
 
W związku z ogłoszeniem przez NFOŚiGW w Warszawie II konkursu na  dofinansowanie 

projektów w ramach programu Edukacja ekologiczna 
 - Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju - 

 Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne  
ogłasza nabór wniosków na lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie.  

 
Część II programu priorytetowego Edukacja ekologiczna odpowiada na potrzebę rozwoju 
aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania 
pozarządowych organizacji ekologicznych w podnoszeniu świadomości ekologicznej. 
Pobudza do aktywności w celu rozwiązywania lokalnych problemów związanych z ochroną 
środowiska. Pozwala on na realizację ekologicznych inicjatyw obywatelskich zgłaszanych 
przez osoby fizyczne, grupy nieformalne (np. koła gospodyń czy też koła przyjaciół wsi, 
miasteczek, osad itp.), małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia. 
 
Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez: 

• angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju;  
• rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska,  
• w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw;  
• uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego; 
• usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie 

lokalnym.  
 
Zgłaszane inicjatywy muszą spełniać wymogi określone w poniższych wytycznych 
oraz odpowiadać celom programu.  
 
I. Cel programu 
1. Cel ogólny: 
Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych 
społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. 
2. Cele szczegółowe: Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez: 
a) angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju; 
b) rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska, 
w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw; 
c) uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska 
naturalnego; 
d) usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi 
na poziomie lokalnym. 
II. Okres realizacji projektu: 1.09.2015 r. - 31.03.2017 r. 
III. Miejsce realizacji inicjatywy: obszar województwa lubelskiego (np. miejscowość, 
gmina). 
III. Termin i sposób składania wniosków: Wnioski należy złożyć w wersji papierowej  
i elektronicznej do Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego do dnia 31.12.2014 r. 
adres:  
IV. Rodzaje przedsięwzięć 
Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na realizacji lokalnej 
ekologicznej inicjatywy obywatelskiej. 
Za „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie” uznaje się inicjatywy mające na 
celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej, zgłaszane przez osoby 



indywidualne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe. 
Przedsięwzięcia muszą spełniać następujące warunki: 
a) uzasadniono celowość wdrożenia  inicjatywy, uwzględniając 
lokalne uwarunkowania środowiskowe. 
d) inicjatywy muszą być pozytywnie zaopiniowane przez lokalne władze 
samorządowe co do zasadności i możliwości ich realizacji; 
e) inicjatywy muszą być realizowane na terenach ogólnodostępnych za pisemną 
zgodą podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością; 
g) inicjatywy muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
V. Tematyka priorytetowa 
Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego w zakresie: 
a) gospodarki odpadami komunalnymi; 
b) ochrony atmosfery i klimatu; 
c) różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach prawem chronionych; 
d) ochrony środowiska w procesie gospodarowania zasobami; 
e) ochrony wód i gospodarki wodnej; 
VI. Koszty kwalifikowane, finansowane ze środków NFOŚiGW 
1.Za koszty kwalifikowane w ramach przedsięwzięcia uznane będą koszty faktycznie 
poniesione przez Beneficjenta, mające charakter przepływów finansowych, które są 
racjonalne, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności koszty robot 
budowlanych, zakupu sprzętu i wyposażenia, usług obcych, wynagrodzeń, materiałów 
zużywalnych, zarządzania, działań promocyjnych, wyjazdów służbowych. Koszty 
kwalifikowane muszą spełniać wszystkie poniższe warunki łącznie: 
a) są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; 
b) są niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, zapewniają wdrożenie i funkcjonowanie 
przedsięwzięcia oraz uzyskanie określonego efektu ekologicznego; 
c) są poniesione przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności kosztów; 
d) są udokumentowane dowodami księgowymi i możliwe do zidentyfikowania, 
w szczególności poprzez wprowadzenie do ewidencji księgowej przedsięwzięcia oraz 
zgodne z odpowiednimi standardami rachunkowości. 
2. Kwoty ujęte w harmonogramie finansowo-rzeczowym muszą być wartościami brutto. 
VII. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:  do 30 000 tys. zł (kwota przyznanej 
dotacji zależeć będzie od ogólnej wartości zgłoszonych do projektu inicjatyw). 
VIII. Kosztami kwalifikowanymi w ramach programu priorytetowego nie są: 
1) Opłaty za doradztwo prawne, opłaty notarialne. 
2) Opłaty bankowe. 
3) Koszty audytu. 
4) Wkład rzeczowy. 
5) Darowizny.



Przykładowe obszary wsparcia: 
- prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk  
i gatunków, - przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających,  
- ochrona ex situ zagrożonych gatunków,  
- lokalny monitoring przyrodniczy, 
-  przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich, 
 - ochrona środowiska przyrodniczego przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi,  
- ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę  
i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej,  
- odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew (np. wiąz, jesion), zachowanie 
 i pielęgnacja cennych alei przydrożnych,  
- zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, 
 - zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych,  
- rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym,  
- modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym 
chronionych),  
- usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych, 
 - renaturyzacja/rekultywacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych  
i zniekształconych przez człowieka,  
- ograniczenie antropopresji w budynkach/obiektach użyteczności publicznej - 
minimalizacja emisji do środowiska,  
- działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom. 
 
Szczegółowych informacji udzielają: 
Marzena Puzio tel. 881 490 888 
Joanna Szkuat tel. 730 742 007 
 


