
 

REGULAMIN NABORU KONKURSOWEGO WNIOSKÓW w WFOŚiGW w Opolu 

na dofinansowanie zadań w ramach Programu Regionalnego Wsparcia 

Edukacji Ekologicznej – część pn. „Ekopracownia 2023” 

 

 

§ 1 

Podstawa prawna udzielenia dofinansowania 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – art. 400a ust. 1 pkt 

32 (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.). 

2. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej wraz załącznikami, 

przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nr 28/2022 z dnia 22.07.2022 r. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zwany 

dalej Funduszem, udziela dofinansowania na projekty z zakresu edukacji 

ekologicznej, które są zgodne z założeniami Narodowej Strategii Edukacji 

Ekologicznej, Narodowego Planu Edukacji Ekologicznej. 

2. Regulamin naboru wniosków stosuje się do wniosków o dofinansowanie w formie 

dotacji, ocenianych w trybie konkursowym (dwuetapowym) dla zadań z zakresu 

edukacji ekologicznej w ramach części „Ekopracownia 2023”, złożonych 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

3. Regulamin określa warunki uczestnictwa, wysokość i warunki dofinansowania oraz 

zasady prowadzenia naboru i oceny wniosków w celu wyboru przedsięwzięć do 

dofinansowania. 

4. Ogłoszenie o konkursowym naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie 

www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/nabory-i-konkursy. 

5. Regulamin określa termin, sposób składania i rozpatrywania wniosków wstępnych 

i wniosków ostatecznych złożonych w naborze do momentu zawarcia umowy 

o dofinansowanie. 

6. Termin konkursowego naboru wniosków wstępnych: 

od 28.02.2023 r. do 17.03.2023 r. do godziny 15:00 

Wnioski złożone poza ogłoszonym terminem naboru zostaną odrzucone, 

o czym Wnioskodawcy będą informowani w formie pisemnej. 

7. Wnioski o dofinansowanie należy składać w miejscu i terminie wskazanym 

w ogłoszeniu o konkursowym naborze wniosków.  

Wnioski ostateczne należy składać na formularzach obowiązujących w Funduszu 

dla danego naboru konkursowego wraz z wymaganymi załącznikami. Formularze 

wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne będą na stronie internetowej 

Funduszu www.wfosigw.opole.pl -  

www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/nabory-i-konkursy. 

http://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/nabory-i-konkursy
http://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/nabory-i-konkursy


 

8. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków przewiduje się możliwość 

kontaktu Funduszu z wnioskodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

wskazany we wniosku adres. 

 

§ 3 

Cel programu 

1. Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci 

i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań w obszarze 

ochrony środowiska i przyrody oraz uświadamianie zagrożeń płynących 

z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego.  

2. Minimalny wskaźnik osiągnięcia celu programu dla jednego przedsięwzięcia – 

ekopracowni wynosi 5000 osób dla działania pośredniego, w tym min 500 osób 

działania bezpośredniej edukacji zgodnie z przyjętym Programem 

priorytetowym. 

3. Cel projektu dotyczy wyłącznie wykonania pracowni edukacyjnych o tematyce 

przyrodniczej lub OZE, realizowanych w szkołach podstawowych oraz 

ponadpodstawowych w roku 2023 na terenie województwa opolskiego, w tym m.in: 

• modernizację i doposażenie, pracowni edukacyjnych w sprzęt i materiały  

do edukacji ekologicznej - jedna ekopracownia w danej szkole, 

• zakup wyposażenia pracowni m.in.: stojaki na mapy/plansze, pomocy 

dydaktycznych, sprzętu audio-video, komputerowego, fotograficznego, 

urządzeń wielofunkcyjnych związanych bezpośrednio z wykonywaną 

ekopracownią, 

• wydatki związane z oznakowaniem i promocją ekopracowni, 

• prace remontowe i koszty modernizacji pracowni niezbędne do dostosowania 

planowanych zakupów i funkcjonowania danej pracowni (np. 

wymiana/dostosowanie oświetlenie na ekologiczne LED, instalacja elektryczna 

i wod.-kan.). 

