Regulamin dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci
przez WFOŚiGW w Katowicach
Tekst jednolity nadany uchwałą Zarządu Funduszu nr 2139/2015 z dnia 18.12.2015 r. z późn. zm.

Regulamin określa warunki otrzymania i rozliczenia dotacji na dofinansowanie profilaktyki
zdrowotnej wraz z edukacją ekologiczną, realizowanej:

w trakcie wyjazdów dzieci chorych lub zagrożonych schorzeniami związanymi
z zanieczyszczeniem środowiska,

w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły,

w trakcie wyjazdów w okresie wakacji.
§ 1.
Terminy naboru wniosków
Wnioski należy składać:
1. MN 1.1. Profilaktyka dzieci chorych lub zagrożonych schorzeniami związanymi
z zanieczyszczeniem środowiska – w trybie ciągłym,
2. MN. 2.1. Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowana w trakcie wyjazdów
śródrocznych na tzw. zielone szkoły – w trybie ciągłym,
3. MN. 2.2. Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowana w okresie wakacji
- od 1 maja do 31 maja.
4. Wnioski o dofinansowanie należy przesłać listem poleconym, kurierem bądź
dostarczyć do siedziby WFOŚiGW w Katowicach do dnia zakończenia naboru
do godz.15.30. W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową bądź
drogą kurierską decyduje data wpływu do Funduszu, nie później niż do dnia
zakończenia naboru - dotyczy priorytetu MN 2.2.
Dane adresowe:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Plebiscytowa 19
40-035 Katowice
5. W przypadku priorytetu MN 2.2. wnioski o dofinansowanie złożone po terminie
naboru nie będą rozpatrywane.
6. Nie przewiduje się możliwości przywrócenia uchybionego terminu do złożenia
wniosku.
§ 2.
Definicje pojęć
1. Stawka podstawowa – kwota dotacji na jedno dziecko, poza przypadkami
wymienionymi w ust. 2.
2. Stawka podwyższona – kwota dotacji na jedno dziecko w przypadku:
a) dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny,
b) dzieci niepełnosprawnych,
c) dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
d) dzieci z domu dziecka,
e) dzieci z rodziny zastępczej.
3. Dokumenty kwalifikacyjne dzieci – odpowiednio:
a) zaświadczenie wydane przez jednostkę wypłacającą świadczenie
lub oświadczenie, że jeden z rodziców pobiera zasiłek rodzinny na dziecko,
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b) orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie wydane przez jednostkę
wypłacającą świadczenie, że jeden z rodziców pobiera zasiłek pielęgnacyjny
na dziecko,
c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
d) oświadczenie kierownika domu dziecka,
e) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.
4. Wykaz gmin – wykaz gmin, na terenie których występują przekroczenia standardów
jakości środowiska.
§ 3.
Wnioskodawca
1. Wnioski o dofinansowanie zadań, o których mowa w preambule Regulaminu, mogą
składać podmioty, których celem statutowym jest profilaktyka zdrowotna dzieci.
2. W przypadku wyjazdu śródrocznego na tzw. zieloną szkołę, wnioski mogą składać
podmioty publiczne i niepubliczne będące organami prowadzącymi dla szkół lub
placówek wychowawczo-opiekuńczych.
§ 4.
Lokalizacja
1. Wyjazd musi być zorganizowany do miejscowości czystej ekologicznie, zgodnie
z opinią odpowiedniego inspektoratu ochrony środowiska o stanie czystości
ekologicznej miejscowości, wydaną na podstawie art. 9 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235
tekst jednolity z późn. zm.).
2. Fundusz dofinansowuje wyłącznie wyjazdy realizowane na terenie kraju.
§ 5.
Czas trwania
Dofinansowanie dotyczy wyjazdów trwających co najmniej 14 dni za wyjątkiem
wyjazdów dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu
specjalnym, które nie mogą trwać krócej niż 7 dni.
§ 6.
Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dofinansowanie
1. Dokumenty formalne:
a) Wniosek A wraz z odpowiednimi załącznikami dotyczącymi pomocy publicznej,
b) Wniosek B1 wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

harmonogramem rzeczowo – finansowym,

potwierdzeniem posiadania udziału środków własnych, pozyskanych z innych
źródeł (np. wyciąg z uchwały budżetowej, kopia umowy) lub oświadczeniem,

dokumentami określającymi status prawny wnioskodawcy,
2. Załączniki szczegółowe:
a) w przypadku wyjazdu dzieci chorych lub zagrożonych schorzeniami
związanymi z zanieczyszczeniem środowiska:

