
► Projekt „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” jest sfinansowany ze środków NFOŚiGW 

Rzeszów, 28/03/2017 r. 

Realizacja 
Projektu 
„Inicjatywy  
dla Zielonego 
Podkarpacia” 
 
Za treści zawarte w prezentacji odpowiada wyłącznie 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”  
Projekt sfinansowany ze środków  
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 

Małgorzata Jedynak 
Koordynator Projektu 



INICJATYWY LOKALNE DLA 
ŚRODOWISKA - HRF 
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Lp. NAZWA INICJATYWY

KWARTAŁ IV

(X, XI, XII 2016)

KWARTAŁ I

(I, II, III 2017)

KWARTAŁ II

(IV, V, VI 2017)

KWARTAŁ III

(VII, VIII, IX 2017)

1.
Leśna Pszczoła

2.
Pielęgnacja cennego drzewostanu przy Zespole Cerkiewnym w Radruzu 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 gminy Lubaczów

6.
Na ratunek pszczołom w Beskidzie Niskim

7.

Odtworzenie miododajnego i wymarłego drzewostanu z rekultywacją terenów zielonych z 

nasadzeniem kwiatów długokwitnącyh w sołectwie Łętownia

8.
Naturalnie, kulturalnie, lokalnie

9.
Zasadzenie ostoi cisa pospolitego i krzewu kłokoczki w sołectwie Łukowe

10.
Wyznaczenie ekoszlaku i budowa czatowni ornitoogicznych we wsi Gorajec

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

12.
Tworzymy mini park w Jasionce

13.
Wspólnie dla drzew

14.
Zielony zakątek edukacji i integracji



„Leśna pszczoła” 1  
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Wykonanie 6 kłód bartnych  
na terenie Nadleśnictwa Głogów oraz zakup sprzętu do wykonania 

 i obsługi barci (w tym kombinezon, rękawice, dłuto, drabina, uprząż, 
siekiera, leziwo, piesznica, cieślica, skrobliczka 



„Leśna pszczoła” 1  
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Montaż 6 kłód bartnych  
na terenie Nadleśnictwa Głogów 

https://rzeszow.tvp.pl/29464523/lesna-pszczola-w-nadlesnictwie-glogow-mlp 



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

2  
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Ciecia sanitarne ok 40 drzew przy 
zespole cerkiewnym w Radrużu 

wpisanym na listę UNESCO 



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

3  
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Opracowanie 
koncepcji 

rewaloryzacji 
zespołu 

podworskiego oraz 
opracowanie 

projektu nasadzeń 
drzew i krzewów 

przy szkole  
w Zgłobniu 



5  
„Rewitalizacja zieleni związanej z zabudową dworską na 

terenie gminy Lubaczów” 
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Przeprowadzenie prac 
konserwatorsko-
pielęgnacyjnych 
drzewostanu ok. 30 szt.  
na terenie parku 
podworskiego  
w Krowicy Samej zgodnie 
z zatwierdzonym przez 
Konserwatora 
programem prac 
konserwatorsko – 
pielęgnacyjnych  
w tym: prześwietlenie 
koron, wykonanie cięć 
technicznych, wykonanie 
cięć pielęgnacyjnych, 
wykonanie wiązań 
elastycznych na drzewach 
rozwidlonych.  



6 
„Na ratunek pszczołom w Beskidzie Niskim” 

► Projekt „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” jest dofinansowany ze środków NFOŚiGW 

Zakup uli i sprzętu 
potrzebnego do 
obsługi (sprzęt 

ogólnego 
wyposażenia 

pasieki, odzież 
ochronna, 

chemiczne środki 
utrzymania 

pasieki, miodarka, 
nóż do 

odsklepiania, 
cedzidło itp.) 



