
 

Załącznik do uchwały nr 836/234/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2021 r. 

Zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia 

i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: „Działania edukacyjne i informacyjne z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki o obiegu zamkniętym” ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert. 

 Nazwa podmiotu Tytuł zadania  Uzyskane punkty 
Kwota dotacji 

(zł) 

1 Radio Warszawa Czyste Mazowsze 95 19 990,00 

2 "Fundacja Gwiazdka" 
„Śmieć przykładem !” – akcja promocyjno – 
edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami 

92 20 000,00 

3 
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich 
„Działamy Lokalnie” 

Gospodarka odpadami i gospodarka o obiegu 
zamkniętym – projekt edukacyjno – informacyjny ze 
szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców z 
powiatu legionowskiego 

89 3 829,00 

4. Fundacja „La Fontaine” 3U – znam i stosuję 86 20 000,00 

5 Razem dla Radomki Bądźmy eko w Dolinie Radomki 85 20 000,00 

6 
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza 
Gostynińskiego 

„Przepis na kompost” 83 1 467,00 

7 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej Homo sapiens – to nas zobowiązuje 80 14 700,00 

8 Fundacja Działaj do Woli Eko Warsztatownia 76 0,00 

9 Kurpiowska Organizacja Turystyczna 

Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie 
gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki o 
obiegu zamkniętym – „Jak można chronić środowisko 
północno-wschodniego Mazowsza” 

75 0,00 

10 
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej 
"juventa Mazowsze" 

Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie 
gospodarki zakresie gospodarki odpadami ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z 
wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym „Eco-
sposoby na ratowanie Ziemi” 

70 0,00 

11 
Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju 
Zalewu Zegrzyńskiego 

Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie 
gospodarki odpadami – „Dbajmy o środowisko – od 
czego zacząć” 

70 0,00 

12 Fundacja "Teraz Mazowsze" 

„NOWY SPOSÓB ŻYCIA-ZERO WASTE” – działania 
informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki 
odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
związanych z wdrażaniem gospodarki odpadami 

69 0,00 

 


