
Projekt: Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia 



Inicjatywa  

to działanie mające na celu poprawę stanu 

środowiska naturalnego w skali lokalnej, 

zgłaszane przez osoby indywidualne (które 

uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców 

gminy dla tej inicjatywy), organizacje 

pozarządowe, placówki oświatowe, rady 

sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie 

mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. 



Obszary,  których powinna dotyczyć Inicjatywa: 

  czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków; 

 

 przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających; - NOWY OBSZAR WSPARCIA 

 

 ochrona ex situ zagrożonych gatunków; 

 

 ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację  

małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej; 

 

 odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja 

 cennych alei przydrożnych; 

 

 zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych; 

 

 zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych;  

 

 lokalny monitoring przyrodniczy; 

 

 przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich; 

 

 

 

 



 

 rozwój,  odtworzenie i pielęgnacja ogrodów,  parków miejskich,  zieleńców o znaczeniu przyrodniczym; 

 

 modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych); 

 

 usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych; 

 

 renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez 

człowieka; 

 

 ograniczenie antropopresji – minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej; 

 

 działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji. 

Obszary,  których powinna dotyczyć Inicjatywa cd. : 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: 

www.zielonepodkarpacie.pl 

www.procarpathia.pl  

 

Formularz zawiera: 

 

A.   Dane pomysłodawcy Inicjatywy 

 

B. Opis Inicjatywy  

 

C. Lokalizacja Inicjatywy oraz 

uwarunkowania formalno-prawne 

 

D. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Inicjatywy  

 

http://www.zielonepodkarpacie.pl/
http://www.procarpathia.pl/


Jakie dokumenty są potrzebne do każdej Inicjatywy? 

A. Formularz zgłoszeniowy wraz z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym Inicjatywy. 

 

 

B. Opinie lokalnych władz samorządowych dotyczące 

zasadności i możliwości realizacji Inicjatyw. 

 

C. Zgody podmiotów dysponujących 

terenem/nieruchomością na realizację Inicjatywy. 

 

D. Umowa wstępna : 

 - dla osób fizycznych – POPRACIE 5  

   MIESZKAŃCÓW GMINY! 

 - dla pozostałych 

 



TERMINY 

Termin składania zgłoszenia: 14/01/2016 

 

Okres realizacji projektu: październik 2016 – wrzesień 2017 

 

Ilość inicjatyw lokalnych oddolnych w projekcie: min. 15 inicjatyw 

 

Budżet na 1 inicjatywę: ok. 18 000 PLN 

 

Dofinansowanie: 100% 

 



Gdzie znaleźć te dokumenty? 

 

 

www.zielonepodkarpacie.pl 

http://www.zielonepodkarpacie.pl/


 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Małgorzata Draganik 

malgorzata@procarpathia.pl 

tel. 17 850 01 88 
www.zielonepodkarpacie.pl 


