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FISZKA INFORMACYJNA 
Perspektywa UE 2014 – 2020. Nowe możliwości dofinansowania 

 

 
 

Konkurs 

 

Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

 

Przedmiot konkursu 

 

Poprawa ochrony gatunków i siedlisk oraz wypełnienie wymogów w zakresie zarządzania 

i planowania. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu łódzkiego. 

 

W ramach działania wsparte zostaną inwestycje zwiększające potencjał przyrodniczy 

regionu poprzez ochronę siedlisk i gatunków (w tym ochrona powierzchni i odtwarzanie 

siedlisk cennych przyrodniczo), w szczególności na obszarach rezerwatów i parków 

krajobrazowych (w tym położonych na terenach Natura 2000). 

 

 

Typ projektów 

podlegających 

dofinansowaniu 

 

1) Podniesienie standardu bazy technicznej lub wyposażenia parków krajobrazowych 

lub rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000); 

2) Budowa, przebudowa infrastruktury służącej utrzymaniu lub utworzeniu centrów ochrony 

różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime np. banki genowe, parki 

miejskie, ogrody botaniczne; 

3) Modernizacja lub doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej (m.in. w parkach krajobrazowych); 

4) Budowa lub modernizacja niezbędnej infrastruktury (w tym również zielonej infrastruktury) 

związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych 

i gatunków (również na terenach chronionych). 

  

Wyłącznie, jako  element  wyżej  wymienionych  typów  projektów  możliwe 

jest opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody. 

 

Wsparcie otrzymają inwestycje w infrastrukturę parków krajobrazowych i rezerwatów 

przyrody, w tworzenie centrów ochrony biologicznej oraz inwestycje, które zapewnią 

ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku, na szlakach 

turystycznych, czy spacerowych. 

Realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do powstrzymania utraty różnorodności 

biologicznej oraz zachowania walorów środowiska przyrodniczego województwa łódzkiego. 

 

Typ Beneficjenta 

(kto może składać wniosek) 

 

 jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia Jednostki Samorządu 

Terytorialnego, 

 jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 

 organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe, 

 organizacje pozarządowe, 

 jednostki naukowe, 

 szkoły wyższe, 

 przedsiębiorcy, 

 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 

 Lokalne Grupy Działania 
 

 

Kwota przeznaczona 

na dofinansowanie 

projektów w konkursie 

 

24 947 494,00 PLN 
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Maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania 

projektu 

 

 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona. 

 

Minimalny udział wkładu własnego Wnioskodawcy wynosi 15 % projektu wydatków 

kwalifikowanych oraz 100 % wydatków niekwalifikowanych projektu. 

Wartość cross-financingu nie może przekroczyć 10% finansowania unijnego w ramach 

projektu. 

 

 

Termin składania wniosku 

o dofinansowanie projektu 

 

od 22 stycznia 2016r. do 29 stycznia 2016r.  

 

Dodatkowe informacje 

 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt: 

http://www.etl.com.pl/dotacje-0  

Skontaktuj się z nami  opcja „Dotacje i szkolenia” 
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