
Otwarty Konkurs Ofert

Departament Środowiska 

Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego 

Kraków, 22 lipca 2020 r.



Ogłoszenie Otwartego Konkursu 
Ofert

Obszar: Ekologia i Ochrona Zwierząt oraz Ochrona 

Dziedzictwa Przyrodniczego w 2020 roku 

 Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego

z dn. 17 lipca 2020 r.



Zadania możliwe do realizacji 
w ramach Konkursu

.

Priorytet 1. Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów/warsztatów on-

line, kursów e-learningowych z zakresu edukacji ekologicznej,

związanych z tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów

Priorytet 2. Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów/ warsztatów

on-line, kursów e-learningowych z zakresu edukacji ekologicznej

związanych, z tematyką ochrony powietrza oraz zapobiegania

zmianom klimatu



Priorytet 1. 

Świadomość 
ekologiczna, 
prawidłowa 

postawa 
ekologiczna

Zapobieganie 
Powstawaniu 

Odpadów

Promocja idei 
Zrównoważoneg

o Rozwoju

Racjonalne 
użytkowanie 

zasobów 
naturalnych 

Ziemi

Selektywna 
zbiórka/segregac

ja i 
przetwarzanie 

odpadów

Edukacja i 
propagowanie  

idei Zero Waste

Promocja 
działalności 

banków 
żywności 

Gospodarka o 
Obiegu 

Zamkniętym 



Priorytet 2. 

Źródła emisji 
zanieczyszczeń

Wpływ 
działalności 

człowieka na 
klimat

Odnawialne 
Źródła Energii

Aktualizacja 
wiedzy w 

zakresie stanu 
jakości powietrza

Wpływ 
zanieczyszczenia 

powietrza na 
środowisko, 

zdrowie i 
gospodarkę

Działania 
ograniczające 

zanieczyszczenie 
powietrza

Ograniczenie 
wpływu na 

zmiany klimatu

Konsekwencje 
zdrowotne 

zanieczyszczenia 
powietrza



Działania edukacyjne a COVID-19

działania muszą być realizowane z uwzględnieniem 

aktualnych wytycznych rządowych i sanitarnych

konieczne jest zachowanie aktualnych na dzień realizacji 

wydarzenia wytycznych i obostrzeń, wydanych przez 

służby rządowe i sanitarne

za realizację wydarzeń, zgodnie z w/w wytycznymi 

odpowiedzialność i skutki ewentualnych uchybień czy 

nieprawidłowości ponosi Zleceniobiorca



Ważne informacje

Termin składania ofert: 10.08.2020r.

Realizacja zadań: 1.09.2020r. – 31.12.2020r.

Całkowita pula środków: 300 000 złotych. 



Jak wypełnić wniosek do 
Otwartego Konkursu Ofert?













Sposób składania dokumentów

 Osobiście na dzienniku podawczym: 
a

Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego, budynek B, parter

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Godziny otwarcia: pon. – pt. 8:00 - 16:00

 Pocztą tradycyjną na adres:
a

Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego

Departament Środowiska

30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Dopisek na kopercie:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020

pn. „EkoMałopolska”





Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56, 30-017 

Kraków

bip.malopolska.pl/umwm

facebook.com/EkoMalopolska


