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Źródła finansowania


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Program LIFE



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Regionalny Program Operacyjny 2014-2020



Działania LEADER w ramach PROW 2014-2020



Interreg



Konkursy ogłaszane przez podmioty gospodarcze



Działania edukacyjne FIO, ASOS,



Środki samorządów

POIŚ 2014-2020


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności
na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Typy projektów:
•

2. Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód (renaturyzacja cieków
wodnych, mokradeł, torfowisk, przywracanie ciągłości ekologicznej cieków, rozbiórka wałów
przeciwpowodziowych, poprawa stanu wód w zbiornikach wodnych i jeziorach)

•

3. Wsparcie ponadregionalnych systemów małej retencji (ponadwojewódzkich) (odbudowa,
modernizacja i małych urządzeń piętrzących do nawodnień i spowolnienia odpływu wód,
renaturyzacji siedlisk podmokłych, adaptacja istniejących systemów melioracyjnych do
pełnienia funkcji retencyjnych)

•

4. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do
zmniejszenia skutków powodzi i suszy (projekty z Master Planów dla dorzeczy/zbiorniki
suche, kanały ulgi, poldery przeciwpowodziowe)

•

5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

•

10. Działania informacyjno – edukacyjne w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich



Beneficjenci:

-

j.s.t. oraz ich związki, LP, RZGW, KZGW, IMiGW, WiOŚ, GiOS, MŚ, KGPSR

Działanie 2.4 - Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typy projektów:
•

1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

a)

Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i
siedlisk przyrodniczych (poprawa warunków hydrologicznych w siedliskach/ zmniejszenie
presji na gatunki i siedliska)
2. Rozwój zielonej infrastruktury:

a)

Drożność korytarzy ekologicznych o zasięgu lokalnym i regionalnym

b)

Drożność korytarzy ekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym

•

5. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i
efektywnego wykorzystania jego zasobów

b) budowanie potencjału i integracja grup wywierających największy wpływ na ochronę
przyrody
c) edukacja społeczności obszarów chronionych w tym Natury 2000
http://www.ckps.lasy.gov.pl/aktualne-nabory

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Program „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1)
Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”
Cele programu:


Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i
wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym
rozpoznanie pojawiających się zagrożeń);



Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

Rodzaje przedsięwzięć:


Wykupy, na cele ochrony przyrody, nieruchomości prywatnych na obszarze parku narodowego gdzie
sytuacja życiowa prywatnych właścicieli wymaga szybkiego wykupu – PN



Ochrona i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów: wpisanych na listę światowego dziedzictwa
UNESCO, objętych ochroną w formie pomnika historii lub będących w zarządzie parków narodowych
– podmioty będące właścicielami lub zarządcami tych terenów



Termin naboru: 20.04 – 15.12.2017 lub do wyczerpania środków

Źródło:http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-iprzywracanie-roznorodnosci/nabor-12017/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Program Edukacja ekologiczna
Cele programu:
Cel ogólny:
Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych
społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
Cele szczegółowe:
1) Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
2) Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
3) Aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Beneficjenci: organizacje ekologiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
zarejestrowane podmioty prawne lub jednostki organizacyjne
Źródło: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programypriorytetowe/edukacja-ekologiczna/

LIFE
Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony
wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i
klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego
prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także
identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących
środowiska w tym przyrody.

W ramach obecnej perspektywy podobnych do tych w ubiegłych perspektywach Programu LIFE,
również
projektów
zintegrowanych
oraz
pomocy
technicznej.
Projekty tradycyjne są projektami tożsamymi do projektów, które dotychczas mogły uzyskać
finansowanie ze środków Komisji Europejskiej. Ich głównym celem jest rozwiązanie, bądź
przyczynienie się do rozwiązania zidentyfikowanego problemu środowiskowego. Projekty muszą
wpisywać się w zakres programu i jednocześnie spełniać odpowiednio warunek projektu
demonstracyjnego, pilotażowego, dotyczącego najlepszych praktyk, czy informacyjnego w
zależności
od
wybranego
obszaru
tematycznego.
Poniżej przedstawiono powiązania obszarów priorytetowych z typami projektów tradycyjnych:
Podprogram

