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Sprawozdanie z otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Małopolskiego 
w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku pn. 
„EkoMałopolska” 

Projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii 

dla województwa małopolskiego”, współfinansowany ze środków programu LIFE Unii 

Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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Open competition of offers for the implementation of public tasks of 

the Malopolska Region in the area of ecology and animal protection and 

protection of natural heritage in 2022 entitled "EkoMałopolska" - 

Priority 3 
 

SUMMARY: 

Priority 3: Organization of events, events, workshops in a stationary form in the field of 

environmental education related to the subject of counteracting and adapting to the 

negative effects of climate change.  

The aim of the competition was to select offers and commission entities conducting 

public benefit activities to carry out public tasks of the Malopolska Region in the field 

of ecology and protection of natural heritage, corresponding to the objectives of the 

"Cooperation Program of the Malopolska Region with non-governmental organizations 

and other entities conducting public benefit activities for 2022. 

In the Ekomałopolska competition, 5 climate actions were implemented for a total 

amount of PLN 150,000. 

More than 2,700 students took part in the meetings.  
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Priorytet 3: Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu 

edukacji ekologicznej związanych z tematyką przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych 

skutków zmiany klimatu.  

Cel priorytetu:  

1) Budowanie i kreowanie świadomości w zakresie przyczyn i skutków postępujących 

zmian klimatu oraz propagowanie działań adaptacyjnych, 

2) Budowa świadomości ekologicznej z uwzględnieniem nawyków, postaw i codziennych 

wyborów wspierających ochronę klimatu, 

3) Edukacja z zakresu świadomego zagospodarowania przestrzennego, jako narzędzia 

do ochrony miast przed ekstremalnymi zjawiskami będącymi skutkami zmian klimatu, 

4) Edukacja w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, efektywności energetycznej, 

budownictwa energooszczędnego, transportu niskoemisyjnego itp., 

5) Promocja Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz idei Zero Waste, racjonalnej 

gospodarki wodnej i zrównoważonego rolnictwa,  

6) Propagowanie wiedzy na temat zazieleniania oraz małej retencji  

7) Promocja inicjatyw społecznych na rzecz poprawy klimatu, 

8) Promowanie działań z zakresie przeciwdziałania zmian klimatu i ograniczania ich 

negatywnych skutków. 

Celem konkursu było wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie ekologii 

i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, odpowiadających celom „Programu współpracy 

Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

Otwarty Konkurs Ofert pn. „Ekomałopolska 2022” wraz z powołaniem Komisji Konkursowej 

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu zostały ogłoszone Uchwałą Zarządu 

Województwa Małopolskiego nr 452/22 w dniu 29.03.2022 r.  

Priorytet 3 organizowany w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA przewidywał 

realizację działań w formie powierzenia na łączną kwotę 150 000.00 zł. Zadania publiczne 

realizowane w ramach Priorytetu 3 winny być zakończone do dnia 30 września 2022 r. 

Warunkiem obiegania się o realizację zadania było prawidłowe złożenie oferty w generatorze 

ofert eNGO, zgodnie z regulaminem, w terminie od ogłoszenia Konkursu do dnia 19.04.2022 

oraz dostarczenie papierowej wersji oferty do siedziby Urzędu w terminie do 20.04.2022. 

W ramach Priorytetu 3 złożonych zostało 6 ofert na realizację zadań publicznych na łączną 

kwotę 252 905.00 zł.  

Lp. Tytuł zadania publicznego Oferent 

1. 
Organizacja i przeprowadzenie kampanii 
społecznej „Złap deszcz” 

Stowarzyszenie HOMINI ET TERRAE 

2. „Ekologia – kolorowa, zapachowa…” stowarzyszenie "Virtus" 

3. My EKOlogiczni  
Stowarzyszenie im. Księdza Józefa Łakomego w 

Biadolinach Radłowskich 

4. Podhalańskie Eko Pikniki dla Klimatu  Nowotarski Alarm Smogowy 

5. Akademia Klimatu ekoMałopolska Fundacja Green Festival 

6. Klimat na dobre zmiany Fundacja Rozrusznik 
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W dniu 25.05.2022r. w trakcie posiedzenia Komisji Konkursowej zaprezentowano wszystkie 

oferty złożone w ramach konkursu „Ekomałopolska 2022”, w tym oferty dla realizacji zadań  

w ramach Priorytetu 3. Oferty zostały poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej zgodnie  

z Regulaminem Konkursu.  

