
Załącznik do uchwały nr 788/232/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2021 r. 

 

Zestawienie ofert poprawnych formalnie, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych 

Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: 

Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym 

uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach, ze wskazaniem liczby punktów przyznanych  

w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania 
Liczna 
punktów 

Proponowana 
kwota dotacji 

1. Radio Warszawa Razem dla Mazowsza 93 19 910,00 zł 

2. "Fundacja Gwiazdka" 
"KABOOM!" - interaktywne warsztaty poświęcone 
ochronie przed hałasem 89 19 950,00 zł 

3. 
Fundacja Obywatelska "Czas 
Jaszczurów" "Zielone Mazowsze" 86 20 000,00 zł 

4. Razem dla Radomki Dbajmy o powietrze którym oddychamy. 84 20 000,00 zł 

5. 
Federacja Ruch Organizacji na rzecz 
Społecznej Aktywności ROSA Wake up! Wspieraj środowisko 82 20 000,00 zł 

6. 
Fundacja Tatarskie Towarzystwo 
Kulturalne Ekologiczne sieciowanie 81 20 000,00 zł 

7. Fundacja Teraz Mazowsze 
Kontynuacja projektu  "Czyste i ciche powietrze - bez smogu i 
hałasu" 80 0,00 zł 

8. 
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 
Lokalnej "juventa Mazowsze" 

Jak się chronić przed smogiem i hałasem? – akcja 
informacyjno-edukacyjna w subregionie płockim dotycząca 
ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem 79 0,00 zł 

9. 

Stowarzyszenie Menedżerów Firm 
Działających w Zakresie Rozrywki, 
Komunikacji i Kultury EKO Weekend 78 0,00 zł 

10. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej Nr 1 

Edukacja w zakresie ochrony powietrza i środowiska przed 
hałasem 76 0,00 zł 
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Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania 
Liczna 
punktów 

Proponowana 
kwota dotacji 

11. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lipsko 

"Chroń przyrodę - nic trudnego - zrób dla miasta coś dobrego" – 
Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony 
powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze 
szczególnym uwzględnieniem zwiększenia 
świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach 76 0,00 zł 

12. "COLOR" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
„Zacznij od siebie, a świat zmieni się dla ciebie” – kampania 
edukacyjno-informacyjna na rzecz ochrony środowiska 75 0,00 zł 

13. 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA "ROZWOJU PÓŁNOCNEGO 
MAZOWSZA" Dbam o Mazowsze - edukuję, monitoruję, nie hałasuję! 74 0,00 zł 

14. Fundacja "La Fontaine" Mali ekolodzy zmieniają świat 72 0,00 zł 

15. Fundacja Ekotrend "Czysta gra" - zestaw gier edukacyjnych 69 0,00 zł 

16. Fundacja Łąka 

Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony 
powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze 
szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości 
społeczeństwa w obydwu zakresach 68 0,00 zł 

17. Fundacja NASZE DZIEDZICTWO 
Weź oddech - czyste powietrze i redukcja hałasu szansą dla 
Mazowsza! 67 0,00 zł 

18. Fundacja Akomodacja Zdominowani przez kakofonię i smog 64 0,00 zł 

19. Fundacja "Emanio Arcus" 

"Hałas niszczy życie, także twoje" - kampania na rzecz edukacji 
mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie hałasu i 
ograniczenia jego wpływu na ludzkie zdrowie i środowisko 
przyrodnicze 62 0,00 zł 

20. 
Akademickie Stowarzyszenie "Ambitni w 
Działaniu" "Eko-teatrzyki" 57 0,00 zł 

21. 
Stowarzyszenie Towarzystwo 
Edukacyjnego "AD REM" 

Kreatywne działania na rzecz ochrony powietrza i 
środowiska 57 0,00 zł 



Załącznik do uchwały nr 788/232/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2021 r. 

 

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania 
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22. 
STOWARZYSZENIE ROZBIEGAMY 
NOWY DWÓR MAZOWIECKI EKOwywiady na tratwie 46 0,00 zł 

23. Fundacja Instytut Białowieski 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy 
Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.Eu 0 0,00 zł 

 Łącznie: 119 860,00 zł 

 