 

§ 4 

Beneficjenci programu 

Beneficjentami programu mogą być organy prowadzące placówki oświatowe z terenu 

województwa opolskiego, m.in.: zarówno publiczne, jak niepubliczne szkoły 

podstawowe oraz ponadpodstawowe. 

 

§ 5 

Wysokość i warunki dofinansowania 

1. Budżet naboru wynosi łącznie: 1 500 000,00 zł, ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku wstępnego do 

02.10.2023 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do 

dnia złożenia wniosku ostatecznego. 

3. Dniem złożenia wniosku, na każdym etapie konkursu, jest dzień dostarczenia 

wniosku do siedziby Funduszu w terminie i w sposób opisany w § 2 pkt. 5 i 6. 



 

4. Intensywność dofinansowania: do 90% kosztów kwalifikowanych projektu 

z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji nie 

może być większa niż: 

− 50 000,00 zł dla Ekopracowni o tematyce przyrodniczej, 

− 75 000,00 zł dla Ekopracowni o tematyce OZE. 

 

§ 6 

Etapy konkursu 

1. Nabór wniosków ma charakter konkursowy - dwuetapowy.  

2. Pierwszy etap trwa od dnia 28.02.2023 r. do 17.03.2023 r. do godz. 15:00 

i polega na złożeniu wniosku wstępnego o udzielenie pomocy finansowej w formie 

dotacji z załącznikami przez szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe. Wnioski 

wstępne po ocenie formalnej zostaną zarekomendowane przez wskazaną przez 

Fundusz Kapitułę konkursową do udziału w drugim etapie. 

3. Drugi etap to nabór wniosków ostatecznych. Planowany termin składania tych 

wniosków zostanie podany w zaproszeniu do składania wniosku ostatecznego. 

Wniosek ostateczny składany jest przez organ prowadzący daną szkołę. 

§ 7 

Sposób sporządzenia wniosku wstępnego 

4. Wniosek wstępny mogą składać szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu 

województwa opolskiego. Jedna szkoła może złożyć tylko jeden wniosek 

wstępny na zorganizowanie jednej ekopracowni. 

5. Wniosek wstępny składać się będzie z: 

1) krótkiego filmu ukazującego w sposób kreatywny wszelkie działania 

podejmowane w danej społeczności lokalnej na rzecz ochrony 

środowiska. Film zgłoszony do Konkursu powinien spełniać następujące 

warunki techniczne: 

− czas trwania – max do 3 minut, 

− powinien mieć tytuł oraz zawierać napisy końcowe (pełną nazwę szkoły 

wraz z adresem, informacje o twórcach filmu), 

− dowolna technika kręcenia: kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub 

aparatem fotograficznym. 

Film powinien być zamieszczony w powszechnie dostępnym serwisie 

społecznościowym (np. Facebook, Youtube i in.), a link do tego filmu szkoła 

wskazuje we wniosku wstępnym, 

2) opisu działania edukacyjnego opartego na wykorzystaniu ekopracowni. 

Opis ten powinien zawierać m.in. informacje na temat: 

− uzasadnienia powstania ekopracowni, 

− harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, 

− zasięgu oddziaływania (w tym ilość osób), 

− proponowanego kalendarza zajęć/wydarzeń wraz z przykładowymi 

scenariuszami zajęć, 

− zaangażowania partnerów lub społeczności lokalnych, 



 

− okresu realizacji przedsięwzięcia, 

− planowanego wykorzystania/obłożenia pracowni, 

− sposobu i metodyki zarządzania przedsięwzięciem, 

− podziału obowiązków w zespole realizacyjnym, 

− planowanego do uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego, 

3) wizualizacji projektowanej ekopracowni (wykonanej w dowolnej technice) 

z uwzględnieniem elementów wyposażenia z wykorzystaniem informacji 

o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków WFOŚiGW w Opolu,  

4) dokumentacji zdjęciowej dotyczącą obecnego stanu pomieszczenia, 

w którym ma powstać ekopracownia (każde zdjęcie należy opatrzyć datą 

wykonania i opisem),  

5) kalkulacji kosztów zakupu, usług lub wykonania elementów zadania 

sporządzona w formie tabelarycznej, 

6) deklaracji wstępnej organu prowadzącego szkołę na złożenie ostatecznego 

wniosku o dofinansowanie. 