Obszary priorytetowe
Ochrona środowiska
i efektywne gospodarowanie zasobami

• projekt demonstracyjne
• projekty pilotażowe

Przyroda i różnorodność biologiczna

• projekty dotyczące najlepszych praktyk
• projekt demonstracyjne
• projekty pilotażowe

Zarządzanie i informacja
w zakresie środowiska

• projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia
świadomości i rozpowszechniania informacj

Ograniczenie wpływu człowieka na klimat *

• projekty dotyczące najlepszych praktyk
• projekt demonstracyjne
• projekty pilotażowe

Dostosowanie się do skutków zmian klimatu

• projekty dotyczące najlepszych praktyk
• projekt demonstracyjne
• projekty pilotażowe

Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

• projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia
świadomości i rozpowszechniania informacji

Podprogram na rzecz środowiska

Podprogram na
rzecz klimatu

Typy projektów (tradycyjnych)

Zgodnie z dokumentami programowymi LIFE Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze
środków Komisji Europejskiej na realizację projektów w wysokości standardowo do 60% kosztów
kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych służących gatunkom i siedliskom
priorytetowym do 75%.
Możliwy poziom dofinansowania przedstawia tabela poniżej.

Typ projektu
Projekty podprogramu na
rzecz środowiska
w tym dotyczące gatunków
i siedlisk priorytetowych
Projekty podprogramu na
rzecz klimatu
Projekty zintegrowane,
projekty przygotowawcze

2014-2017
I Wieloletni Program Prac

2018-2020
II Wieloletni Program Prac

60%

55%

75%

75%

60%

55%

60%

60%

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Priorytet 4 ochrona różnorodności biologicznej


Zachowanie i przywracanie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
chronionych.



Restytucja gatunków fauny i flory.



Ochrona i przywracanie bioróżnorodności ekosystemów leśnych.



Wspieranie programów zwiększania lesistości województwa.



Prace badawcze i projektowe związane z zasobami przyrodniczymi województwa
(inwentaryzacje przyrodnicze, badanie flory i fauny, programy i plany ochrony, plany
urządzeniowe lasów itp.).

Za działanie priorytetowe Fundusz uznaje wspomaganie przedsięwzięć
dofinansowywanych zagranicznymi środkami bezzwrotnymi poprzez udział
w zapewnieniu niezbędnego wkładu krajowego. Celem strategicznym działań Funduszu
jest poprawa stanu środowiska i uzyskanie efektów ekologicznych niezbędnych do
osiągnięcia wymagań dyrektyw środowiskowych Unii Europejskiej oraz podnoszenie
świadomości i kreowanie postaw ekologicznych zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju.
Źródło: http://www.wfosigw.wroclaw.pl/index.php?/www/Edukacja-ekologiczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Priorytet. Edukacja Ekologiczna

Dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwanego dalej Funduszem, mogą zostać
objęte zadania mające na celu wspieranie przedsięwzięć poszerzających
świadomość ekologiczną społeczeństwa, promujące ochronę środowiska oraz
aktywność społeczną w zakresie ekorozwoju. Nabór do 06.2017
Kategoria
I
II
III
IV
V

VI
VII

VIII
IX

Rodzaje działań
Kampanie ogólnowojewódzkie
Edukacja ekologiczna prowadzona przez ośrodki spełniające kryteria
jakości i zasięgu dla Dolnego Śląska
Programy edukacji ekologicznej
Akcje edukacyjne
Warsztaty/
szkolenia
Media informacyjne

Infrastruktura edukacji ekologicznej, w tym ścieżki przyrodnicze
Wystawy/
konkursy

Konferencje

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020


Oś PIORYTETOWA 4 Środowisko i zasoby:



Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych:

D. Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk
przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych)
E. Projekty dotyczące wykorzystania i udostępniania lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne (tereny
wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo)
G. Kampanie informacyjno – edukacyjne związane z ochroną środowiska


Typy beneficjentów:

-

J.s.t. i ich związki i stowarzyszenia

-

Jednostki organizacyjne j.s.t.