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Ocena 
główna 

Kwota 
proponowana 

1. 
Stowarzyszenie HOMINI ET 
TERRAE 

Organizacja i 
przeprowadzenie kampanii 
społecznej „Złap deszcz” 

47,56 25 000.00 zł 

2. stowarzyszenie "Virtus" 
„Ekologia – kolorowa, 
zapachowa…” 

43,11 18 000.00 zł 

3. Fundacja Green Festival 
Akademia Klimatu 
ekoMałopolska 

43,99 50 000.00 zł 

4. 
Stowarzyszenie im. Księdza 
Józefa Łakomego w Biadolinach 
Radłowskich 

My EKOlogiczni 46 12 000.00 zł 

5. Fundacja Rozrusznik Klimat na dobre zmiany 33,33 0.00 zł 

6. Nowotarski Alarm Smogowy 
Podhalańskie Eko Pikniki dla 
Klimatu 

48,11 40 000.00 zł 

 

Do realizacji w ramach Priorytetu 3 wybranych zostało 5 z 6 złożonych ofert na łączną kwotę 

150 000.00 zł. Wyniki konkursu zostały ogłoszone Uchwałą Zarządu Województwa 

Małopolskiego Nr 909/22 z dnia 7 czerwca 2022r. 

Zgodnie z powyższym do realizacji nie została wybrana oferta na realizację zadania „Klimat 

na dobre zmiany” złożona przez Fundację Rozrusznik - oferta nie otrzymała w ocenie 

merytorycznej dokonanej przez Komisję Konkursową min. 40 punktów, co zgodnie  

z Regulaminem Konkursu jest powodem nieudzielenia dotacji z budżetu Województwa 

Małopolskiego w otwartym konkursie ofert. 

Oferenci, których oferta została wybrana do dofinansowania ze środków Województwa 

Małopolskiego w Uchwale, zostali wezwani w terminie do 7 dni od taty publikacji wyników 

konkursu na BIP aktualizacji oferty (złożonej uprzednio przez Generator e’NGO) oraz innych 

dokumentów koniecznych do zawarcia umowy.  

W okresie od 13 lipca do 3 sierpnia 2022 w ramach Priorytetu 3 zawarto umowy: 

1. Umowa nr IXA/353/SR/22 z dnia 18 lipca 2022r. o powierzenie realizacji zadania 

publicznego: My EKOlogiczni na kwotę: 12 000.00 zł 

2. Umowa nr IXA/354/SR/22 z dnia 13 lipca 2022r. o powierzenie realizacji zadania 

publicznego: Podhalańskie Eko Pikniki dla Klimatu na kwotę 39 996.00 zł 

3. Umowa nr IXA/355/SR/22 z 14 lipca 2022r. o powierzenie realizacji zadania 

publicznego: Organizacja i przeprowadzenie kampanii społecznej „Złap deszcz” na 

kwotę 25 000.00 zł 

4. Umowa nr IXA/375/SR/22 z dnia 3 sierpnia 2022r. o powierzenie realizacji zadania 

publicznego: „Ekologia – kolorowa, zapachowa…” na kwotę 18 000.00 zł 

5. Umowa nr IXA/352/SR/22 z dnia 14 lipca 2022r. o powierzenie realizacji zadania 

publicznego: Akademia Klimatu ekoMałopolska na kwotę 55 000.00 zł 

Zgodnie z Regulaminem okres realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 przypadł na okres od 

dnia podpisania umów, do dnia 30 września 2022r.  
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Zadania zrealizowane: 

1) Organizacja i przeprowadzenie kampanii społecznej „Złap deszcz” 

