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 Łódź, dn. 20.05.2016 r. 

  

       WFOŚiGW w Łodzi ogłasza III edycję Konkursu „EkoAktywni” 

 

Celem Konkursu jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność 

na rzecz ochrony środowiska woj. łódzkiego. 

 

1. Konkurs został ogłoszony w następujących kategoriach: 

 organizacja pozarządowa 

 osoba fizyczna, w podkategoriach: ochrona siedlisk przyrodniczych i edukacja ekologiczna 

2. Do Konkursu można zgłaszać:  

 w kategorii „organizacja pozarządowa”: organizacje pozarządowe prowadzące działalność 

proekologiczną oraz uzyskujące efekty ekologiczne co najmniej na terenie województwa łódzkiego, 

realizujące projekty i programy m.in. z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, 

zrównoważonego rozwoju, profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, aktywizujące społeczność 

lokalną, kreujące liderów. Zgłoszeń dokonywać mogą:  Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa 

Łódzkiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie.  

 w kategorii „osoba fizyczna”: osoby podejmujące działania prowadzone na terenie województwa 

łódzkiego w dwóch podkategoriach: ochrona siedlisk przyrodniczych i edukacja ekologiczna. 

W podkategorii „ochrona siedlisk przyrodniczych” zgłoszenia dokonuje dana osoba fizyczna. 

W podkategorii „edukacja ekologiczna” zgłoszeń dokonywać mogą organizacje pozarządowe 

i jednostki samorządu terytorialnego.  

3. Przewidywana ogólna pula nagród do rozdysponowania wynosi 60.000,00 zł 

 

Planuje się przyznanie nagród w każdej z kategorii w następującym podziale:  

a) Kategoria „organizacja pozarządowa”: 

 1 nagroda pieniężna I stopnia w wysokości po 20.000,00 zł; 

 1 nagroda pieniężna II stopnia w wysokości po 10.000,00 zł; 

b) Kategoria „osoba fizyczna – podkategoria ochrona siedlisk przyrodniczych”: 

 1 nagroda pieniężna I stopnia w wysokości 10.000,00 zł; 

 2 nagrody pieniężne II stopnia w wysokości 5.000,00 zł; 

Kategoria „osoba fizyczna – podkategoria edukacja ekologiczna”: 

 1 nagroda pieniężna I stopnia w wysokości 5.000,00 zł; 

 2 nagrody pieniężne II stopnia w wysokości 2.500,00 zł; 

 

Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2016 r. 

                 

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.zainwestujwekologie.pl 
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