-

Administracja rządowa

-

LP, LGD, NGO, LOT

-

Spółki prawa handlowego

-

Szkoły wyższe, jednostki naukowe

-

Pula środków – 46 mln dla E; 1,7 mln dla G; 17 mln dla A,B,C,D



Termin naborów:

-

Czerwiec 2016 dla D

-

Grudzień 2016 dla E

-

Czerwiec 2017 dla G

PROW 2014-2020 działania LEADER


Program LEADER - mieszkańcy danego obszaru mogą sami decydować o tym, jakie
pomysły i przedsięwzięcia będą realizowane w ramach środków otrzymanych z Unii
Europejskiej.



Włączając się w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju określają problemy, potrzeby
lokalnego środowiska i wskazują zadania, które w ich opinii powinny być zrealizowane.
W ten sposób formułowane są cele i działania, które wpisane zostają do Lokalnej
Strategii Rozwoju, a ich realizacja może zostać sfinansowana ze środków PROW 20142020.



Operacje realizowane w ramach LSR powinny wykorzystywać lokalne zasoby np.:
lokalne dziedzictwo, potencjał mieszkańców, miejscową infrastrukturę, surowce,
lokalizację (położenie geograficzne) oraz powinny być w stosunku do siebie
komplementarne i w sposób bezpośredni przyczyniać się do realizacji celów
określonych w LSR.



Projekty finansowane przez LGD powinny uwzględniać również cele przekrojowe PROW:

środowisko i klimat

PROW 2014-2020 działania LEADER


Projekty grantowe (zwane „parasolowymi“) to projekty składające się z szeregu
grantów (małych projektów), których realizatorami są organizacje. Organizatorem
projektu grantowego jest LGD, która ogłasza konkursy, przekazuje środki i rozlicza
grantobiorców realizujących „małe projekty“.



Przykładowe konkursy grantowe ogłaszane przez LGD: działania rozwijające potencjał
społeczności lokalnych i organizacji oraz edukacja przyrodnicza i klimatyczna



Lokalne kryteria wyboru operacji: np.oparcie operacji na lokalnych wartościach i
zasobach, zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i
przeciwdziałanie zmianom klimatu



Kwota pomocy do 50 tyś zł

INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2014-2020


1. Oś priorytetowa Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

086 - ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie
obszarów Natura 2000
Kwota 1 mln Euro


4. Oś priorytetowa Współpraca partnerska i potencjał
instytucjonalny

087 - środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz
ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, zarządzanie
ryzykiem w tym zakresie, zwiększanie świadomości
Kwota 5 mln Euro

Interreg Polska – Czechy 2014- 2020


2. Oś priorytetowa Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz

wspierania zatrudnienia
•

Typ działania: Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych,
ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego
pogranicza

•

Przykładowe działania: rekonstrukcje, rewitalizacje i inne działania służące zachowaniu
i odnowie atrakcji przyrodniczych i kulturowych



4. Oś priorytetowa Współpraca instytucji i społeczności

•

Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy NGO + partnerzy społeczno –
gospodarczy

•

Przykładowe działania: współpraca w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu (wspólne
prognozy ochrony, wymiana doświadczeń w zakresie dostosowania do zmian
klimatycznych, koncepcje wprowadzenia zielonej infrastruktury)

Fundusz Naturalnej Energii


Fundusz Naturalnej Energii - tak właśnie nazywa się konkurs grantowy
realizowany przez GAZ-SYSTEM S.A. i Fundację Nasza Ziemia. Celem programu jest
dofinansowanie projektów związanych z proekologicznymi działaniami
realizowanymi na terenie 5 województw: mazowieckiego, wielkopolskiego,
opolskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego. Jury wyłoni w każdym
województwie 5 projektów, które zostaną nagrodzone grantami w łącznej
wysokości 50 000 zł (dla każdego województwa).



