REGULAMIN FUNDUSZU KROPLI BESKIDU
ROK 2014

Program Fundusz Kropli Beskidu (FKB) powstał w 2005 roku1. Głównym celem działalności FKB
jest wspieranie inicjatyw obywatelskich w celu zaangażowania jak największej liczby osób, firm i
instytucji w działania na rzecz ochrony środowiska wodnego 2 i walorów przyrodniczych Beskidu
Sądeckiego głównie poprzez udział w organizowanym konkursie dotacyjnym Funduszu Kropli
Beskidu. Inicjatywa FKB wpisana jest również w proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej,
której nadrzędnym celem jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu środowiska wodnego.
Priorytetem FKB na rok 2014 jest wsparcie merytoryczne i finansowe działań edukacyjnych
i modernizacyjnych w placówkach oświatowych w zakresie oszczędności wody oraz prowadzenia
działań edukacyjnych budujących świadomość i wrażliwość ekologiczną różnych grup wiekowych,
w szczególności dzieci i młodzieży. Program ma na celu aktywizację mieszkańców czterech gmin
Beskidu Sądeckiego.
W ramach konkursu dotacyjnego FKB proponujemy dofinansowanie projektów w formie dotacji
w wysokości maksymalnie do 20 tys. zł, w tym uwzględnienie działań edukacyjnych w wysokości
maksymalnie do 2 tys. zł ( w uzasadnionych przypadkach Rada Programowa, większością głosów
może przyznać wyższą kwotę dofinansowania)

Adresaci programu dotacyjnego FKB
Do udziału w programie zapraszamy:


szkoły samorządowe i niepubliczne,



przedszkola samorządowe i niepubliczne,

Zasięg terytorialny
Program obejmuje cztery gminy w Beskidzie Sądeckim położone na terenie Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego : Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój

i Rytro.
Przedmiot programu pilotażowego
W ramach dofinansowania projektów planowane działania modernizacyjne mogą obejmować
m.in.:
a. Wymianę baterii umywalkowych i prysznicowych na oszczędzające wodę;
b. Modernizację systemu spłukiwania wody;
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Fundusz Kropli Beskidu (FKB) powstał w 2005 roku jako wspólna inicjatywa firm Coca Cola HBC Polska,
Coca-Cola Poland Services (www.cocacola.com.pl) i Funduszu Partnerstwa (www.ffp.org.pl) - który zarządza
FKB. Fundusz Partnerstwa to niezależna i samorządna fundacja specjalizująca się w realizacji programów
wsparcia i działalności grantodawczej w zakresie rozwoju zrównoważonego.
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Środowisko wodne to pojęcie określające ekosystem wodny oraz wszystkie ekosystemy od wody zależne.
Ekosystem to fragment przyrody stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana między jej częścią
żywą – biocenozą, a nieożywioną – biotopem.

c. Instalację pisuarów;
d. . Modernizację samych instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku instytucji oświatowej;

e). Budowa zbiorników na deszczówkę.
W ramach dotacji pokrywane będą koszty zakupu urządzeń. Koszty montażu pozostaną po stronie
beneficjentów i stanowić będą wkład własny lub wkład gminy do projektu.
W ramach projektów placówki zaplanują i wdrożą:
- program edukacji ekologicznej w zakresie oszczędzania i poszanowania wody skierowany do
uczniów i rodziców,
- działania modernizacyjne urządzeń wodnych w swoich placówkach,
- sposób monitorowania zużycia wody w palcówkach przed i po modernizacji.
W projekcie obowiązkowe jest wykazanie planowanych i osiągniętych wskaźników zużycia wody
przy założeniu, że realizacja projektu musi przynieść oszczędności w miesięcznym zużyciu wody na
poziomie minimum 5%. Wskaźnikami monitoringu zużycia wody będą: jednostki miary takie jak litry,
metry sześcienne, dane procentowe, osobowe i ekonomiczne. Monitoring prowadzony będzie
regularnie przez cały okres realizacji projektu , do kwietnia 2015 r., jak również beneficjenci

zobowiązani będą do przesłania wyników monitoringu za maj- grudzień 2015 r.
Warunkiem koniecznym do realizacji projektu jest podjęcie działań w zakresie edukacji
ekologicznej, w tym np.:
a) Przeprowadzenie wspólnie z uczniami, nauczycielami, rodzicami audytu wodnego instytucji
oświatowej, który ma wykazać aktualne zużycie wody, pomysły modernizacyjne oraz
organizacyjne w celu zmniejszenia tego zużycia oraz pozytywne efekty wdrożenia przyjętych
rozwiązań
b) Działania edukacyjne w zakresie oszczędzania, monitorowania zużycia i czystości wody
(promowanie zachowań ograniczających zużycie wody, np. gromadzenie i wykorzystanie
w gospodarstwie domowym wody deszczowej, stosowanie urządzeń oszczędzających wodę,
i wpływu człowieka na czystość wody itp.) oraz oczyszczanie konkretnych zbiorników
wodnych i ich okolic (oczka wodne, strumyki, rzeki) itp.
c) Naturalna retencja (zagospodarowanie wody deszczowej, nieuszczelnianie powierzchni).

