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Harmonogram naboru wniosków rozpatrywanych poza trybem ciągłym w roku 2015 
 (nabory terminowe, konkursowe oraz w ramach ogłoszonych programów priorytetowych) 

 

Dziedzina Działania Termin 
przyjmowania 

wniosków 

Status 
naboru 

Wnioskodawcy 

DOTACJE (nabór terminowy) 

Pozostałe Zadania 
Ochrony Środowiska 

Dotacje na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz sprzętu 
wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych na 
wyposażenie jednostek OSP i PSP 

 
do 15.04.2015 r. 

 
nabór 
zamknięty 

 
ochotnicze straże pożarne, jednostki samorządu 
terytorialnego 

DOTACJE (konkursy) 
 
 
 

Edukacja 
Ekologiczna 
 
(uwaga – w roku 
2015 tylko tryb 
konkursowy!) 

Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego do 27.02.2015 r. nabór 
zamknięty 

katalog otwarty (z wyłączeniem PJB, osób 
fizycznych nie prowadzących działalności 
gospodarczej i wniosków na realizację szkolnych 
programów edukacyjnych) 

Moja wymarzona ekopracownia do 30.04.2015 nabór 
zamknięty 

organy prowadzące dla szkół (podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych) 

Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach - 2015 do 24.04.2015 nabór 
zamknięty 

organy prowadzące dla przedszkoli 

Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 
2015/2016 

do 30.09.2015 trwa nabór organy prowadzące dla przedszkoli i szkół 
(podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych) 

Doskonalenie kadr ochrony środowiska - studia podyplomowe październik/listopad 
2015 

planowany  
(wrzesień) 

szkoły wyższe 

DOTACJE (Programy Priorytetowe) 

Ochrona Przyrody              
i Krajobrazu 
 

 
I konkurs w ramach drugiej edycji Programu Priorytetowego 
„Przyrodnicze Perły Województwa Łódzkiego – program rewaloryzacji 
zabytkowych parków” 
 

 
do 08.06.2015 r. 

 
nabór 
zamknięty 

 
jednostki samorządu terytorialnego 

 
Ochrona Zasobów 
Wodnych 

 
Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego 
 

 
do 30.09.2015 r. 

 
trwa nabór 

jednostki samorządu terytorialnego, podmioty 
świadczące usługi publiczne w ramach realizacji 
zadań własnych gmin 

DOTACJE I POŻYCZKI (Programy Priorytetowe) 

 
Ochrona Zasobów 
Wodnych 

 
Program priorytetowy dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy 
środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 
 

do 28.02.2015 r. 

 
nabór 
zamknięty 

 
jednostki samorządu terytorialnego, podmioty 
świadczące usługi publiczne w ramach realizacji 
zadań własnych gmin 



” 

 
Ochrona Powietrza 

Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz 
zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu 
terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - 
II edycja 

do 30.09.2016 r. lub do 
wyczerpania 
zaplanowanych na 
Program środków 

 
trwa nabór 

jednostki samorządu terytorialnego i samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej prowadzone 
przez JST 

POŻYCZKI (nabór terminowy) 

Ochrona Powietrza Wnioski o dofinansowanie zadań w formie pożyczki na realizację 
inwestycji związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych lub                   
z produkcją energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu (kogeneracja) w 
celach komercyjnych 

 
do 31.05.2015 r. 

 
nabór 
zamknięty 

 
katalog otwarty (głównie przedsiębiorcy) 

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM 

 
Wszystkie dziedziny 

 
Wnioski do rezerwy celowej na 2016 rok 
 

 
do 28.02.2015 r. 

 
nabór 
zamknięty 

 
państwowe jednostki budżetowe 

 
Wnioski o przekazanie środków w roku 2015 

 
do 30.04.2015 r. 

 

 
nabór 
zamknięty 

państwowe jednostki budżetowe - dla zadań 
znajdujących się na uzgodnionej z właściwym 
dysponentem liście zadań zakwalifikowanych do 
dofinansowania 

 

Uwaga!  
Wnioski o dofinansowanie na zadania nie ujęte w powyższej tabeli przyjmowane są w trybie ciągłym przez cały rok i rozpatrywane według „Zasad udzielania pomocy 
finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi”. 


