
Wymagane załączniki do wniosku:  

I. Dokumenty formalno-prawne (dotyczy wszystkich wnioskodawców):  

1. statut/ akt założycielski /jeżeli aktualny dokument jest publikowany w BIP, prosimy 

wyłącznie o podanie adresu strony internetowej/;  

2. dokumenty potwierdzające dane osoby/osób upoważnionych do reprezentowania 

Wnioskodawcy oraz do zaciągania zobowiązań finansowych (akt powołania na stanowisko/ 

akt wyboru itp.);  

3. upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku, w przypadku podpisania wniosku 

przez inną osobę niż wynika to z dokumentów rejestrowych;  

II. Załączniki dla poszczególnych zakresów tematycznych naboru wniosków:  

1. wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do 

informacji o środowisku – nie dotyczy.  

2. działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących 

przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz modernizacji ogrodów specjalistycznych w celu wdrażania Konwencji 

Waszyngtońskiej (CITES) oraz ochrony i zachowania różnorodności biologicznej 

a. wypis z rejestru zabytków (jeśli dotyczy),  

b. projekt rewaloryzacji zatwierdzony przez konserwatora zabytków (jeśli dotyczy),  

c. program edukacji ekologicznej dotyczący współczesnej misji zabytkowego parku w 

obszarze jego publicznego udostępniania (tematyka ekologiczna współdziałająca z 

przesłaniem historycznym, zabytkowym i kulturowym) uzasadniający ewentualne 

koszty prac i zakupów dotyczących ciągów komunikacyjnych oraz obiektów małej 

architektury zabytkowych parków i ogrodów – w tym związanych z prowadzoną 

edukacją przyrodniczą (jeśli dotyczy),  

d. kopia projektu lub koncepcji modernizacji ogrodów specjalistycznych (ogrody 

botaniczne, dendrologiczne, zoologiczne) (jeśli dotyczy 

e. opinia Ministra Środowiska w przypadku obiektów CITES (jeśli dotyczy),] 

3. opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie oraz prowadzenie 

monitoringu przyrodniczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody; 

a. obowiązujący (ustanowiony) plan ochrony/plan zadań ochronnych/plany zadań 

rocznych (dla monitoringu wyciąg z ww. dokumentu obejmujący zakres 

wnioskowany do dofinansowania jeśli dotyczy),  

4. przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub 

zwierząt; w tym działania ograniczające negatywny wpływ gatunków inwazyjnych oraz 

przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez gatunki chronione (art. 126 ustawy o 

ochronie przyrody); 

a. obowiązujący (ustanowiony) plan ochrony/plan zadań ochronnych (wyciąg z ww. 

dokumentu obejmujący zakres wnioskowany do dofinansowania jeśli dotyczy),  



b. zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy terenu na którym 

planowana jest realizacja zadania dotyczącego działań ochronnych, w przypadku gdy 

wnioskodawca nie posiada praw do gruntu/obiektu (jeśli dotyczy), 

5. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów 

zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków; 

a. obowiązujący (ustanowiony) plan ochrony/plan zadań ochronnych/plany zadań 

rocznych (wyciąg z ww. dokumentu obejmujący zakres wnioskowany do 

dofinansowania jeśli dotyczy),  

b. zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy terenu na którym 

planowana jest realizacja zadania dotyczącego działań ochronnych, w przypadku gdy 

wnioskodawca nie posiada praw do gruntu/obiektu (jeśli dotyczy), 

6. inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 

zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska w zakresie zgodnym z 

celem programu, określonym w ust. 1.program priorytetowego- nie dotyczy. 