 

§ 8 

Katalog kosztów 

Nazwa kosztów Wykaz  i rodzaj kosztów 

Koszty 

kwalifikowane 

(dofinansowywane 

przez Fundusz) 

1. Zakup sprzętu laboratoryjnego, zestawów pomiarowych, 

odczynników chemicznych. 

2. Zakup pomocy dydaktycznych, gier, filmów, czasopism, 

książek. 

3. Zakup sprzętu audio-video, komputerowego, 

fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych. 

4. Wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych (ławy, 

stoły, krzesła, gabloty, tablice, sprzęt multimedialny, 

wyposażenie do ekspozycji, biurka, stojaki na mapy itp.) 

5. Zakup tablic edukacyjnych w tym: tablic informacyjnych, 

tablic interaktywnych. 

6. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (pod 

warunkiem powiązania ich z działaniami edukacyjnymi). 

7. Zakup materiałów biurowych i papierniczych. 

8. Materiały promocyjno-informacyjne (plakaty, roll-upy, 

banery, gadżety proekologiczne, tj. wytworzone 

z materiałów biodegradowalnych lub pochodzących 

z recyklingu). 

9. Opracowanie, skład oraz druk materiałów szkoleniowych 

i informacyjnych. 

10. Zakup nośników elektronicznych. 

11. Opracowanie i obsługa strony internetowej/zakładki na 

stronie internetowej dedykowanej dla projektu. 



 

1. Koszty kwalifikowane podlegające dofinansowaniu oraz koszty mogące stanowić 

wkład własny mogą dotyczyć wyłącznie dedykowanej sali wskazanej przez daną 

szkołę jako ekopracownia. 

2. Środki Funduszu zostaną zakwalifikowane do wypłaty na podstawie faktur  

lub innych dokumentów księgowych oraz zawartych umów o dzieło i zlecenie. 

 

§ 9 

Ocena wniosków 

1. Wnioski wstępne, po ocenie formalnej, zostaną zarekomendowane przez 

wskazaną przez Fundusz Kapitułę konkursową do udziału w drugim etapie. 

Kapituła dokona wyboru maksymalnie dwóch projektów ekopracowni z każdego 

powiatu, z którego zostaną złożone wnioski wstępne (jeden wniosek dla 

ekopracowni przyrodniczej i jeden wniosek dla ekopracowni OZE). Obsługę 

administracyjną kapituły zapewnia Fundusz. 

2. Dopuszcza się jednokrotne złożenie wyjaśnień, uszczegółowienia lub 

uzupełnienia wniosku wstępnego/wniosku ostatecznego na wezwanie Funduszu. 

3. Wniosek zostanie odrzucony, jeżeli:  

12. Roboty budowlane (oświetlenie, instalacja elektryczna 

i wod.-kan.). 

13. Oznakowanie inwestycji z podaniem źródła 

finansowania. 

Koszty 

kwalifikowane 

(mogące stanowić 

wkład własny) 

Koszty wskazane powyżej, oraz: 

1. Koszty opracowania dokumentacji, nadzoru 

inwestorskiego. 

2. Konserwacja urządzeń kserograficznych (gdy realizacja 

zadania wymaga kopiowania dużej ilości materiałów). 

3. Obsługa pojemników na odpady powstałe podczas 

wykonywania ekopracowni itp. 

4. Malowanie pomieszczeń po przeprowadzonych pracach 

remontowych. 

Koszty nie 

podlegające 

dofinansowaniu i 

nie mogące 

stanowić wkładu 

własnego 

 

1. Wynagrodzenia etatowe pracowników i ich pochodne. 

2. Utrzymanie stron internetowych, niezwiązanych 

w całości z projektem. 

