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REGULAMIN PROGRAMU „KARPACKIE INICJATYWY LOKALNE 2” 
 

I. Cele Programu 
 

1. Celem Programu „Karpackie Inicjatywy Lokalne” (zwanego dalej Programem) jest wyzwolenie 
potencjału społecznego lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych 
(mających siedzibę na obszarze objętym Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym 
Rozwoju Karpat), w zakresie poprawy karpackiego 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. 
 

2. Zgłoszone Karpackie Inicjatywy Lokalne (zwane dalej Inicjatywami) powinny wpisywać się  
w zapisy Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat oraz Protokołu  
o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej.  
Ich tematyka może być związana z następującymi obszarami: 
a) Czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków; 

b) przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających; 

c) ochrona ex situ zagrożonych gatunków; 

d) ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację 

małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej; 

e) odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i 

pielęgnacja cennych alei przydrożnych; 

f) zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych; 

g) zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych; 

h) rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu 

przyrodniczym; 

i) modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym 

chronionych); 

j) usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych; 

k) renaturyzacja  /remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i 

zniekształconych przez człowieka; 

l) ograniczenie antropopresji - minimalizacja emisji do środowiska z budynków /obiektów 

użyteczności publicznej; 

m) działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie 

małej retencji. 

 

II. Zasady ogólne Programu  
 

1. Organizatorem Programu „Karpackie Inicjatywy Lokalne” (dalej Programu) jest Stowarzyszenie 
Ekopsychologia z siedzibą w Zakliczynie (dalej Organizator).   

2. Program polega na wyborze najciekawszych Karpackich Inicjatyw Lokalnych (dalej: Inicjatyw)  
i przyznaniu im wsparcia finansowego.  
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3. Warunkiem realizacji Programu jest uzyskanie przez Stowarzyszenie Ekopsychologia 
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie (Fundator Programu).  

4. Inicjatywy mogą zostać zgłoszone przez osobę indywidualną, lokalną organizację pozarządową, 
grupę nieformalną, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe (zwane dalej Podmiotami). 

5. Osoby indywidualne, które zgłaszają inicjatywę muszą uzyskać poparcie minimum 5 
mieszkańców  gminy.  

6. Wsparcie nie będzie przyznane podmiotom komercyjnym. 
7. Podmiot może zgłosić maksymalnie dwie Inicjatywy.  
8. 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).  

9. Inicjatywy muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Inicjatywy mogą być realizowane od 1 sierpnia 2016 – 30 czerwca 2017.  
 

III. Wsparcie finansowe 
 

1. Na wsparcie Inicjatyw przeznaczono 320 000 zł brutto. Stowarzyszenie Ekopsychologia 
zakwalifikuje do realizacji różnorodne inicjatywy pod względem terytorialnym i obszaru 
merytorycznego.  

2. Inicjatywy mogą uzyskać wsparcie finansowe do 20 000 zł brutto. W przypadku gdy podmiot 
może odzyskać podatek VAT przyznane wsparcie będzie w kwocie netto.  

3. Wkład własny finansowy nie jest wymagany.  
4. Kosztami niekwalifikowalnymi są: koszty zarządzania, administracji, koszty druku, spotkań i 

szkoleń (o ile nie będą wysoce uzasadnione).  
 

IV. Terminy i wyniki Programu  
 

1. Inicjatywa musi być realizowana na obszarze Gminy objętej Ramową Konwencją o Ochronie i 
Zrównoważonym Rozwoju Karpat (załącznik nr 1) 

2. Inicjatywy są zgłaszane na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 
3. Wraz z formularzem Podmiot musi przesłać następujące załączniki: 

a) Opinię władz samorządowych na temat zasadności oraz możliwości realizacji Inicjatywy 
(załącznik nr 3);  

b) Zgodę podmiotów dysponujących terenem lub obiektem przeznaczonym do realizacji 
Inicjatywy (załącznik nr 4);  

c) Umowę o współpracy z autorem / pomysłodawcą Inicjatywy (wzór umowy dla podmiotów 
prawnych – załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu, wzór umowy dla osób fizycznych lub 
grup nieformalnych – załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu);  

4. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy zeskanować i wysłać mailem (w formacie 
pdf. i word) na adres: karpackie.inicjatywy@ekopsychologia.pl w terminie do 15 listopada 2015 
roku. Oryginalny formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy wysłać do dnia 15 
listopada 2015 (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 
Stowarzyszenie Ekopsychologia 
ul. Grabina 6/18 

mailto:karpackie.inicjatywy@ekopsychologia.pl
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32-840 Zakliczyn 
Dopisek: Karpackie Inicjatywy Lokalne 2. 

5. Wszystkie zgłoszone Inicjatywy zostaną ocenione przez Komisję.  
6. Spośród zgłoszonych Inicjatyw, Komisja wybierze minimum 15 Inicjatyw, które zakwalifikują się 

do Programu i będą miały szansę na wsparcie finansowe. Dokładna ilość zakwalifikowanych do 
Programu Inicjatyw, będzie zależna od wysokości wsparcia finansowego, o które będą ubiegać 
się Podmioty.  

7. Komisja będzie składać się z 3 osób: przedstawicieli Stowarzyszenia Ekopsychologia oraz 
powołanych przez Stowarzyszenie ekspertów.  

8. Wyniki Programu zostaną ogłoszone 15 grudnia 2015 roku na stronie internetowej 
Stowarzyszenia Ekopsychologia. Podmioty, które zgłosiły Inicjatywy informację o wynikach 
otrzymają drogą mailową.  

9. Zgłoszenie Inicjatywy i wybranie jej do Programu nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia 
finansowego.  

10. W przypadku uzyskania dofinansowania przez Stowarzyszenie Ekopsychologia z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacji Programu, 
Stowarzyszenie podpisze umowy z Podmiotami, których Inicjatywy zostały wybrane do 
Programu. Wsparcie finansowe zostanie wypłacone Podmiotom w formie darowizny. 

11. Inicjatywy powinny zostać zrealizowane i rozliczone do 30 lipca 2017 r.  
 

V. Prawa autorskie oraz promocja 
 

1. Udział Podmiotu w Programie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie danych 
kontaktowych mediom promującym Program, w celu przygotowania materiału filmowego, 
prasowego, internetowego bądź radiowego z realizacji zgłoszonej przez Podmiot Inicjatywy oraz 
zobowiązania się do współpracy z mediami w celu promocji Programu.  

2. Podmioty biorące udział w Programie pozyskają zgody na wykorzystanie wizerunku osób 
biorących udział w przygotowaniu i realizacji zgłoszonych Inicjatyw i zgody te przedłożą 
Organizatorowi.  

3. Podmioty, którym zostanie przyznane wsparcie finansowe są zobowiązane do zapewnienie 
Stowarzyszeniu Ekopsychologia materiałów w postaci zdjęć lub materiałów video 
podsumowujących Inicjatywę z prawem do ich użytkowania w komunikacji wewnętrznej i 
zewnętrznej. Stowarzyszenie Ekopsychologia ma prawo do korzystania z przekazanych 
materiałów bezterminowo, na terenie RP oraz poza jej granicami poprzez w szczególności: 
Internet, Intranet, w ulotkach itp.  

4. Podmioty biorące udział w Programie mają obowiązek promować Fundatora i Organizatora 
Programu, Program oraz wdrażane Inicjatywy w mediach lokalnych i regionalnych. Efekty 
promocji zostaną przedstawione Stowarzyszeniu Ekopsychologia wraz z raportem. 

 

VI. Komisja i kryteria oceny 
 

1. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Ekopsychologia oraz powołani przez 
Stowarzyszenie eksperci.  

