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Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja 

ekologiczna” w 2013 r. 

 

 

1. Termin naboru wniosków – od 02.04.2013 r. do 06.05.2013 r. 

 

1. Konkurs ogłoszony w ośmiu kategoriach. 

 

2. Całkowita alokacja środków – 20 000,00 tys. zł, w podziale na kategorie konkursowe. 

 

Kategoria I 

 

Tematyka: Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych szczególnie w 

kontekście adaptacji do zmian klimatu 

 

Tematyka szczegółowa:  

- prezentacja dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego planowania miasta, 

- promowanie wizji miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku, 

- zagospodarowanie wód opadowych, mała retencja w miastach, rewaloryzacja małych 

akwenów, 

- rewitalizacja przyrodnicza i ekspansja terenów zielonych w celu przeciwdziałania 

miejskiej wyspie ciepła, 

 - racjonalne gospodarowanie przestrzenią miejską i planowanie inwestycji     

   infrastrukturalnych, 

- polityka zdrowotna i ochrona zdrowia w warunkach zmian klimatu, 

- działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w mieście, efektywnie wykorzystującej 

lokalne zasoby, prowadzącej do ograniczenia emisji CO2 w mieście oraz ograniczenia 

tzw. niskiej emisji, w szczególności emisji pyłu drobnego oraz benzo/a/pirenu,  

-  transport zrównoważony (promowanie tramwajów, trolejbusów, autobusów na gaz, 

samochodów elektrycznych itd.). 

 

      Alokacja środków: 4 000 tys. zł 

a) Działanie 1) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie 

                      informacyjno – promocyjne 

Grupa celowa:  

- administracja publiczna, w tym jednostki samorządu terytorialnego,  

- mieszkańcy miast,  

- przedsiębiorcy, inwestorzy,  

- architekci, urbaniści, placówki oświatowe. 

 

     Zasięg: ogólnopolski 
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b) Działanie 2) Kongresy i konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym 

     

     Grupa celowa:  

       - administracja publiczna, w tym jednostki samorządu terytorialnego,  

       - przedsiębiorcy, inwestorzy,  

       - architekci, urbaniści. 

 

       Zasięg: ogólnopolski 

 

       Kategoria II 

 

       Tematyka: Przeciwdziałanie „niskiej emisji”  

 

       Tematyka szczegółowa: 

       - uświadomienie zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania 

niskosprawnych, lokalnych, przestarzałych palenisk węglowych i lokalnych 

ciepłowni/kotłowni węglowych, spalania najgorszych gatunków węgla i odpadów  

w nieprzystosowanych do tego paleniskach, 

       - wskazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z eliminacji „niskiej  

emisji” poprzez zaprezentowanie proekologicznych sposobów ogrzewania (wskazanie 

zalecanej listy „czystych paliw”, nowoczesnych technologii, nowoczesnych urządzeń  

do spalania paliw do wykorzystania w sektorze komunalno-bytowym, małej energetyki, 

ciepłownictwa), 

       - prezentacja przykładów oraz dzielenie się dobrymi praktykami odnośnie działań  

         długoterminowych gwarantujących na danym terenie poprawę jakości powietrza.   

 

Alokacja środków: 3 000 tys. zł  

        

      Działanie 1) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie  

                           informacyjno – edukacyjne 

 

Grupa celowa: ogół społeczeństwa 

       

      Zasięg: ogólnopolski 

 

       

Kategoria III 

 

      Tematyka: Gospodarka niskoemisyjna w gminach 

 

Tematyka szczegółowa:  

       - co to jest gospodarka niskoemisyjna w gminach, kto może być jej uczestnikiem, 

         przykłady dobrych praktyk w zakresie wdrażania takiej gospodarki w gminach  

         w  Polsce, 

       - jakie są cele gospodarki niskoemisyjnej? 