7  
„Odtworzenie miododajnego i wymarłego drzewostanu z 
rekultywacją terenów zielonych z nasadzeniem kwiatów  

długo kwitnących w sołectwie Łętownia” 
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Przygotowanie 
terenu – w tym 

usunięcie starych 
pni drzew, 

koszenie dzikiej 
trawy, 

plantowanie, 
wyrównanie 

terenu, 
karczowanie 
starych dziko 

rosnących 
zadrzewień, 
nawiezienie 

nowego podłoża 



8  „Naturalnie, kulturalnie, lokalnie” 
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Warsztaty z budowania budek lęgowych dla jerzyków w Wiśniowej – 25/02/2017 



12  „Tworzymy mini park w Jasionce” 
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Przygotowanie terenu ok 5 ar. 
(usunięcie  drzew i krzewów o 

średnicy 16-25 cm wraz z 
karczowaniem, zasypanie 

dołów, dowiezienie gruntu, 
plantowanie, profilowanie 

terenu) zdegradowanego po 
budowie kanalizacji 



13  „Wspólnie dla drzew” 
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Przygotowanie terenu w Nowej Wsi (usunięcie  drzew i krzewów  
o średnicy 5-10 cm wraz z karczowaniem, zasypanie dołów, 

profilowanie terenu po obu stronach drogi)  
zdegradowanego po budowie autostrady 



14  „Zielony zakątek edukacji i integracji” 
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Przygotowanie 
terenu –  
w tym  

równanie, 
plantowanie w 

Sędziszowie Młp., 
na terenie 

przedszkola  
Warsztaty z budowania 
poidełek, karmników  

dla ptaków  
wśród przedszkolaków 



14  „Zielony zakątek edukacji i integracji” 
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Spotkanie z leśnikiem 

www.youtube.com/watch?v=MVAewpafUZo&index=15&list=UUFJOlP
tH8v7SeC5sqwSBz9w 



REALIZACJA INICJATYW 
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 REALIZACJA 
 
 SPRAWOZDAWCZŚĆ 
 
 ROZLICZENIE 
 
 ZATWIERDZENIE 
 
 TRWAŁOŚĆ 
 
 EFEKT RZECZOWY 



SCHEMAT ROZLICZEŃ I FINANSOWANIA 
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I okres 
rozliczeniowy 

II okres rozliczeniowy 

październik 2016 – marzec 2017 kwiecień 2017 – wrzesień  2017 

I zaliczka z NFOŚiGW 
Raport z I okresu 

sprawozdawczego  
za 6 miesięcy 

Zgłoszenie zmian 
w HRF  

i przesunięć w 
budżecie 

Zatwierdzenie 
raportu i zmian 

Podpisanie 
Aneksu do 

umowy 
zatwierdzającego 

zmiany 

Wypłata II zaliczki 
z NFOŚiGW 



SCHEMAT REALIZACJI INICJATYWY 
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  Wniosek aplikacyjny – zatwierdzenie przez Organizatora / NFOŚiGW  

   podpisanie umowy na realizację Inicjatywy: Lider - Organizator 

   Dokumentacja fotograficzna - stan „przed” 

   porozumienie o współpracy: Lider – Organizator – Właściciel gruntu – Przyjmujący / (trwałość, przejęcie efektów rzeczowych, odpowiedzialność) 

   załatwienie ewentualnych pozwoleń RDOŚ / Konserwator / pozwolenia budowlane 

   Wyłonienie wykonawców poszczególnych części zadań - umowy  / (Regulamin udzielania zamówień publicznych! ) 

   Wykonanie zadań / Podpisanie protokołów odbioru poszczególnych części zadań z Wykonawcami / Płacenie FV 

    Dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów wykonania zadań – stan „w trakcie” 

   Oznaczenie miejsca realizacji inicjatywy – tablica informacyjna 

   Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Inicjatywy 

  Dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów wykonania zadań – stan „po” 

   Protokół odbioru końcowego Inicjatywy – po wykonaniu całości zaplanowanych działań 

  Protokół przekazania efektów rzeczowych: Organizator – Lider Inicjatywy – Właściciel gruntu – Przyjmujący     

 

                                                        

                                                            

  



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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STAN „PRZED” 
STAN  

„W TRAKCIE” 
STAN „PO” 

 

 przesyłanie zdjęć - > www.wetransfer.com 
                                                                                                                                                                                                                  „Skip to free” 

 



OZNACZENIE INICJATYWY 

► Projekt „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” jest dofinansowany ze środków NFOŚiGW 

