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Zlecenie dotyczące znalezienia odpowiedniego źródła finansowania kolejnego 

projektu WWF dotyczącego ochrony morskich gatunków i ich siedlisk 

- opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zlecenia jest zebranie wyczerpujących informacji o dostępnych źródłach finansowania 

projektów przyrodniczych, do których Fundacja WWF Polska (dalej: WWF) mogłaby aplikować o sfinansowanie 

kolejnego projektu z serii projektów morskich, jakie realizuje na polskim wybrzeżu od 2009 r. Informacje  

o bieżącym projekcie WWF z tej serii znajdują się pod adresem: https://chronbaltyk.pl/o-projekcie/projekt/ 

 

Zlecenie winno obejmować źródła finansowania, do których WWF mógłby aplikować o środki w okresie 

pomiędzy 1 lipca 2023 r. a 30 czerwca 2024 r. 

 

Przykłady potencjalnych źródeł finansowania (lista przykładowa, ale nie wyczerpująca):  

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,  

• programy finansowane z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 – 

FEnIKS (w poprzedniej perspektywie finansowej: POIiŚ),  

• Regionalne Programy Operacyjne województw nadmorskich,  

• Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027,  

• Norweskie Mechanizmy Finansowe i Mechanizmy Finansowe EOG,  

• Fundusz LIFE. 

 

Potencjalne źródło finansowania musi uwzględniać charakter planowanego, kolejnego projektu morskiego 

WWF, tj. m.in.: 

• przyrodniczy i bałtycki profil projektu 

• okres trwania: 1-5 lat 

• wartość projektu: 1-8 mln zł 

• realizacja projektu z partnerami krajowymi, bez partnerów zagranicznych 

• możliwie jak najniższy wkład własny beneficjenta/ów. 

 

Praca Zleceniobiorcy polegałaby na weryfikacji dostępnych funduszy wraz z przeprowadzeniem analizy ich 

mocnych i słabych stron (z perspektywy WWF) pod kątem wymogów instytucji finansujących z jednej strony, 

a z drugiej strony pod kątem charakteru planowanego projektu WWF. Ostatecznym celem dokonanej analizy 

będzie zaproponowanie przez Zleceniobiorcę źródeł finansowania najwłaściwszych (o największym 

prawdopodobieństwie spełnienia wymogów instytucji finansującej, uzyskania wysokiej punktacji, a w efekcie 

otrzymania finansowania), jeśli chodzi o możliwości ubiegania się przez WWF o środki na planowany projekt, 

wraz z podaniem uzasadnienia dlaczego Zleceniobiorca rekomenduje dane źródła. Ostateczny zakres analizy 

może być skorygowany w wyniku dodatkowych uzgodnień z WWF. 

https://chronbaltyk.pl/o-projekcie/projekt/
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Zleceniobiorca otrzyma wszelkie niezbędne informacje dotyczące obecnie realizowanego projektu morskiego 

WWF, jak i oczekiwań Fundacji w stosunku do kolejnego projektu. Podczas przygotowania analizy 

Zleceniobiorca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z WWF (w tym do przekazywania dotychczasowych 

wyników swoich prac) w celu zagwarantowania, że prowadzona analiza odbywa się zgodnie z celami jej 

zlecenia. 

Wymogi stawiane Zleceniobiorcy: udokumentowany udział w przygotowaniu co najmniej dwóch wniosków  

o finansowanie projektów ze źródeł, o których mowa powyżej lub udokumentowany udział (formalne 

uczestnictwo w zespole projektowym) w realizacji co najmniej dwóch projektów finansowanych ze źródeł,  

o których mowa powyżej. 

Planowany termin podpisania umowy: przełom marca i kwietnia 2023 r. 

Termin realizacji zlecenia: maksymalnie 3 miesiące od podpisania umowy 

 


