KONKURS „RAZEM DLA KLIMATU”
CEL:
Celem Konkursu organizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa dofinansowanego ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest aktywizacja społeczeństwa w zakresie
realizacji projektów dotyczących efektywnego edukowania i informowania na temat adaptacji do zmian klimatu
i wpływu działań człowieka na poprawę stanu środowiska.
Przeprowadzenie konkursu ma na celu wybór najlepiej przygotowanych, najciekawszych i odpowiadających na
potrzeby lokalne przedsięwzięć zmierzających do adaptacji do zmian klimatu oraz zainicjowanie oddolnych działań
lokalnych na rzecz środowiska naturalnego.
TYPY PROJEKTÓW:



edukacyjne (np. szkolenia, warsztaty, konkursy, quizy, gry terenowe itp.)
inwestycyjne z elementem edukacyjno- informacyjnym (działania przeprowadzane na terenach
ogólnodostępnych, nie będących własnością prywatną)
TERMINY:

Termin naboru: od 19 marca 2016 r. do 2 kwietnia 2016 r.
BUDŻET:






Minimalnie: 5 000 PLN
Maksymalnie: 30 000 PLN (w przypadku projektów inwestycyjnych)
Wkład własny: minimum 10%
Zarządzanie: do 20% kosztów kwalifikowanych
Alokacja: razem 336 000 PLN na 4 województwa
woj. mazowieckie

woj. świętokrzyskie

woj. łódzkie

woj. lubelskie

84 000 PLN

84 000 PLN

84 000 PLN

84 000 PLN

W przypadku gdy alokacja na dane województwo nie zostanie wyczerpana, pozostała kwota zostanie przesunięta na
województwo, z którego wpłynie najwięcej pozytywnie ocenionych wniosków. Dofinansowanie otrzymają podmioty
z największą liczbą punktów z listy rezerwowej.
WNIOSKODAWCY:







jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i ich jednostki podległe;
organizacje, stowarzyszenia, fundacje działające na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej;
parki narodowe i krajobrazowe;
placówki oświatowe, szkoły wyższe i instytuty badawcze;
państwowe lub samorządowe instytucje kultury;
osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność związaną z edukacją ekologiczną albo działające na
rzecz ochrony środowiska.
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TEMATYKA:
W konkursie przewidziano 6 kategorii tematycznych:
1. WODA i GLEBY



adaptacja do zmian klimatu, w tym zagospodarowanie wód opadowych, mała retencja z uwzględnieniem
uwarunkowań przepisów UE (w tym Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej);
sadzenie drzew na obszarach narażonych na krótkotrwałe powodzie i erozję gleb.

2. ROLNICTWO i LEŚNICTWO


dostosowanie gospodarowania, w tym produkcji rolnej i gospodarki leśnej do zmian klimatu.

3. GOSPODARKA


ochrona przed skutkami zmian klimatu - infrastruktura, transport, budownictwo.

4. CZŁOWIEK i ŚRODOWISKO



znaczenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zurbanizowanych;
zdrowie i społeczeństwo, a zmiany klimatu.

5. PLANY ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU


kompleksowe plany adaptacji do zmian klimatu.

6. INNE


łączące kilka działań z różnych tematów i wykraczające poza te tematyki.
REKOMENDACJE DLA WOJEWÓDZTW:

Dodatkowo punktowane będą projekty wpisujące się w działania rekomendowane dla poszczególnych
województw wg. Projektu KLIMADA „Opracowania i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu” (http://klimada.mos.gov.pl/?page_id=269 ).
Województwo lubelskie






ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na terenach zalewowych;
ochrona terenów rolniczych i leśnych oraz cennych przyrodniczo przed deficytem wody oraz rozpoznanie
możliwości uprawy roślin ciepłolubnych, takich jak kukurydza czy sorgo w celu zwiększenia możliwości
przygotowania wysokowydajnych pasz dla zwierząt;
zwiększenie obszarów zielonych i wodnych, zapewnienie przewietrzania miast, poprawa stanu sanitarnego
powietrza;
przygotowanie programów zabezpieczenia w wodę dobrej jakości w warunkach dłuższych okresów suszy
i niedoborów wody zwłaszcza na mniejszych rzekach.

Województwo świętokrzyskie






ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na terenach zalewowych;
dostosowanie rolnictwa do zmieniających się warunków klimatycznych, z ukierunkowaniem na utrzymanie
i odtwarzanie elementów krajobrazu rolniczego o znaczeniu ochronnym i kulturowym;
zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk półnaturalnych i zasobów genetycznych;
powiększanie obszarów leśnych, szczególnie na obszarach lessowych jako istotnego czynnika zapobiegania
erozji gleb oraz rozwój funkcji ochronnych i turystycznych lasów;
rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym terenów posiarkowych.
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Województwo łódzkie







odbudowa naturalnej retencji wodnej w celu zniwelowania suszy hydrologicznej i ochrony przed
podtopieniami;
zapewnienie integralności krajowego systemu obszarów chronionych przez utrzymywanie drożności
korytarzy migracyjnych tworzącego warunki do ochrony terenów cennych przyrodniczo oraz przywrócenia
i utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków;
dostosowanie struktury upraw, agrotechniki i gatunków w rolnictwie do występującego deficytu wód i zmian
temperatury powietrza, oraz prowadzenie nawodnień użytków rolnych i gruntów leśnych;
zwiększenie lesistości z uwzględnieniem różnorodności gatunkowej drzewostanów, zwiększenia powierzchni
zadrzewień i zakrzewień;
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii ( min. wykorzystanie znacznych zasobów wód
geotermalnych).

Województwo mazowieckie






zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałanie osuwiskom i deficytowi wodnemu;
powiązanie systemu dolin rzecznych z systemem obszarów chronionych;
uwzględnianie problemu gwałtownych zmian temperatury, ulewnych opadów, oblodzenia i silnych wiatrów
w inwestycjach budowlanych, transportowych i energetycznych;
rozwijanie alternatywnych źródeł produkcji energii na poziomie lokalnym, szczególnie na terenach wiejskich;
tworzenie systemów wczesnego ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami powodziowymi.
LOKALIZACJA:

Dofinansowane zadania muszą być realizowane na terenie województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego,
świętokrzyskiego.
KONTAKT:
Koordynator projektu: Karolina Witeska-Chmielewska, tel.: 22 864 03 90, e-mail: k.witeska@fdpa.org.pl

Patronat medialny:
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