 Wszystkie materiały przed drukiem/produkcją wymagają akceptacji 
NFOŚiGW, dlatego zostaną przesłane do NFOŚiGW do akceptacji w 
terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego i 
pozwalających na ich akceptację 

 Na materiałach elektronicznych, drukowanych w ramach  Projektu 
zamieszczone zostaną informacje o następującej treści: Niniejszy materiał 
został opublikowany dzięki  dofinansowaniu z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Za jego treść odpowiada 
wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro 
Carpathia” 

 Na wszelkie materiały wykonane w ramach Projektu Beneficjent udzieli 
licencji NFOŚiGW na czas nieokreślony do nieodpłatnego korzystania z 
rezultatów prac (np. questy, mapy po ścieżce etc.) 

 Wszelkie elementy infrastruktury  zostaną opatrzone logiem NFOŚiGW wraz 
z informacją o dofinansowaniu oraz logiem Stowarzyszenia „Pro Carpathia” 
w sposób widoczny i adekwatny do danego działania 
 



POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
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Porozumienie o współpracy reguluje  kwestie odpowiedzialności, trwałości  i własności 

efektów rzeczowych wytworzonych w ramach Inicjatywy. Trójstronne lub czterostronne. 

                                  
ORGANIZATOR 

LIDER 
INICJATYWY 

WŁASCICEL 
GRUNTU 

PRZYJMUJĄCY 

Organizator zobowiązuje się: 
- czuwać nad organizacją wszystkich prac 

związanych z właściwym przebiegiem 
działań,  

- koordynować wszelkie działania z tym 
związane, 

- sfinalizować wykonanie zadania zgodnie z 
wnioskiem aplikacyjnym, 

- zapewnić odpowiednie ologowanie 
zakupionego sprzętu informujące o 
źródłach jego finansowania, 

- przekazać wytworzone efekty rzeczowe w 
ramach projektu dla ……….. po okresie 
realizacji Inicjatywy na podstawie protokołu 
przekazania. 

Lider Inicjatywy zobowiązuje się: 
- koordynować prace związane z wykonaniem 
zadania, 
dołożyć wszelkich starań do promocji i 
popularyzacji zadania i jego efektów, 
- współpracować z Organizatorem przy realizacji 
Inicjatywy, 
- na bieżąco informować Organizatora 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. 

Właściciel gruntu zobowiązuje się: 
‒ zapewnić nieodpłatne udostępnienie gruntu 

pod realizację Inicjatywy, 
‒ zapewnić nieodpłatnie teren dla 

odwiedzających w obszarze min. w okresie 
trwałości Inicjatywy, 

‒ udostępnić teren i elementy wytworzone w 
ramach Inicjatywy na wypadek kontroli przez 
Organizatora lub NFOŚiGW w okresie 
trwałości Inicjatywy.  

Przyjmujący zobowiązuje się: 
‒ przyjąć efekty rzeczowe po okresie realizacji 

Inicjatywy na podstawie protokołu 
przekazania, 

‒ utrzymać efekty rzeczowe min. w okresie 
trwałości Inicjatywy  

‒ na bieżąco informować Organizatora o 
wszelkich okolicznościach dotyczących 
pogorszenia lub utraty Trwałości 
Przedsięwzięcia w stopniu powodującym lub 
mogącym powodować trwałe zmiany 
określonych w Umowie parametrach Efektu 
rzeczowego lub ekologicznego Inicjatywy, 
wraz ze wskazaniem przyczyn takich zmian, 

‒ używać przedmiotu przekazania zgodnie z 
jego przeznaczeniem, 

‒ dokonywać na własny koszt wszelkich 
napraw przedmiotu przekazania w takim 
zakresie, w jakim jest to konieczne dla 
zachowania przedmiotu przekazania w stanie 
niepogorszonym. 

‒ nie oddać przedmiotu przekazania w 
użyczenie ani nie najmować osobom trzecim 
w okresie trwałości  

‒ przekazać po okresie trwałości 
Organizatorowi listę wydarzeń/imprez w 
związku z wytworzonym efektem rzeczowym 
jeżeli będą miały takie miejsce. 



ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
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Zamówienia na dostawy, usługi oraz roboty budowlane udzielane są  
przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie  

z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Stowarzyszenie o wartości szacunkowej do 30 tyś. EUR 
 

Stowarzyszenie stosuje zasadę konkurencyjności oraz efektywnego zarządzania finansami. 

• zapytania ofertowe kierowane są do 3 potencjalnych wykonawców/dostawców danego towaru lub usługi działających na rynku 

• możliwość dostarczenia zapytania ofertowego osobiście (co zostaje potwierdzone na formularzu), drogą mailową (potwierdzenie 
wysłania e-maila), lub zamieszczone na stronie internetowej (printscreen) 

• potencjalni Wykonawcy powinni mieć min. 7 dni na odpowiedź na dane zapytanie ofertowe 

• oferty składane są w wersji pisemnej (faxem, mailowo lub osobiście) 

• spośród ofert (spełniających kryteria, tych które wpłynęły w terminie) wybrać tą najkorzystniejszą – najczęściej najbardziej 
konkurencyjną cenowo, ale nie koniecznie. Można wziąć pod uwagę najkorzystniejszy bilans ceny do innych wymagań np. 
doświadczenia. 

Zamówienia powyżej 3500 PLN: 

Zasada efektywnego zarządzania finansami oznacza, że Stowarzyszenie „Pro Carpathia” przed dokonaniem zakupu przeprowadza 
rozeznanie rynku w celu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród dostępnych. Rozeznanie rynku oznacza porównanie cen, u co 
najmniej 3 potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, o ile na rynku istnieje tylu wykonawców. 



SPOSÓB FINANSOWANIA 
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 Środki finansowe nie są przekazywane Liderom Inicjatyw 
 

 Umowy z Wykonawcami zawiera Organizator 
 

 FV/ Rachunki wystawiane są na Organizatora – na podstawie umowy 
 

 Organizator ponosi wszelkie koszty – ale tylko te zaplanowane  
w budżecie Projektu i zatwierdzone przez NFOŚiGW,  

wydatkowane po uzgodnieniu z Organizatorem 
 

 W przypadku zwiększenia wydatków realizacji Inicjatywy o których mowa w HRF 
wynikających z niedoszacowania budżetu przez Lidera Inicjatywy lub wzrostu cen, Lider 

Inicjatywy zobowiązany jest pokryć je ze środków własnych 
 



Lp. 

Nazwa wydatku  
(dokładna specyfikacja zamówienia na podstawie potrzebnych 

materiałów do wykonania, liczby sztuk, parametrów 
technicznych) 

Jednostka  
miary 

1 

2 

Wykonawca 
…………………………………………. 

Lider Inicjatywy/bezpośredni odbiorca 
…..………………………………………. 

Organizator Projektu/ Zamawiający 
…………………………………………. 
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PROTOKÓŁ ODBIORU ZADANIA - trójstronny 

ORGANIZATOR 
LIDER 

INICJATYWY 
WYKONAWCA 

Protokół odbioru podpisywany jest PO wykonaniu zadania zgodnie z umową i zamówieniem oraz 
specyfikacją określoną w ofercie. Po podpisaniu protokołu odbioru może być wystawiana FV. 
Podpisywany jest trójstronnie – w 3 egzemplarzach 

                                  

Wykonawca wykonał usługę, a Zamawiający przyjął ją bez zastrzeżeń. 
Odbiorca i Zamawiający przyjął wykonanie zadania pod względem ilościowym i jakościowym. 

Niniejszy protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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TABLICE INFORMACYJNE 

Lider Inicjatywy: ….  
Organizator Projektu:  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 
Okres trwania : 01.10.2015 -  30.09.2016 r.    Wartość finansowania Inicjatywy:  ….  