Kryteria oceny projektów
Proponowane przedsięwzięcia powinny przyczyniać się do oszczędności wody w placówkach
oświatowych poprzez modernizację infrastruktury wodnej w budynkach, a także przewidywać
działania edukacyjne
zmierzające do budowania świadomości, wrażliwości i aktywizacji
beneficjentów oraz mieszkańców na terenie realizacji projektu.
Przy ocenie projektów zostaną uwzględnione poniższe kryteria, do których przyporządkowano skalę
punktów:
1. Projekt przewiduje różnorodne działania edukacyjne mające wpływ na zwiększenie
świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie oszczędności i ochrony
wody oraz budowanie postaw współodpowiedzialności za jej stan; (maksymalna ocena
punktowa: 3 pkt);
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2. W realizacji projektu aktywnie współpracują: dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele, rodzice)
(maksymalna ocena punktowa: 3 pkt);
3. W projekcie przedstawiono szczegółową analizą potrzeb, szczegółowo zaplanowano
i uzasadniono działania modernizacyjne oraz dobór niezbędnych urządzeń (maksymalna ocena
punktowa: 3 pkt);
4. Zaplanowano sposób monitorowania zużycia wody w placówce przed i po modernizacji,
uwzględniający aktywny udział dzieci i młodzieży. Określono planowane wskaźniki pomiaru
zużycia i zakładanych w projekcie oszczędności. Wskaźnikami monitoringu zużycia wody będą:
jednostki miary takie jak litry, metry sześcienne, dane procentowe, osobowe i ekonomiczne
(maksymalna ocena punktowa: 3 pkt);
5. Mobilizowanie dodatkowego wsparcia finansowego i/lub rzeczowego – min. wymagany
wkład 20% kosztów całkowitych projektu (np. robocizna przy pracach modernizacyjnych, praca
wolontariuszy, etc.) od władz lokalnych, organizacji pozarządowych, firm, osób indywidualnych
oraz innych darczyńców (maksymalna ocena punktowa: 4 pkt.).
6. Szacowane na podstawie wykonanego monitoringu, procentowe zmniejszenie zużycia wody
po zakończeniu projektu:


5%

1 pkt.



6%- 10%

3pkt.



11%-15%

5 pkt.



16 i powyżej

7 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi: 23 punkty
W ramach projektów beneficjenci zobowiązani są do planowania zamieszczania informacji
o Programie FKB (np. tablice, ulotki, oznaczenia miejsc, etc.) wyłącznie zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi znakowania wskazanymi przez Fundusz Partnerstwa.
Zobowiązania:

Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do prowadzenia dalszego
regularnego monitoringu (raz w miesiącu), oraz przekazywania wyników monitoringu do
Funduszu Partnerstwa za okres maj- grudzień 2015 r.
Czas wykorzystania środków
Środki z dotacji mogą być wykorzystywane:
Listopad 2014 –Kwiecień 2015

Termin składania wniosków
W 2014 roku termin składania wniosków upływa 10 października 2014 (decyduje data wpływu do
biura Funduszu Partnerstwa lub na adres e-mailowy).
Wnioski w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres fundusz@ffp.org.pl, zaś oryginały wraz
z załącznikami pocztą na adres:
Fundusz Partnerstwa
Adres biura:
Os. Górali 4
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31-959 Kraków
Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć dokumentację fotograficzną miejsc i urządzeń
wymagających modernizacji.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wezwania do uzupełnień wniosku.

Wybór projektów do finansowania
Projekty ocenia Rada Programowa. Zasady pracy i głosowania przyjmuje Rada Programowa. Od
decyzji Rady Programowej nie przysługuje odwołanie.

Zawarcie umowy i realizacja projektów
Na podstawie decyzji Rady Programowej Fundusz Partnerstwa zawiera umowy dotacyjne
z beneficjentami oraz czuwa nad prawidłowością realizacji projektów i wydatkowania przyznanych
środków finansowych.
Szczegółowe informacje o FKB znajdują się na stronie: www.fkb.org.pl oraz www.ffp.org.pl .
Zachęcamy również do korzystania z konsultacji drogą mailową lub telefoniczną. Istnieje
możliwość spotkań indywidualnych.

Więcej na www.fkb.org.pl oraz www.ffp.org.pl
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