Stowarzyszenie HOMINI ET TERRAE  

W ramach realizowanej kampanii społecznej zorganizowany został konkurs plastyczny „Złap 

deszcz” uczestnicy konkursu wykonali łącznie 137 prac plastycznych propagujących 

oszczędzanie wody wśród uczniów szkół z terenu województwa małopolskiego. Prace 

plastyczne zostały poddane oceni komisji konkursowej, wyłoniono zwycięzców. Gdzie nagrody 

zostały wręczone podczas fiesty ekologicznej „Złap deszcz” zorganizowanej w dniu  

18 września 2022 r. w Dolinie Będkowskiej. W trakcie wydarzenie przeprowadzono liczne 

prelekcje dotyczące narastającego problemu braku dostępności wód oraz koniecznych do 

podejmowania działań związanych z ochroną zasobów wody. 

  

W trakcie fiesty przeprowadzono ankietę oceniająca wpływ organizowanych wydarzeń na 

świadomość ekologiczną mieszkańców małopolski dotyczących m.in. niedoboru wody, sposób 

gromadzenia wody deszczowej, małej retencji, zbiorników na wodę, czy źródeł możliwych do 

pozyskania dofinansowań. Ankieta wykazała wzrost świadomości ekologicznej dzięki 

udziałowi w kampanii społecznej oraz wskazała obszary priorytetowe dla dalszych działań. 

Zasięg kampanii szacuje się na blisko 500 osób z uwzględnieniem uczestników 

konkursów, ich rodzin, nauczycieli koordynujących oraz osób biorących udział 

w fieście ekologicznej.  

2) „Ekologia – kolorowa, zapachowa…” 

Stowarzyszenie "Virtus" 

Celem zadania było przeprowadzenie warsztatów w zakresie budowania świadomości 

ekologicznej, segregacji odpadów, oszczędzania zasobów wodnych, minimalizacja zużycia 

energii elektrycznej, poprawy jakości powietrza, a także przyczyn i skutków postępujących 

zmian klimatów wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5  - Specjalnych w Nowym Sączu 

z szczególnym naciskiem na zaangażowaniem uczniów z niepełnosprawnością. 
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Zorganizowanych zostało łącznie 10 warsztatów proekologicznych, w których 

uczestniczyło łącznie 240 uczniów, prelekcje połączone były z warsztatami plastyczno-

ekologicznymi, w trakcie których uczestnicy wykonali m.in. budki lęgowe, karmiki dla owadów, 

doniczki dla kwiatów oraz ogrody w szkle.  

3) Akademia Klimatu ekoMałopolska  

Fundacja Green Festival 

AKADEMIA KLIMATU ekoMAŁOPOLSKA to projekt edukacyjny skierowany do młodzieży 

szkół ponadpodstawowych z terenu Małopolski łączący wiedzę na temat ochrony środowiska 

z pokazami filmowymi najlepszych filmów ekologicznych ostatnich lat. Pokazom towarzyszą 

dyskusjami z twórcami filmów, ekspertami ONZ oraz przedstawicielami Województwa 

Małopolskiego odpowiedzialnymi za politykę zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałanie 

zmianom klimatu.  

W ramach każdego z spotkań odbył się pokaz filmów „HOME” oraz „Oddech”, w dyskusjach 

udział wzięli doradcy ds. klimatu i środowiska z danego powiatu. Na zakończenie każdego z 

wydarzeń przeprowadzony został interaktywny quiz o tematyce przeciwdziałania zmianom 

klimatu. 

W ramach projektu zrealizowano cztery wydarzenia: 

I. 20 września – LIMANOWA (kino Klaps) 

II. 21 września –  MIECHÓW (kino Gryf) 

III. 22 września –  WADOWICE (kino Centrum) 

IV.  23 września –  BRZESKO (kino Planeta) 

 

 

W spotkania udział wzięło łącznie około 1 000 uczniów, rozdano około 800 zestawów 

nasion roślin miododajnych oraz w ramach quizu – udzielono 782 odpowiedzi. Wydarzenie 