3. Darowizny. 

4. Wolontariat. 

5. Stałe koszty eksploatacyjne obiektów (prąd, gaz, telefon, 

itp.), z wyłączeniem wydatków poniesionych w związku z 

realizacją programów edukacyjnych w siedzibie 

Wnioskodawcy. 

6. Delegacje związane bezpośrednio z realizacją zadania. 

7. Indywidualne szkolenia i inne formy dokształcania, 

imprezy towarzyszące np. koncert, kino, teatr. 



 

− wnioskodawca nie udzieli wyjaśnień lub nie dokona 

uzupełnienia/uszczegółowienia wniosku wstępnego/wniosku ostatecznego 

w wyznaczonym terminie, 

− w wyniku dokonania korekty/uzupełnienia wniosek wstępny nadal nie spełnia 

wymogów Programu/Regulaminu, 

− w wyniku dokonania korekty/uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień, 

złożony wniosek wstępny/wniosek ostateczny nadal nie jest kompletny. 

4. Do wstępnej oceny wniosków nie stosuje się kryteriów jakościowych punktowych 

opisanych w Programie. 

5. Wyniki oceny wniosków wstępnych, zatwierdzone przez Zarząd Funduszu, 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Funduszu. Organy prowadzące 

szkół, których wnioski wstępne zostały wybrane, zostaną pisemnie powiadomione 

o możliwości złożenia wniosku ostatecznego. Wzór formularza wniosku 

ostatecznego udostępniony zostanie na stronie internetowej Funduszu, na której 

umieszczono informację o konkursie. 

6. Wnioski ostateczne ocenione pozytywnie kierowane są na posiedzenie Zarządu, 

w celu podjęcia decyzji o dofinansowanie zadania. 

7. Zarząd Funduszu każdorazowo podejmuje decyzję o dofinansowaniu oraz ustala 

wysokość przyznanej kwoty. 

8. Jeżeli wsparcie planowanego do dofinansowania zadania będzie stanowiło pomoc 

publiczną, przed udzieleniem dofinansowania Fundusz może wezwać 

wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/dokumentów w celu 

weryfikacji zgodności wsparcia z przepisami o pomocy de minimis. 

 

§ 10 

Zawarcie umów 

1. Udzielenie dotacji odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Funduszem a organem prowadzącym szkołę. 

2. Zobowiązanie Funduszu powstaje w dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.  

 

§ 11 

Obowiązek informacyjny 

Dotowany zobowiązuje się do:  

1) trwałego umieszczenia w widocznym miejscu budynku informacji na tablicy 

wykonanej z trwałego materiału o treści: „Ekopracownia 2023 dofinansowana ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ” 

z logo Funduszu, logo NFOŚiGW, logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 

logo Ekopracowni, 

2) umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu w zwyczajowo przyjętych 

miejscach ogłoszeń (np. tablica informacyjna) w terminie do 30 dni od daty 

podpisania umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja w formie 

ogłoszenia o treści: „Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 



 

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie 

dotacji, w kwocie  …… zł”. Informacja powinna być wykonana w formacie min. A4 

oraz zawierać logo Funduszu, logo NFOŚiGW, 

3) umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu na własnej stronie 

internetowej (jeśli Beneficjent taką prowadzi) oraz w prowadzonych mediach 

społecznościowych (jeśli Beneficjent takie prowadzi) w terminie do 30 dni od daty 

podpisania umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja o treści: 

„Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie …… zł” 

z logo Funduszu, logo NFOŚiGW, logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 

logo Ekopracowni, 

4) informowania o otrzymanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Opolu 

i NFOŚiGW w przypadku publikacji informacji o realizacji zadania w mediach 

(w tym w wydawnictwach własnych). Informacja powinna zawierać logo 

Funduszu, logo NFOŚiGW, logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska, logo 