oświadczenie, że Wnioskodawca posiada listę dzieci wyjeżdżających (imię
i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), potwierdzoną przez
specjalistyczną placówkę medyczną,
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oświadczenie, że wydatki kwalifikowane podlegające dofinansowaniu
ze środków WFOŚiGW w Katowicach nie są finansowane ze środków NFZ,
program profilaktyki zdrowotnej, potwierdzony przez specjalistyczną
placówkę medyczną,
program żywieniowy,
program edukacji ekologicznej,
program regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej – w przypadku
wyjazdów dzieci na obszar województwa śląskiego,

b) w przypadku wyjazdu śródrocznego na tzw. zieloną szkołę:

informacja o uczestnikach wyjazdu (liczba dzieci wyjeżdżających na teren
województwa i poza nie, z uwzględnieniem podziału na poszczególne stawki
dofinansowania),

oświadczenie, że Wnioskodawca posiada listę dzieci wyjeżdżających (imię
i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),

oświadczenie, że Wnioskodawca posiada dokumenty kwalifikacyjne dzieci,

wykaz szkół,

program profilaktyki zdrowotnej, potwierdzony przez placówkę medyczną,

program żywieniowy,

program edukacji ekologicznej,

program regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej – w przypadku
wyjazdów dzieci na obszar województwa śląskiego,
c) w przypadku wyjazdu w okresie wakacji:

zbiorcze zestawienie turnusów zawierające: nazwę i adres ośrodka, termin
pobytu, liczbę dzieci ogółem, liczbę dzieci objętych dofinansowaniem według
poszczególnych stawek,

program profilaktyki zdrowotnej, potwierdzony przez placówkę medyczną,

program żywieniowy,

program edukacji ekologicznej,

program regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej – w przypadku
wyjazdów dzieci na obszar województwa śląskiego.
Dokumenty należy złożyć przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.
§ 7.
Przeznaczenie środków
Środki Funduszu mogą być przeznaczone na realizację programu profilaktyki
zdrowotnej, programu edukacji ekologicznej lub programu regionalnej edukacji przyrodniczej
i ekologicznej (w przypadku wyjazdów dzieci na obszar województwa śląskiego), w tym na:
zabiegi profilaktyczno-lecznicze, zajęcia sportowe, wzbogacone wyżywienie zgodne
z programem żywieniowym, bilety wstępu do muzeów, parków narodowych, opłatę
przewodnika, prelekcje proekologiczne, zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup
materiałów plastycznych.
§ 8.
Zasady szczegółowe dla wyjazdów dzieci chorych lub zagrożonych schorzeniami
związanymi z zanieczyszczeniem środowiska
1. Z dofinansowania mogą skorzystać dzieci chore lub zagrożone schorzeniami
związanymi z zanieczyszczeniem środowiska, ze szkół podstawowych i gimnazjów.
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2. Kwota dotacji ze środków Funduszu wynosi:

350 zł na jedno dziecko w przypadku wyjazdu do ośrodków poza terenem
województwa śląskiego,

400 zł na jedno dziecko w przypadku wyjazdu do ośrodków na terenie
województwa śląskiego.
3. W przypadku turnusu krótszego niż 14 dni, kwota dotacji ze środków Funduszu
wynosi:

250 zł na jedno dziecko w przypadku wyjazdu do ośrodków poza terenem
województwa śląskiego

300 zł na jedno dziecko w przypadku wyjazdu do ośrodków na terenie
województwa śląskiego.
§ 9.
Zasady szczegółowe dla wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły
1. Z dofinansowania mogą skorzystać dzieci:

dzieci z III klas szkół podstawowych,

dzieci niepełnosprawne oraz posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego,
zamieszkałe na terenach ujętych w wykazie gmin.
2. W przypadku wyjazdu do ośrodków poza terenem województwa śląskiego kwota
dotacji ze środków Funduszu wynosi:

170 zł stawka podstawowa,

400 zł stawka podwyższona.
3. W przypadku wyjazdu do ośrodków na terenie województwa śląskiego kwota dotacji
ze środków Funduszu wynosi:

300 zł stawka podstawowa,

500 zł stawka podwyższona.
4. W przypadku turnusu krótszego niż 14 dni (dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), kwota dotacji
ze środków Funduszu wynosi:

