
Inicjatywy obywatelskie dla środowiska
Program NFOŚiGW, konkurs 2015r.



Cel ogólny:
• Poprawa stanu środowiska naturalnego przy 

zaangażowaniu społeczności lokalnych.

Cele szczegółowe:
• 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.

Cele Programu



inicjatywy mające na celu poprawę stanu środowiska 
naturalnego w skali lokalnej, zgłaszane Liderowi Projektu 
(beneficjent) przez tzw. Autorów inicjatyw: 
• 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. 

Za „Lokalne ekologiczne inicjatywy 
obywatelskie” uznaje się:



Obszary tematyczne Programu

• czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków; 

• przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających; 

• 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; 

• 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. 



Założenia dla konkursu 2015

• Termin naboru: od 19 października 2015 r. do 
1 lutego 2016 r.

• Ilość inicjatyw: co najmniej 15/wniosek

• Wartość pojedynczej inicjatywy: od 7 do ok 15 tys.* 
(uwaga, koszty całkowite, brutto brutto)

*Wartości mogą się zmieniać w zależności od  zasad wprowadzonych przez Lidera Projektu 



Przygotuj inicjatywy zgodnie z zasadami:

• inicjatywy muszą być pozytywnie zaopiniowane przez lokalne władze 
samorządowe co do zasadności i możliwości ich realizacji; 

• inicjatywy muszą być realizowane na terenach/obiektach 
ogólnodostępnych, tj. powszechnie, publicznie i nieodpłatnie 
dostępnych, z wyłączeniem terenów/obiektów stanowiących własność 
lub będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub 
przedsiębiorców (nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i organizacji 
pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą); 

• inicjatywy muszą być realizowane za pisemną zgodą właściciela terenu 
lub obiektu albo podmiotu, który dysponuje odpowiednim tytułem 
prawnym do terenu lub obiektu, na którym ma być realizowana 
inicjatywa; 

• inicjatywy muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 



Zweryfikuj kwalifikowalność kosztów!

Koszty kwalifikowane projektu muszą być zgodne z „Wytycznymi w zakresie kosztów 
kwalifikowanych”, z zastrzeżeniem, że: 

• koszty muszą być bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego 
realizacji; koszty muszą mieć charakter faktycznych przepływów finansowych; 

• wyłącza się koszty kategorii „Nabycie nieruchomości niezabudowanej, 
nieruchomości zabudowanej, zakup gruntu”; 

• koszty eksploatacyjne środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, nabytych w 
ramach przedsięwzięcia mogą zostać uznane za kwalifikowane pod warunkiem, że 
są niezbędne do realizacji celów przedsięwzięcia; 

• podmiotem uprawnionym do ponoszenia kosztów kwalifikowanych 
refundowanych ze środków NFOŚiGW jest wyłącznie beneficjent (Lider Projektu); 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-
ogolne/kryteria-wyboru-przedsiewziec/

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/kryteria-wyboru-przedsiewziec/


Uwzględnij kryteria wyboru inicjatyw 
w projekcie!

• planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni 
uczestnicy, lokalna społeczność i środowisko naturalne 

• zaproponowane inicjatywy mają realnie zaplanowane działania, mierzalne 
rezultaty 

• zaproponowane inicjatywy umiejętnie i w sposób przemyślany angażują zasoby 
lokalne - naturalne, społeczne, finansowe

• zaproponowane inicjatywy zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki 
któremu możliwe jest osiąganie celów charakterze dobra wspólnego i ich trwałe 
funkcjonowanie 

• założono działania adekwatne do opisanej potrzeby oraz atrakcyjne dla 
uczestników projektu 

• zaproponowano inicjatywy różnorodne - tematycznie, tj. , czy obejmują różne 
zagadnienia wskazane w programie priorytetowym 



5 kroków do otrzymania wsparcia

Podpisanie umów z 

autorami

(Lider Projektu)

Zebranie min. 15 inicjatyw (Lider Projektu) 

Uzyskanie opinii władz lokalnych

(Autor inicjatywy)

Uzyskanie zgody dysponującego

terenem/nieruchomością

(Autor inicjatywy)

Złożenie wniosku

o dofinansowanie

(Lider Projektu)



Kontakt i pytania:

Fundacja Ziemia i Ludzie

biuro@ziemiailudzie.pl
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