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Podstawowym celem Narodowego Funduszu w ramach edukacji dla zrównoważonego roz-
woju jest zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy o środowisku i zagrożeniach cywili-
zacyjnych. Celem edukacji ekologicznej, finansowanej przez Narodowy Fundusz, jest pod-
noszenie świadomości społecznej oraz promocja proekologicznych zachowań. Strategia 
Narodowego Funduszu na lata 2009-2012 precyzuje, że „Misją NFOŚiGW jest finansowe 
wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, 
w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju (…)”. 

Nie ma w Polsce drugiej instytucji, która może poszczycić się tak imponującym pozio-
mem dofinansowania, udzielonego potężnej grupie podmiotów na programy i przedsię-
wzięcia edukacyjno-promocyjne o dużym zasięgu i wymiernych efektach. Od początku 
ponad 20-letniego istnienia Narodowego Funduszu ta specyficzna dziedzina działalności 
objęta jest wyjątkowym znaczeniem. Bez prawidłowo prowadzonej edukacji ekologicznej 
wiele z przedsięwzięć inwestycyjnych w ochronie środowiska nie zyskałoby wystarczają-
cego wsparcia społecznego. Nie byłoby sukcesu w wielu trudnych dziedzinach rozwoju 
gospodarczego. 

Programy priorytetowe
Środki krajowe na edukację ekologiczną są rozdysponowane zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo 
w programach priorytetowych Narodowego Funduszu. Obecnie funkcjonują w tej dziedzinie dwa programy: 

•  „Edukacja ekologiczna”, z dwoma priorytetami: „Wspieranie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym go-
spodarki wodnej” oraz „Wspieranie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których 
występują przekroczenia standardów jakości środowiska”; 

•  „Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych”.
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Wybór wniosków do dofinansowania odbywa się w trybie konkursowym. Szczegółowe informacje o terminach konkursów 
oraz procedurze, kosztach kwalifikowanych, możliwych do dofinansowania działaniach znajdują się na stronie interneto-
wej: www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/
System finansowania przez Narodowy Fundusz przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska, w tym edukacji ekolo-
gicznej, jest unikalny w skali Europy. Nowe możliwości finansowania, po akcesji do Unii Europejskiej, nie zmniejszyły 
zainteresowania środkami krajowymi. Narodowy Fundusz zapewnia wkład krajowy dla dużych projektów realizowanych 
ze wsparciem Unii Europejskiej, również w dziedzinie edukacji ekologicznej (Instrument Finansowy LIFE+ i V priorytet 
Programu Infrastruktura i Środowisko).

Rekordowe lata 2009-2010
W dwudziestoleciu 1989-2009 w dziedzinie edukacji ekologicz-
nej Narodowy Fundusz zawarł prawie 3 tys. umów przeznaczając 
na dotacje ponad 330 mln zł. Wartość zrealizowanych projektów 

przekracza 770 mln zł, a udział Narodowego Funduszu w ich finansowaniu 
kształtował się na poziomie około 43%. Rekordowy był rok 2009: zawarliśmy 
ponad 180 umów z zakresu edukacji ekologicznej na kwotę prawie 44 mln zł. 
Budżet Narodowego Funduszu, z przeznaczeniem na projekty edukacyjne, 
został znacznie powiększony w roku 2010. 

NFOŚiGW dofinansował m.in.:
•  70 ośrodków edukacji ekologicznej
•  100 programów i kampanii edukacyjnych
•  90 filmów
•  80 cyklicznych programów TV i radiowych
•  80 pomocy dydaktycznych
•  130 tytułów czasopism i setki artykułów
•  1000 publikacji
•  1000 folderów, map, biuletynów, plakatów
•  700 konferencji i seminariów
•  300 konkursów
•  200 imprez ekologicznych

Nasi beneficjenci – nasi partnerzy
O dofinansowanie ze środków NFOŚiGW mogą ubiegać się wszystkie podmioty podejmujące realizację 
przedsięwzięć lub zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska (niezależnie od ich formy 
prawnej). Wśród naszych beneficjentów są podmioty nonprofit, organizacje pozarządowe (fundacje, sto-
warzyszenia), instytuty naukowo-badawcze, jednostki budżetowe, związki celowe gmin, jednostki orga-

nizacyjne Skarbu Państwa, samorządy, wyższe uczelnie, a także firmy komercyjne – wydawnictwa, media oraz osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 
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Departament Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3 a
tel. (+48 22) 45 90 594 lub 265, 750, 219, 257, 354
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl

Departament Komunikacji i Strategii NFOŚiGW
Zespół Informacji i Promocji
tel. (+48 22) 45 90 100

Do produkcji papieru wykorzystano drewno wyłącznie z lasów zarządzanych w sposób, który nie narusza równowagi ekologicznej.

