PISEMNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA NIEINWESTYCYJNEGO ORAZ
EDUKACYJNEGO WRAZ Z OPISEM OSIĄGNIĘTEGO EFEKTU RZECZOWEGO I
EKOLOGICZNEGO pt: „Północny eko pomocnik – gospodarka cyrkulacyjna szansa dla nas
i dla przyrody. Umowa dotacji nr WFOŚ/D/784/101/2018
Zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu, Polnocna.TV przy merytorycznym wsparciu
partnera projektu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku zrealizowała,
upubliczniła, promowała i poddała dystrybucji zadanie pod nazwą: „Północny eko pomocnikgospodarka cyrkulacyjna szansa dla nas i dla przyrody”, obejmujący produkcję , upowszechnienie i
promocję filmu pt: „Obieg zamknięty w kierunku nowej gospodarki”
Nad merytoryczną zawartością czuwali pracownicy merytoryczni partnera zadania, RDOŚ w
Gdańsku. Przy produkcji skorzystano także z wiedzy i doświadczenia Prof. dr hab. Bolesława Rok
eksperta w dziedzinie gospodarki cyrkulacyjnej oraz przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji
komunalnych wdrażających zasady gospodarki cyrkulacyjnej.
Film poświęcono zagadnieniu związanym z gospodarką cyrkulacyjną. Film pełni funkcję
edukacyjną kształtując odpowiednie postawy czy zachowania oraz przede wszystkim przybliżając
pojęcie wielu osobą całkiem nie znane.
Główny cel jaki stawiał sobie operator projektu to wzrost świadomości ekologicznej dotyczącej
gospodarki cyrkulacyjnej wśród odbiorców zadania oraz pokazanie pozytywnych postaw za
pośrednictwem filmu .
Cel ten został osiągnięty poprzez wyprodukowanie oraz opublikowanie filmu z cyklu Północny eko
Pomocnik–gospodarka cyrkulacyjna szansą dla nas i dla przyrody na kanale własnym –
www.polnocna.tv i w mediach społecznościowych oraz możliwość udostępnienia programu
filmowego każdemu podmiotowi zainteresowanemu upowszechnianiem zadania na prowadzonych
przez siebie platformach komunikacji. Cel projektu został osiągnięty.
W ramach realizacji zadania na platformie komunikacyjnej www.polnocna.tv z Północny eko
pomocnik poszczególnymi odcinkami cyklu mogło się zapoznać ponad 215 988 osób i liczba ta
wciąż rośnie.
W ramach realizacji zadania i jego promocji dodatkowe działania prowadzone były na Fan page
facebook.com/Polnocna,tv. Zasięg filmu na FB obejmował ponad 10 760 odbiorców. Film też został
udostępniony na Trojmiasto.pl gdzie ma 11 064 odsłon. Film dotyczący gospodarki cyrkulacyjnej był
emitowany na telebimach przychodni familia gdzie pacjenci czekający na zabiegi mogli zapoznać się z
filmem koło 2000 . W czasie spotkania starostów o problemie mówił Starosta powiatu Gdańskiego Stefan
Skonieczny zachęcając do zapoznania się i rozpropagowania materiału.

„Północny eko pomocnik- gospodarka cyrkulacyjna szansa dla nas i dla przyrody” zgodnie z
założeniami dystrybuowano i promowano kanałami wskazanymi w projekcie. Mailing z informacją
o projekcie oraz linkami do filmu na stronie operatora projektu objął szkoły gimnazjalne i licea woj.
Pomorskiego . Dodatkowo maile z informacją o projekcie rozesłano do urzędów miast i Starostw
leżących w zakresie administracyjnym projektu i na terenie których był on realizowany : Zasięg
administracyjny projektu :Województwo pomorskie, powiaty: gdański, starogardzki, tczewski,
pucki oraz gminy i miasta leżące na terenie województwa pomorskiego. Łącznie komunikat
mailowy wysłano do ponad 300 podmiotów.

Dzięki dodatkowej dystrybucji filmu wśród podmiotów będących w bezpośrednim zasięgu zadania,
które wiedziały już o projekcie bowiem śledziły poprzednie edycje cyklu , ilość wszystkich
odbiorców wypełniła założenia projektu. Rzeczowy efekt projektu został osiągnięty. Liczba
odbiorców zadania ciągle rośnie więc można mówić o trwałym efekcie.
Projekt zrealizował cel ekologiczny: podniósł świadomość ekologiczną odbiorców w zakresie
tematyki zadania. Znajomość projektu i jego efektów zaowocowała pozyskaniem nowych
odbiorców co przyczyniło się do zwiększenia efektu ekologicznego zadania. Tym samym efekt
ekologiczny został osiągnięty.
Realizator projektu oświadcza, iż wywiązał się z ustaleń dodatkowych wynikających z umowy z
WFOŚ w Gdańsku. Zamieścił na stronie internetowej www.polnocna.tv (zakładka Północny eko
pomocnik) opis zadania zawierający jego tytuł wraz z osiągniętym efektem rzeczowym i
ekologicznym oraz informację o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚ w Gdańsku według
określonego przez dotującego wzoru.