Akademia Klimatu EkoMałopolska to działanie, które zgodnie z wynikami ankiet stanowiących 

załącznik do raportu przyczyniło się do podniesienia poziomu edukacji wśród młodzieży 

uczestniczące w wydarzeniu. Wykorzystanie filmów artystycznych oraz wyjaśnienia ekspertów 

nt. przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu pomogło w zrozumieniu przez młodzież jak 

istotne dla człowieka i całego środowiska są: świadoma konsumpcja, zachowanie 

bioróżnorodności i transformacja energetyczna, która w konsekwencji ma zmniejszyć emisje 

gazów cieplarnianych. Dodatkowo efektem było zapewnienie dostępu do filmów, które ze 
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względu na wartość merytoryczną i artystyczną spowodowały wzrost świadomości 

ekologicznej wśród młodzieży. Spośród 782 odpowiedzi na pytanie „ Czy udział w Akademii 

Klimatu ekoMAŁOPOLSKA przyczynia się do zwiększenie Twojej świadomości klimatycznej?” 

-  55,9% osób wskazało odpowiedź „TAK”, natomiast 44,1% wskazało odpowiedź „Tak, ale ,a, 

już wysoką świadomość klimatyczną”. 

 

 

4) My EKOlogiczni 

Stowarzyszenie im. Księdza Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich 

Projekt skierowany do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły podstawowej w Biadolinach 

Radłowskich. Miał na celu kształtowanie ekologicznych postaw młodego pokolenia, obcowania 

z przyrodą, budowania świadomości młodych ludzi w zakresie przyczyn i skutków 

postępujących zmian klimatu, wprowadzania działań adaptacyjnych oraz mitygacyjnych.  

  

W ramach działania „My EKOlogiczni” zorganizowano: 

- warsztaty ekologiczne (14.09.2022) – prelekcja udzielona przez wolontariuszy Branżowej 

Organizacji Odzysku opakowań w Tarnowie, w wydarzeniach udział wzięło 77 dzieci, 
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- akcja „Sprzątanie Świata” – włączono się w ogólnopolską akcję ekologiczną (15-16.09.2022), 

zorganizowano happening połączony z prelekcją dotyczącą skutków zmiany klimatu oraz 

możliwych do podjęcia działań adaptacyjnych, udział około 100 osób, 

- wycieczka programowa wyjazd do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Tarnowie 

(14.09.2022) – przeprowadzono warsztaty dotyczące składowania odpadów oraz ich 

selektywnej zbiórki, udział około 24 osób, 

- „Zielony Zakątek” – zagospodarowanie terenu przyszkolnego do utworzenia centrum 

edukacji, wykonanie ścieżki sensorycznej dla uczniów, zakupiono tablice edukacyjne o 

tematyce związane z klimatem i jego ochroną w życiu codziennym

 

5) Podhalańskie Eko Pikniki dla Klimatu 

Nowotarski Alarm Smogowy 

W ramach działania zorganizowanych zostało 5 pikników edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 

w szkołach: Szkoła Podstawowa w Białce Tatrzańskiej (15.09.2022), Szkoła Podstawowa w 

Poroninie (19.09.2022), Szkoła Podstawowa w Białym Dunajcu (22.09.2022), Szkoła 

podstawowa nr 3 w Zakopanem (27.09.2022) oraz w Szkole Podstawowej w Kościelisku 

(29.09.2022).  

W trakcie pikników edukacyjnych zorganizowano prelekcje w zakresie m.in.: emisji gazów 

cieplarnianych, roli lasów i drzew w procesach globalnego ocieplenia, metod adaptacyjnych, 

problemu niedoboru wody, roli diety i wyborów konsumpcyjnych w procesie globalnego 

ocieplenia, roli aktywizmu klimatycznego, rozwojowi OZE, termomodernizacji budynków oraz 

innym. W piknikach udział wzięło 8 edukatorów, zorganizowano łącznie ponad 120 godzin 

prelekcji edukacyjnych. W spotkaniach udział wzięło ponad 800 dzieci.  
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Edukatorami w wydarzeniach byli: lokalni aktywiści klimatyczni, pracownicy Tatrzańskiego 

Parku Narodowego, przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego oraz Nowotarski 

Alarm Smogowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument powstał jako realizacja działania E2 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  

Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP 

EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii 

Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji. 