 

MIEJSCE NA TYTUŁ TABLICY 

zdjęcie 

<Miejsce na opis Inicjatywy/ Zadań / problemu / efektu>  
lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum 
lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum 

lorem ipsum lorem ipsum 
lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum 

 
lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum 

lorem ipsum lorem ipsum 
 

 

Inicjatywa „ … ”  realizowana jest w ramach Projektu „Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego 
Podkarpacia” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  

KOD QR 

LOGO 
 Lidera  

Inicjatywy 

zdjęcie 

Za treść  materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”  
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TABLICE INFORMACYJNE - projekty 



Przykłady tablic 
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Przykłady tablic 
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

 Lider Inicjatywy przedłoży Organizatorowi sprawozdanie,  protokół 
odbioru końcowego Inicjatywy, protokół przekazania efektów 
rzeczowych (zgodnie z porozumieniem), na formularzu 
dostarczonym przez Organizatora oraz dokumentacji fotograficznej, 
w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji Inicjatywy. 

 
 Organizator może prosić o wyjaśnienia i uzupełnienia od Lidera 

Inicjatywy w zakresie realizacji Inicjatywy 
 
 Po okresie realizacji ustalana jest kwestia odpowiedzialności za 

efekty rzeczowe Inicjatywy regulowana porozumieniem  
o współpracy oraz protokołem przekazania efektów rzeczowych 

 
 Lider Inicjatywy będzie niezwłocznie informował Organizatora  

o jakichkolwiek problemach, uchybieniach, nieprawidłowościach, 
odstępstwach, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację 
Projektu – po to aby można było wspólnie rozwiązać problem! 
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku?  
Jeśli nie – dlaczego? 
 
Czy Lider Inicjatywy współpracował z innymi podmiotami w ramach realizacji Inicjatywy (np. 
instytucje, grupy, stowarzyszenia, samorządy) – jeśli tak, opisać na czym polegała współpraca? 
 
Jak oceniają Państwo zaangażowanie/nastawienie mieszkańców w działania związane  
z realizacją Inicjatywy? 
 
Czy Lider Inicjatywy podjął się działań związanych z promocją Inicjatywy? – jeżeli tak, proszę 
podać (informacje w mediach, ogłoszenia, informacja na własnej stronie itp.) 
 
W jaki sposób Lider Inicjatywy zapewni trwałość  (tzn. utrzymanie efektów) danej Inicjatywy? 
 
Jakie korzyści dla środowiska naturalnego i mieszkańców przyniosła realizacja Inicjatywy? 
 
Jakie pozwolenia/zgody/decyzje wymagane prawem były uzyskane  – opisać kiedy je uzyskano i 
na jakie działania i dołączyć kserokopie 
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PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU INICJATYWY - dwustronny 

Protokół końcowego odbioru inicjatywy podpisywany jest po wykonaniu  wszystkich zadań zgodnie z 
umową, wnioskiem aplikacyjnym oraz  szczegółową specyfikacją określoną w ofercie.  
Po podpisaniu protokołu odbioru może być podpisany protokół przekazania efektów rzeczowych. 
Podpisywany jest dwustronnie – w 2 egzemplarzach 

                                  

ORGANIZATOR LIDER INICJATYWY 

Lp. Nazwa zadania Wykonawca – nazwa, adres 
Protokół odbioru 

zadania 

1  TAK / NIE *  

2  TAK / NIE * 

Ustalenia dotyczące wyników robót / pracy. Praca/zadanie została/o wykonana: 
  
 zgodnie z zatwierdzonym przez NFOŚiGW Wnioskiem Aplikacyjnym na realizację Projektu 
 zgodnie z umową na realizację Inicjatywy  pomiędzy Organizatorem a Liderem Inicjatywy 
 zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. 

Lider Inicjatywy 

................................................ 
(podpis, pieczęć) 

Organizator 

................................................ 
(podpis, pieczęć) 
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PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA EFEKTÓW RZECZOWYCH INICJATYWY 

Protokół przekazania efektów rzeczowych Inicjatywy – podpisywany jest po  zakończeniu wszystkich 
zadań w Inicjatywie , zgodnie z umową, porozumieniem o współpracy, wnioskiem aplikacyjnym oraz  
szczegółową specyfikacją określoną w ofercie.  