300 zł na jedno dziecko w przypadku wyjazdu do ośrodków poza terenem
województwa śląskiego,

400 zł na jedno dziecko w przypadku wyjazdu do ośrodków na terenie
województwa śląskiego.
§ 10.
Zasady szczegółowe dla wyjazdów w okresie wakacji
1. Z dofinansowania mogą skorzystać dzieci ze wszystkich klas szkół podstawowych,
szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych zamieszkałe na terenach
ujętych w wykazie gmin.
2. W przypadku wyjazdu do ośrodków poza terenem województwa śląskiego kwota
dotacji ze środków Funduszu wynosi:

150 zł stawka podstawowa,

200 zł stawka podwyższona.
3. W przypadku wyjazdu do ośrodków na terenie województwa śląskiego kwota dotacji
ze środków Funduszu wynosi:

350 zł stawka podstawowa,

400 zł stawka podwyższona.
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4. W przypadku wyjazdu krótszego niż 14 dni do ośrodków poza terenem województwa
śląskiego kwota dotacji ze środków Funduszu wynosi:

100 zł stawka podstawowa,

150 zł stawka podwyższona.
5. W przypadku wyjazdu krótszego niż 14 dni do ośrodków na terenie województwa
śląskiego kwota dotacji ze środków Funduszu wynosi:

250 zł stawka podstawowa,

300 zł stawka podwyższona.
§ 11.
Procedura rozpatrywania wniosków – MN 2.2. profilaktyka wraz z edukacją
ekologiczną, realizowana w okresie wakacji
1. Wnioski będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.
2. W trakcie oceny dopuszcza się jednorazowe złożenie wyjaśnień lub złożenie dodatkowych
dokumentów w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty doręczenia wezwania.
O konieczności uzupełnień Wnioskodawca będzie powiadomiony drogą elektroniczną,
faksem lub drogą pocztową. Wyjaśnienia lub dodatkowe dokumenty można przesłać listem
poleconym, kurierem bądź dostarczyć do siedziby Funduszu. W przypadku dokumentów,
które zostały wysłane drogą pocztową bądź drogą kurierską decyduje data wpływu do
Funduszu. Dokumenty, które wpłyną do Funduszu po wyznaczonej dacie, nie będą
uwzględniane. Stosuje się postanowienie § 1 ust. 6.
3. Ocena wniosków zakończy się w terminie do 6 tygodni od daty zakończenia naboru.
4. Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania po pozytywnej
ocenie wniosku.
5. Informacja o rozstrzygnięciu naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej
Funduszu.
6. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania
lub o odrzuceniu wniosku.
§ 12.
Dokumenty do rozliczenia
1. Dokumenty podstawowe:
a) sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki zdrowotnej,
b) sprawozdanie z realizacji programu edukacji ekologicznej,
c) sprawozdanie z realizacji programu regionalnej edukacji przyrodniczej
i ekologicznej – w przypadku wyjazdów dzieci na obszar województwa śląskiego,
d) opinię odpowiedniego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska o stanie
czystości ekologicznej miejscowości,
e) w przypadku organizacji wyjazdu w czasie wolnym od zajęć szkolnych –
zgłoszenie wypoczynku zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
(Dz. U. z 1997 roku, nr 12, poz. 67 z późn. zm.).
2. Dokumenty dodatkowe:
a) w przypadku wyjazdu dzieci chorych lub zagrożonych schorzeniami związanymi
z zanieczyszczeniem środowiska – oświadczenie, że Wnioskodawca posiada listę
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dzieci, które uczestniczyły w turnusach (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce
zamieszkania) potwierdzoną przez specjalistyczną placówkę medyczną,
b) w przypadku wyjazdu śródrocznego na tzw. zieloną szkołę – oświadczenie,
że Wnioskodawca posiada dokumenty rozliczające poszczególne wyjazdy,
złożone przez szkoły lub placówki wychowawczo-opiekuńcze,
c) w przypadku wyjazdu w okresie wakacji:
– oświadczenie, że Wnioskodawca posiada listę dzieci, które uczestniczyły
w turnusach (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania),
potwierdzoną przez ośrodek (z oświadczeniem, że ww. dzieci przebywały
w ośrodku, z podaniem daty początku i końca turnusu),
– oświadczenie, że Wnioskodawca posiada dokumenty kwalifikacyjne dzieci.
§ 13.
Postanowienia końcowe
1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują:

Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚIGW w Katowicach.

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚIGW
w Katowicach.
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