Ekopracowni, 

5) nieodpłatnego przekazania Funduszowi informacji/artykułów (w formie drukowanej 

albo w postaci linków) zawierających informację nt. zadania dofinansowanego ze 

środków Funduszu oraz NFOŚiGW, 

6) dostarczenia Funduszowi co najmniej pięciu, wykonanych na różnym etapie, 

czytelnych, dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji 

zadania i osiągnięte efekty ekologiczne i rzeczowe. Na żądanie pracownika 

Funduszu beneficjent niezwłocznie przekaże Funduszowi ww. zdjęcia w wersji 

elektronicznej, zapisane z rozszerzeniem jpg. Pliki zawierające zdjęcia zostaną 

opisane zgodnie z zasadami opisu zdjęć zamieszczonymi na stronie internetowej 

Funduszu, 

7) pisemnego powiadomienia Funduszu o terminie wydarzenia związanego 

z odbiorem Ekopracowni, jednak nie później niż 14 dni przed dniem tego 

wydarzenia, w celu umożliwienia udziału przedstawicieli Funduszu w tym 

wydarzeniu. 

 

§ 12 

Ochrona danych osobowych 

1. Szkoła składająca wniosek wstępny oraz Beneficjent wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Fundusz danych - dotyczących odpowiednio szkoły 

i  Beneficjenta oraz zawartej przez niego z Funduszem Umowy - do celów 

statystycznych i marketingowych. Dane wykorzystywane będą wyłącznie przez 

Fundusz i nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem danych 

stanowiących informacje publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zmianami), 

które podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w  ustawie. 

2. Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, iż:  



 

1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, pod adresem ul. Krakowska 

53, 45-018 Opole,  tel. 77 45 37 611, e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl; 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w WFOŚiGW w Opolu, e-mail: 

iodo@wfosigw.opole.pl; 

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

unijnego i krajowego, w szczególności na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i  Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) 

oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., a także 

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych 

z rozpatrzeniem wniosku, zawarciem i realizacją Umowy, a także dla 

dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi 

z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b (tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której Beneficjent jest 

stroną) oraz w przypadku uzyskania dofinansowania lit. c (tzn. przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na 

administratorze danych jak np. obowiązek archiwizacyjny) i lit. f (tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) 

lub art. 9 ust. 2 lit. a (tzn. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę) RODO. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przedsięwzięcia oraz 

w jego okresie trwałości, okres przechowywania danych może zostać 

każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie 

danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do ochrony przed takimi 

roszczeniami przez administratora danych. Ponadto okres przetwarzania 

danych może zostać przedłużony o okres potrzebny do przeprowadzenia 

archiwizacji, 5 lat po zakończeniu Umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

6) Beneficjent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem. 

7) Beneficjent posiada  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jakim 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Beneficjenta narusza przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa krajowego i unijnego. 

8) Zebrane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu art. 22 RODO. 
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9) Podanie przez Beneficjenta danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 

realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz 

zawarcia i realizacji Umowy. 

10) Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych 

osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących 

przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie 

administratora danych osobowych, w związku z wykonaniem powierzonego im 

zadania w drodze zawartej z nim umowy lub porozumienia, m.in. dostawcy IT. 

11) Dane  osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdującym 

się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do 

organizacji międzynarodowej.  

3. Beneficjent oświadcza, że w przypadku udostępnienia Funduszowi, w ramach 

określonej niniejszą Umową procedury potwierdzania należytego jej wykonania 

(w tym m.in. potwierdzania osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego), 

danych osób, dla których pełni funkcję administratora danych osobowych, 

zobowiązany jest we własnym zakresie wypełnić obowiązek informacyjny wobec 

tych osób wynikający z przepisów prawa polskiego oraz powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa unijnego w zakresie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych – art. 12 w związku z art. 13 

i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Programem 

określonym w § 1 ust. 2 obowiązują: 

a. „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”, 

b. „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”. 

2. Złożenie wniosku oznacza, że wnioskodawca zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem oraz wymienionymi w nim dokumentami i je akceptuje. 

3. Zarząd Funduszu może, w uzasadnionych przypadkach, zmienić postanowienia 

Regulaminu. 
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