                                  

Lider Inicjatywy: 

................................................ 
(podpis, pieczęć) 

Organizator/Przekazujący: 

................................................ 
(podpis, pieczęć) 

Właściciel gruntu: 

................................................ 
(podpis, pieczęć) 

Przyjmujący: 

................................................ 
(podpis, pieczęć) 

Lp. Nazwa zadania Liczba/jednostka miary  
Wartość zadania  

[PLN brutto] 

1   

2   

Przyjmujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przekazywanych efektów rzeczowych wykonanych w ramach Inicjatywy, nie 
wznosi zastrzeżeń co do tego stanu. Zobowiązuje się utrzymać efekty rzeczowy Inicjatywy w stanie niepogorszonym w stosunku do 
stanu technicznego z dnia …………. przynajmniej w okresie trwałości przedsięwzięcia tj. do dnia …………… . Przyjmujący zobowiązuje się 
do naprawy zniszczonego lub przywrócenia zagubionego  efektu rzeczowego i przywrócenia go do stanu z dnia ………...  na własny koszt. 

LIDER 
INICJATYWY ORGANIZATOR PRZYJMUJĄCY 

WŁAŚCICIEL 
GRUNTU 
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TRWAŁOŚĆ INICJATYWY – efektów rzeczowych 

PRZYJMUJĄCY 
WŁAŚCICIEL 

GRUNTU 
0 LAT 

• Dla Inicjatyw związanych np. z cięciami 
sanitarnymi – gdzie brak wytworzonego 
efektu rzeczowego, a tylko ekologiczny 

1 ROK 

• 1 rok od zakończenia Inicjatywy, dla 
inicjatyw z działaniami miękkimi, pracami 

związanymi z nasadzeniami roślin etc. 

2 LATA 

• 2 lata od zakończenia inicjatywy, dla 
Inicjatyw infrastrukturalnych, związanych 
z wytworzeniem efektu rzeczowego (np. 

altany, wiaty, ławki etc.) 

Czym jest trwałość 
przedsięwzięcia? 
 
Trwałość przedsięwzięcia polega na 
zapewnieniu przez Lidera Inicjatywy/ 
Przyjmującego utrzymania efektu 
rzeczowego i ekologicznego 
Przedsięwzięcia przez wskazany  
w umowie okres, czyli: 
- używanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem 
- zachowanie należytej dbałości o efekty rzeczowe 
- brak możliwości sprzedania / dzierżawienia/ najęcia 
- brak możliwości czerpania korzyści finansowych 
- utrzymanie w stanie niepogorszonym 
- naprawienie w przypadku zniszczenia 
- zapewnienie dostępności do efektów Inicjatywy 

 

Okres trwałości dla poszczególnych Inicjatyw określony jest w umowie na realizację Inicjatywy w §2 pkt. 9 



Projekt: Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia 

INFORMACJE O PROJEKCIE: www.zielonepodkarpacie.pl 



Projekt: Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia 

 mapa Inicjatyw 
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PROMOCJA – Pro Carpathia 
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PROMOCJA – Liderzy Inicjatyw 



PROMOCJA – media zewnętrzne 
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III NABÓR NA INICJATYWY 

http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow 

Zmiana w stosunku do I i II naboru (wstępne założenia/propozycje): 
 
– Nie będzie dofinansowania do np. małych termomodernizacji, 

wymiany pieców, paneli słonecznych etc. 
– „porządkowanie” terenu wokół bloków przez spółdzielnie 

mieszkaniowe, 
– zaostrzone weryfikacja w stosunku do kryteriów:  

tylko ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 



KOMUNIKACJA!    KOMUNIKACJA!    KOMUNIKACJA! 

Na wszystkich poziomach planowania, wdrażania, realizacji, sprawozdawczości, 
rozliczania Inicjatywy: 

KOMUNIKACJA JEST PODSTAWĄ SUKCESU!!! 



► Projekt „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” jest dofinansowany ze środków NFOŚiGW 

DZIĘKUJE ZA UWAGĘ! 

Małgorzata Jedynak 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 

Podkarpacia „Pro Carpathia” 
Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów 
malgorzata@procarpathia.pl  

tel. (17) 850 01 86 
godz. 8:00 – 16:00 

www.zielonepodkarpacie.pl  

mailto:malgorzta@procarpathia.pl