Terminarz VII edycji:



do 15 listopada 2016 – termin dostarczenia projektów,



do 20 grudnia 2016 - ogłoszenie wyników,



do 30 czerwca 2017 - czas na realizację projektów, które otrzymają
dofinansowanie,



do 15 lipca 2017 - czas na przesyłanie sprawozdań ze zrealizowanych
projektów.



Projekty mogą dotyczyć edukacji ekologicznej i działań dla lokalnego środowiska:
zakładanie skwerów zieleni, parków, założenie ogrodu, segregacja śmieci,
zmniejszenie negatywnego wpływu na przyrodę



W konkursie mogą brać udział: gminy, szkoły, podmioty publiczne, organizacje

Źródło: Fundacja Nasza Ziemia

Inicjatywy Społeczne
„Po stronie Natury”


W ramach konkursu prywatne i publiczne placówki edukacyjne, fundacje,
stowarzyszenia, samorządy mogą zgłaszać swoje pomysły na działania, na rzecz natury.
W tym roku można pozyskać granty na sadzenie drzew, projekty z zakresu małej
retencji czy np. działania promujące segregację surowców wtórnych.



Inicjatywy Społeczne to konkurs grantowy na najbardziej kreatywne rozwiązania w
zakresie ochrony środowiska naturalnego, edukowania na temat ekologii i
kształtowania nawyków pro-ekologicznych. W ramach tegorocznej edycji konkursu
wyodrębniono trzy kategorie zgłaszanych projektów:
1. Ochrona lokalnych zasobów wodnych
2. Segregacja surowców wtórnych

3. Ekoinnowacje (inne, ciekawe projekty innowacyjne, które nie mieszczą się w dwóch
powyższych kategoriach)

Termin naboru – 27 kwietnia, max poziom dofinansowania 15 tyś zł
Organizacje realizujące: Żywiec Zdrój, Lasy Państwowe, Fundacja Ekologiczna „Arka” ,
Rekopol, PTTK
www.postronienatury.pl

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Cele szczegółowe:


Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.



Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.



Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.



Wzmocnienie potencjału III sektora.

Priorytet 1. Małe inicjatywy

Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w
realizacji oddolnych inicjatyw.
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo
Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im
możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
Priorytet 3. Aktywni obywatele
Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w
sprawach publicznych.
Składane oferty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie
publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot
oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Rządowy Program Aktywności Społecznej
Osób Starszych
Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz
zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności
społecznej.
Proponowane projekty powinny wpisywać się w jeden z czterech priorytetów:


edukacja osób starszych,



aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,



partycypacja społeczna osób starszych



usługi społeczne dla osób starszych

W konkursie są promowane inicjatywy, służące zwiększeniu i poprawie jakości
oferty edukacyjnej dla osób starszych, rozwijaniu wolontariatu, rozszerzeniu
partycypacji w procesach decyzyjnych i w życiu społecznym oraz uczestnictwa w
kształtowaniu polityki publicznej.

Samorządy – małe dotacje


Formuła małych grantów to uproszczony model zlecenia realizacji zadań
publicznych organizacji pozarządowej. Podstawowa różnica w stosunku do
podstawowej procedury kontraktowania realizacji zadań publicznych polega na
odstąpieniu od konkursowego trybu przyznawania dotacji oraz wprowadzeniu
limitu kwotowego grantu (10 000 zł) oraz czasowego realizacji zadań (nie dłużej
niż 90 dni).



Przyznanie małego grantu jest dopuszczalne tylko na wniosek organizacji
pozarządowej – nie jest możliwe z inicjatywy własnej organu administracji
samorządowej. Wysokość środków przyznawanych w ramach małych grantów przez
dany samorząd nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku
budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.



