
► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Inicjatywy dla 
Zielonego 
Podkarpacia 
- podsumowanie Projektu 

 
Projekt sfinansowany jest ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Za treść zawartą w prezentacji odpowiada wyłącznie 
Stowarzyszenie „Pro Carpathia” 

 
 
 
 
 
 
 

Rzeszów , 21/09/2017 r. 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia 

DZIAŁANIE 1: przeciwdziałanie zanikaniu owadów 
zapylających 

Leśna Pszczoła 

Na ratunek pszczołom  
w Beskidzie Niskim 
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DZIAŁANIE 2: rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków 
miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym 

Pielęgnacja cennego  
drzewostanu  

przy Zespole Cerkiewnym  
w Radrużu wpisanym na  

listę UNESCO 

Pamiętajcie o ogrodach  
– uzupełnienie zadrzewień  

w parku dworskim przy SP w Zgłobniu 

Rozwój, odtworzenie  
i pielęgnacja ogrodów,  

parków miejskich,  
zieleńców o znaczeniu przyrodniczym 
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DZIAŁANIE 3: ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez 
budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej 

Zielona Klasa skarbnicą  
wiedzy o przyrodzie 

Naturalnie, kulturalnie,  
lokalnie 

Tworzymy mini park  
w Jasionce 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia 

DZIAŁANIE 3: ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez 
budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej 

Wyznaczenie ekoszlaku  
i budowa czatowni 

ornitologicznych we wsi Gorajec 

Zielony zakątek edukacji  
i integracji 
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DZIAŁANIE 4: odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych drzew, zachowanie 
i pielęgnacja cennych alei przydrożnych 

Rewitalizacja zieleni  
związanej z zabudową  

dworską na terenie gminy Lubaczów 

Zasadzenie ostoi  
cisa pospolitego  

i krzewu kłokoczki w sołectwie Łukowe 

Wspólnie dla drzew 
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DZIAŁANIE 5: zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja 
ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych 

Odtworzenie miododajnego  
i wymarłego drzewostanu  

z rekultywacją terenów  
zielonych z nasadzeniem kwiatów  

długo kwitnących w sołectwie Łętownia 
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DZIAŁANIE 6: usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk 
przyrodniczych 

Tworzymy mini park  
w Jasionce 

Wspólnie dla drzew 
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Okres realizacji Projektu: 01/10/2016 – 30/09/2017 
 
Rozliczenie Inicjatywy: 
1. Wizyta monitorująca (NFOŚiGW, Pro Carpathia) 

2. Dokumentacja fotograficzna (stan „przed”, „po”) 

3. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Inicjatywy 

4. Dokumenty: 

 Protokół końcowego odbioru Inicjatywy 

 Protokół przekazania efektów rzeczowych Inicjatywy 

ZAKOŃCZENIE INICJATYW 
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OKRES  
TRWAŁOŚCI 

Umowa na 
realizację 
Inicjatywy 

Punkt wymaga 
podpisania 
Aneksu 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Trwałość efektu rzeczowego i ekologicznego 

Pkt. 9  
UTRZYMANIE EFEKTU RZECZOWEGO I EKOLOGICZNEGO INICJATYWY W OKRESIE 
TRWAŁOSCI PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
• Przedmioty będące przedmiotem przekazania są w pełni sprawne, kompletne i w dobrym stanie 

technicznym, co też potwierdza Przyjmujący. 
• Przyjmujący zobowiązuje się w Okresie Trwałości do: 

1) używania przedmiotu przekazania zgodnie z jego przeznaczeniem, 
2) dokonywania na własny koszt wszelkich napraw przedmiotu przekazania w takim zakresie, w jakim 

jest to konieczne dla zachowania przedmiotu przekazania w stanie niepogorszonym. 
3) Przyjmujący nie może oddać przedmiotu przekazania, w użyczenie ani najem osobom trzecim. 

