania działań 

na rzecz klimatu, ochrony środowiska lub gospodarki wodnej; 

4.3.2. Szczegółowy opis przedsięwzięcia wraz z proponowanym harmonogramem; 

4.3.3. Wniosek wpisuje się w realizację celów ustawowych lub statusowych MK i NFOŚiGW. 

5. Wniosek oceniany jest przez MK i NFOŚiGW pod kątem: 

5.1. Wpisywania się proponowanych do wsparcia obszarów w politykę proekologiczną kraju lub 

oczekiwania społeczne; 

5.2. Aktualności tematyki proponowanych inicjatyw pod kątem priorytetów działań MK i 

NFOŚiGW; 

5.3. Wartości merytorycznej opisanych we wniosku działań;   

5.4. Sposobu promocji oraz unikalności sposobu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców; 

5.5. Doświadczenia Wnioskodawcy lub członków grupy podmiotów w zakresie działalności 

proekologicznej; 

5.6. Realnych możliwości terminowych na podjęcie współpracy. 

Każde kryterium oceniane jest według skali punktowej od 0 do 5 pkt. 

6. Termin udzielania odpowiedzi przez MK i NFOŚiGW wynosi 30 dni roboczych od daty 

wpłynięcia prawidłowo wypełnionego wniosku. Odpowiedź może zostać udzielona pisemnie 

lub drogą mailową.  

7. MK i NFOŚiGW może odmówić nawiązania współpracy w razie: 

7.1. Braku zdolności finansowej MK i/lub NFOŚiGW do nawiązania i realizacji współpracy; 

7.2. Uznania, że wniosek nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w pkt 1 lub 

5; 

7.3. Wniosek nie uzyskał co najmniej 16 punktów w ocenie według kryterium, o których mowa  

w pkt 6. 

8. MK i/lub NFOŚiGW może zwrócić się do Wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji 

lub udzielenie wyjaśnień. 

9. MK i/lub NFOŚiGW zastrzega sobie prawo wpływu, weryfikacji i akceptacji na każdym etapie 

realizacji pozytywnie zaopiniowanego przedsięwzięcia. 

10. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z promesą nawiązania współpracy. 

11. Odmowa nawiązania współpracy przez MK i NFOŚiGW nie wymaga uzasadnienia. 

12. Nawiązanie współpracy następuje na podstawie porozumienia, które określać będzie: 

12.1. Podstawowe zasady i kierunki współpracy Stron; 
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12.2. Podział zadań między Stronami; 

12.3. Cele i przewidywane formy współpracy; 

12.4. Kwestie związane z ewentualnym przekazywaniem praw własności intelektualnej związanej 

z realizacją porozumienia; 

12.5. Zasady wykorzystywania logotypów lub znaków towarowych stron porozumienia do jego 

realizacji; 

12.6. Zasady przetwarzania danych osobowych; 

12.7. Oświadczenie, ze Strony ponoszą koszty realizacji porozumienia we własnym zakresie; 

12.8. Oświadczenie, że działalność w ramach porozumienia nie może prowadzić do niezgodnego 

z prawem, w szczególności z przepisami o pomocy publicznej, promowania wnioskodawcy 

lub członków grupy podmiotów lub ich produktów lub usług. 

13. Wykładnia postanowień Regulaminu należy do MK i NFOŚiGW.  

14. W sprawach bieżących związanych z naborem wniosków, wnioskodawca może kontaktować 

się z MK i NFOŚiGW poprzez następujące adresy mail: 

14.1. MK: departament.edukacji.i.komunikacji@klimat.gov.pl  

14.2. NFOŚiGW: fundusz@nfosigw.gov.pl  
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