Jakie działania finansujemy?
Projekty z edukacji ekologicznej dofinansowywane są przede wszystkim w formie dotacji, w wysokości 
nawet do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Intensywność i maksymalny poziom dofinan-
sowania są corocznie określane w programach priorytetowych. Różnorodność zadań priorytetowych 
pozwala na finansowanie przedsięwzięć bardzo złożonych, m.in. działalności ośrodków edukacji eko-

logicznej (np. w parkach narodowych i krajobrazowych, leśnych kompleksach promocyjnych), kampanii i programów ak-
tywnej edukacji ekologicznej (także z wykorzystaniem Internetu), ogólnopolskich konferencji, programów szkoleniowych, 
imprez ekologicznych, konkursów, olimpiad. Przedmiotem wsparcia finansowego NFOŚiGW jest również profilaktyka 
zdrowotna dzieci z rejonów, gdzie występują stałe przekroczenia standardów jakości środowiska. Wspomagamy również 
produkcję pomocy dydaktycznych i wydawnictw, organizację szkoleń, produkcję filmów i programów telewizyjnych, audy-
cji radiowych oraz publikacje prasowe.

Tematy priorytetowe
Programy priorytetowe Narodowego Funduszu także w obszarze edukacji ekologicznej dostosowane 
są do wymagań określonych w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej oraz wynikają z realizacji Polityki 
Ekologicznej Państwa. Od 2002 roku w kryteriach wyboru i dofinansowywania przedsięwzięć z zakresu 

edukacji ekologicznej Narodowy Fundusz określa tematykę priorytetową dla danego roku. Lista tematów obejmuje m.in.: 
kompleksowe i selektywne zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów, zapobieganie zmianom klimatu, ochronę 
różnorodności biologicznej, racjonalne gospodarowanie energią i promowanie jej odnawialnych źródeł, proekologiczne 
zachowania wśród producentów i konsumentów, oszczędne gospodarowanie wodą, ochronę przyrody (np. Natura 2000). 
Elastycznie dostosowujemy się do bieżącej problematyki środowiskowej, odpowiadamy na zapotrzebowanie odbiorców, 
jesteśmy otwarci na nowe zagadnienia.

Wsparcie dla pozarządowych organizacji ekologicznych
Narodowy Fundusz w odpowiedzi na oczekiwania organizacji społecznych prowadzi od 2004 r. program 
wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych (POE). Do tej pory zawarto prawie 130 
umów z 80 pozarządowymi organizacjami ekologicznymi na łączną kwotę około 6 mln zł. Wspierając dzia-

łalność organizacji, wzmacniamy je jako instytucje, przyczyniamy się do ich rozwoju i profesjonalizacji, dofinansowujemy ich 
praktyczne działania, m.in.: „zielone telefony” i punkty konsultacyjne, biblioteki ekologiczne, strony internetowe, szkolenia, 
prowadzenie interwencji terenowych, pozyskiwanie środków z innych źródeł (np. funduszy unijnych). Wspieramy organiza-
cje ekologiczne w zakresie public relations.

Edukacja to ludzie
Jesteśmy otwarci na zmiany, chętnie witamy niestandardowe pomysły. Mamy jasne, czytelne kryteria, 
otwarte konkursy, prowadzimy stałą współpracę z wnioskodawcą i beneficjentem. Naszą wartością jest 
zaangażowany zespół. Organizujemy konsultacje i szkolenia. Przykłady projektów realizowanych ze 
środków NFOŚiGW publikowane są na naszej stronie: www.nfosigw.gov.pl

Zapraszamy do współpracy

projekt, skład, DTP, druk: www.pracowniacc.pl