• Przyjmujący zobowiązuję się do zachowania należytej dbałości o dobra wytworzone i/lub nabyte. 
• Przyjmujący na każde żądanie Przekazującego w Okresie Trwałości udostępni informacje i dokumenty 

dotyczące utrzymania Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego Inicjatywy, a także dokona udostępnienia 
miejsca Inicjatywy w celu dokonania oględzin i kontroli. 

• Przyjmujący na bieżąco będzie informował Użyczającego o wszelkich okolicznościach dotyczących 
pogorszenia lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia w stopniu powodującym lub mogącym powodować trwałe 
zmiany określonych w Umowie parametrach Efektu rzeczowego lub Efektu ekologicznego Inicjatywy, wraz ze 
wskazaniem przyczyn takich zmian. 

Aneks do umowy na 
realizację Inicjatywy 
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Lp. Nazwa Inicjatywy 
Trwałość 

brak 1 rok  2 lata 

1 Leśna Pszczoła       

2 Pielęgnacja cennego drzewostanu przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu wpisanym na listę UNESCO       

3 Pamiętajcie o ogrodach - uzupełnienie zadrzewień w parku dworskim przy SP w Zgłobniu       

4 Zielona Klasa skarbnicą wiedzy o przyrodzie       

5 Rewitalizacja zieleni związanej z zabudową dworską na terenie gmiany Lubaczów       

6 Na ratunek pszczołom w Beskidzie Niskim       

7 
Odtworzenie miododdajnego i wymarłego drzewostanu z rekultywacją terenów zielonych z nasadzeniem 

kwiatów długokwitnących w sołectwie Łętownia       

8 Naturalnie, kulturalnie, lokalnie       

9 Zasadzenie ostoi cisa pospolitego i krzewu kłokoczki w sołectwie Łukowe       

10 Wyznaczenie ekoszlaku i budowa czatowni ornitologicznych we wsi Gorajec       

11 Rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym       

12 Tworzymy minipark w Jasionce       

13 Wspólnie dla drzew       

14 Zielony zakątek edukacji i integracji       

Trwałość Inicjatyw 
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Kontrola Inicjatyw  



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Kontrola Inicjatyw  

Termin kontroli Projektu: 
26-29/09/2017 r. 

Wizyta monitorująca Inicjatywy: 27/09/2017 r.  
 

6 – Zawadka Rymanowska  
8 – Wiśniowa  

9 – Zagórz  
11 – Mielec  

13 – Nowa Wieś 
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KRÓTKIE PODSUMOWANIE 

Liczba inicjatyw 

 14 
Instytucja Finansująca 

NFOŚiGW 

 
Okres realizacji Projektu 

01/10/2016 – 30/09/2017  

 
                                                 Instytucja realizująca 

PRO CARPATHIA 
 

Obszar realizacji: woj. podkarpackie  

11 gmin 

Miejsce w Polsce 

 4 
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Liderzy Inicjatyw 

Mariusz Toton 
Barbara Woch 

Tadeusz Misiak 

Szkoła Podstawowa w 
Zgłobniu 

Stowarzyszenie Animacji Kultury 
Pogranicza „Folkowisko” 

Sławomir Guzek 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Łukowem 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Lokalnego w Baszni Dolnej 

Publiczne przedszkole nr 2 im. 
J. Korczaka w Sędziszowie 

Małopolskim 

Przedszkole Miejskie nr 7 w 
Mielcu 

Bogdan Płóciennik 

Maria Rzucidło 

Ośrodek Kultury w Wiśniowej 
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INICJATYWY W MEDIACH 
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► Projekt "Inicjatywy oddolne na rzecz 
Zielonego Podkarpacia 

Miejsca realizacji Inicjatyw – edycja I i II 



www.zielonepodkarpacie.pl 
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  DZIĘKUJEMY ZA 
WSPÓŁPRACĘ! 

Małgorzata Pociask 
malgorzata.pociask@procarpathia.pl 

tel. 17 850 01 86 
www.zielonepodkarpacie.pl 
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