       - planowanie gospodarki niskoemisyjnej, 

       - jak przygotować „Plany gospodarki niskoemisyjnej dla gmin” (zakres, działania,  

         uczestnicy)? 
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       Alokacja środków: 1 000 tys. zł 

 

       Działanie 2) Szkolenia, warsztaty, konferencje 

 

       Grupa celowa: władze gmin, radni miast, grupy eksperckie 

       

       Zasięg: ogólnopolski 

 

       

      Kategoria IV 

       

      Tematyka: Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 

 

       Tematyka szczegółowa: 

        - realizacja inwestycji na obszarach Natura 2000,  

        - racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju 

          obszarów NATURA 2000, w zakresie turystyki.  

     

       Alokacja środków: 4 000 tys. zł 

 

a) Działanie 1) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie  

                     informacyjno – edukacyjne 

 

       Grupa celowa: społeczności lokalne zamieszkujące tereny objęte siecią Natura 2000 

 

        Zasięg: ogólnopolski 

 

b) Działanie 2) Szkolenia, warsztaty 

 

      Grupa celowa: samorządy lokalne, przedsiębiorcy, inwestorzy, podmioty prowadzące  

                                działalność w zakresie agroturystyki 

 

      Zasięg: ogólnopolski 

 

 

Kategoria V 

Tematyka:  Przeciwdziałanie zmianom klimatu 

      Tematyka szczegółowa: 

       - ograniczenie wpływu człowieka na zmiany klimatu, 

       - adaptacja do zmian klimatu, w tym zagospodarowanie wód opadowych, mała retencja,  

         zagospodarowanie przestrzeni w kontekście zjawisk ekstremalnych (m. innymi 

         powodzi, suszy), 

       - podniesienie świadomości przedsiębiorców w zakresie wpływu ich działalności  

         na środowisko i zmiany klimatyczne, 
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       - promowanie generacji rozproszonej, w tym odnawialnych źródeł energii  

         i wykorzystanie lokalne zasobów,  

      - promowanie kompleksowych rozwiązań przeciwdziałającym zmianom klimatu, 

      - wykorzystanie metanu z wysypisk śmieci do produkcji energii, 

- dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu, m.in. nowoczesne 

metody upraw w rolnictwie. 

Alokacja środków –  3 000 tys. zł 

       Działanie 1) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie 

                             informacyjno-edukacyjne 

Grupa celowa: ogół społeczeństwa, w tym przedsiębiorcy 

Zasięg: ogólnopolski 

Kategoria VI 

      Tematyka: Ekoinnowacje w ochronie środowiska 

 

       Tematyka szczegółowa: 

        - znaczenie ekoinnowacji w rozwoju kraju i gospodarki, 

        - budowa wiedzy na temat procesu tworzenia ekoinnowacji, 

        - dobre i edukujące przykłady wdrożonych ekoinnowacji.  

 

Alokacja środków: 2 000 tys. zł 

 

Działanie 1) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie 

                            informacyjno - edukacyjne 

       

      Grupa celowa:  

      - szkoły wyższe, studenci i absolwenci,  

      - przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu,  

      - administracja publiczna, centra badawczo-rozwojowe. 

 

      Zasięg: ogólnopolski 

 

      Kategoria VII 

      Tematyka: Biogazownie rolnicze jako element wspierający OZE w Polsce 

Tematyka szczegółowa: 

       - działalność biogazowni i uwarunkowania jej funkcjonowania, 

       - konsultacje społeczne w procesie inwestycyjnym związanym z powstawaniem 

         biogazowi, 

       - informowanie opinii publicznej o korzyściach środowiskowych i społecznych  

         związanych z funkcjonowaniem biogazowi. 

      

      Alokacja środków: 2 000 tys. zł 
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a) Działanie 1) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie 

                     informacyjno - edukacyjne 

      Grupa celowa: 

      - przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, 

       - mieszkańcy gmin. 

      

      Zasięg: ogólnopolski 

 

b) Działanie 2) Szkolenia, warsztaty 

 

            Grupa celowa: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego 

 

      Zasięg: ogólnopolski 

 

 

Kategoria VIII 

      Tematyka: Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży  

       

      Działanie 6) Działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży  

                            z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości  

                            środowiska. 

       

     Alokacja środków: 1 000 tys. zł 

     Grupa celowa: dzieci i młodzież z obszarów, na których występują przekroczenia 

                               standardów jakości środowiska 

      Zasięg: gmina 

 

 

 

 