2. Inicjatywy, będą oceniane wg poniższych kryteriów i w ramach poniższej skali punktowej:  
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Lp. Kryteria selekcji Maksymalna 
liczba punktów 

1. Uzasadnienie celowości wdrożenia inicjatywy, uwzględniając lokalne 
uwarunkowania środowiskowe.  
Zasady oceny:  
Opisano lokalne uwarunkowania środowiskowe, zasadność realizacji 
przedsięwzięcia oraz zidentyfikowano potrzebę służącą poprawie stanu lokalnego 
środowiska naturalnego (0 – 5 pkt) 
Opisano planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego 
bezpośredni uczestnicy, lokalna społeczność i środowisko naturalne (0 – 5 pkt) 
Założono działania adekwatne do opisanej potrzeby oraz atrakcyjne dla 
uczestników projektu (0 – 5 pkt) 

15 

2.  Wykonalność realizacji inicjatyw i utrzymania ich ew. trwałości 
Zasady oceny:  
Inicjatywa ma jasno określony cel (0 - 5 pkt) 
Inicjatywa ma realnie zaplanowane działania, mierzalne rezultaty (0 - 10 pkt) 
Inicjatywa umiejętnie i w sposób przemyślany angażuje zasoby lokalne - naturalne, 
społeczne, finansowe (0 – 5 pkt) 
Inicjatywa zakłada współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest 
osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego i ich trwałe funkcjonowanie (0 - 5 
pkt) 

25 

3. Budżet Inicjatywy: racjonalny, wiarygodny i adekwatny do zaplanowanych działań. 
Ocenia się, w jaki stopniu przyjęte rozwiązania wpływają na spełnienie kryterium: 
duży – 8-10 pkt; 
średni – 5-7 pkt; 
niewielki – 2-4 pkt; 
brak – 0 - 1 pkt. 

10 

4. Inicjatywy wpisują się w założenia Ramowej Konwencji o ochronie i 
zrównoważonym rozwoju Karpat i Protokołu o ochronie i zrównoważonym 
użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 
Tak – 10 pkt  
Tak, ale nie zostało to określone – 5  
Nie – 0 pkt.  

10 

5. Opinia własna oceniającego (0 – 5 pkt) 5 

6. Różnorodność 
Zasady oceny:  
Inicjatywa podejmuje temat, który nie został zaproponowany przez inny Podmiot 
(Część I, punkt 2 Regulaminu) (0-5 punktów) 
Inicjatywa jest jedyną zgaszoną z danej Gminy (0-5 punktów) 

10 

Suma punktów 75 pkt. 
 

VII. Realizacja Inicjatyw i rozliczanie  
 

1. Pomiędzy Podmiotem a Stowarzyszeniem Ekopsychologia nie będzie przepływów finansowych. 
Podmiot nie uzyskuje bezpośredniej dotacji na realizację Inicjatywy. Wszystkie dokumenty 
księgowe powinny być wystawione na Stowarzyszenie Ekopsychologia.  

2. Podmiot jest odpowiedzialny za realizację inicjatywy i rozlicza się pod względem merytorycznym 
do 30 lipca 2017.  
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3. Szczegółowe zasady realizacji Inicjatyw zostaną określone w umowie, po uzyskaniu 
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie.  

 

VIII. Postanowienia Końcowe  
 

1. Stowarzyszenie Ekopsychologia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 
regulaminie, w każdym czasie, bez podania przyczyny.  

2. Wprowadzane zmiany muszą służyć doprecyzowaniu lub optymalizacji przebiegu Programu. 
3. Informacja o zmianach musi być zamieszczona na stronie Stowarzyszenia Ekopsychologia.  

 

IX. Załączniki do Regulaminu 
 

1. Lista Gmin, objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat;  
2. Formularz zgłoszeniowy;  
3. Opinia władz samorządowych na temat zasadności oraz możliwości realizacji Inicjatywy  
4. Zgoda podmiotów dysponujących terenem lub obiektem przeznaczonym do realizacji 

Inicjatywy; 
5. Umowa o współpracy z autorem / pomysłodawcą Inicjatywy (wzór umowy dla podmiotów 

prawnych); 
6. Umowa o współpracy z autorem / pomysłodawcą Inicjatywy (wzór umowy dla osób fizycznych 

lub grup nieformalnych – załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu); 
7. Ramowa Konwencja o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat;  
8. Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej; 

 
Zakliczyn, 30 września 2015 