Więcej informacji:

http://poradnik.ngo.pl/otwarte_konkursy_ofert
http://poradnik.ngo.pl/wspolpraca_z_administracja

Samorządy - inicjatywa lokalna
Inicjatywa lokalna polega na realizacji określonych zadań na wniosek grupy
mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego (przeważnie gminy) i z ich
udziałem. Mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub
bezpośrednio mogą zwrócić się do władz lokalnych o realizację określonego
zadania publicznego, np. remontu dróg, chodników, placów zabaw, parków czy
innych przestrzeni publicznych. Inicjatywa lokalna może dotyczyć również
działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych czy nakierowanych na ochronę
przyrody lub ochronę porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Podstawa prawna: art. 19b-19h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundusz sołecki
Fundusz sołecki – środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia
mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.
301)[1], która weszła w życie 20 marca 2014 r. zastępując Ustawę o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku, która weszła w życie 1
kwietnia 2009 roku
O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego.
Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała
zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku
poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu
sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:


służyć poprawie życia mieszkańców



należeć do zadań własnych gminy



być zgodne ze strategią rozwoju gminy

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:


wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;



oszacowanie kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć;



koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa;



uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do
poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

Wniosek ponadto musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku na rok następny). Jeśli wójt uzna, że
wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa.
Sołtys może w ciągu 7 dni podtrzymać wniosek sołectwa. Jeżeli wniosek zostaje zaakceptowany, rada gminy podejmuje uchwałę o
włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy. Przedsięwzięcia finansowane ze środków
funduszu sołeckiego są wykonywane w ramach budżetu gminy i ich przyjęcie do realizacji, a następnie wykonanie odbywa się w
oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki finansowej gminy.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląska Odnowa Wsi
Konkurs dotacyjny „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”


Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Dolnośląskiej
Wsi”, w realizacji projektów mających na celu


poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi,



pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości,



rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.



Zgłoszony w ofercie projekt zadania może być realizowany wyłącznie na obszarze miejscowości
(sołectwa) formalnie zgłoszonej i uczestniczącej w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”
Województwa Dolnośląskiego, która posiada sołecką strategię rozwoju przyjętą przez Zebranie
Wiejskie.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
„Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy „Zakres działania:
1.

Wykonania tablic informacyjnych,(umiejscowionych w centrum miejscowości)
opisujących tę miejscowość oraz informujących o uczestnictwie sołectwa w
inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”

2.

Propagowanie idei Odnowy Wsi poprzez wydanie materiałów promujących
sołectwo

3.

Organizacji imprez tematycznych promujących inicjatywę Odnowy Wsi
Dolnośląskiej (festyny, zawody, konkursy, turnieje, rajdy piesze lub rowerowe itd.) z
wyłączeniem dożynek (powiatowych, gminnych, parafialnych, sołeckich);

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
„Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy „Zakres działania:
4. Organizacji warsztatów promujących uczestnictwo i funkcjonowanie w inicjatywie
„Odnowy Wsi Dolnośląskiej”, jak również wpisujących się w jej główne założenia (dot.
aktualizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectwa, rękodzielnicze i rzemieślnicze –
garncarskie, malarskie, serowarskie, wikliniarskie, kowalskie, artystyczne i kulturalne,
architektoniczne i ładu przestrzennego, rzeźbiarskie oraz te dotyczące wyrobu produktów
tradycyjnych i lokalnych)
5. Realizacji zadań przyczyniających się do promocji idei „Odnowy Wsi Dolnośląskiej
polegających na tworzeniu miejsc rekreacji poprzez usadowienie obiektów małej
architektury takich jak: wiaty, altany, grille, ławki, piaskownice oraz polegające na
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (np. porządkowanie i zagospodarowanie
skwerów, terenów zielonych służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców, w tym
także nasadzenia krzewów i drzew, naprawa elementów małej architektury
6. Max. wyskość pomocy 5000 zł, nie więcej niż 90% wartości projektu

Dziękuję za uwagę
Irena Krukowska – Szopa
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