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OŚ PRIORYTETOWA 2
Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 

Typy projektów:

1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk
przyrodniczych:

a. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną
zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

b. Wdrażanie działań o zasięgu ogólnokrajowym realizowanych
na obszarach Natura 2000.

2. Rozwój zielonej infrastruktury:
a. Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych

o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony
różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

b. Zapewnienie ochrony i drożności sieci lądowych korytarzy
ekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.



OŚ PRIRYTETOWA 2
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typy projektów:

3. Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000
i parków narodowych.
4. Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie
przyrody.
5. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony
środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów:

a. Edukacja w obszarze zrównoważonego rozwoju.
b. Budowanie potencjału i integracja.
c. Edukacja społeczności obszarów chronionych.
d. Budowanie potencjału i integracja na szczeblu ogólnokrajowym.

6. Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji
ekologicznej:

a. Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie
edukacji podlegających parkom narodowym.



OŚ PRIORYTETOWA 2
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

O wsparcie mogą się starać: Regionalne dyrekcje ochrony środowiska; parki narodowe; 
jednostki administracji rządowej lub samorządowej; jednostki badawczo-naukowe; 

uczelnie; pozarządowe organizacje ekologiczne; jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych (z wyłączeniem DG LP); urzędy morskie.

Typ projektu:

1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych

gatunków i siedlisk przyrodniczych

- Aktualnie trwa nabór wniosków (do 29 lipca 2016 r.) prowadzony przez

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, rozstrzygnięcie konkursu

nastąpi w I kwartale 2017 r.

- Kolejny nabór wniosków rozpocznie się w listopadzie 2016 r.



OŚ PRIORYTETOWA 2
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

O wsparcie mogą się starać: pozarządowe organizacje ekologiczne; Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska; Regionalne dyrekcje ochrony środowiska; parki narodowe; jednostki 

administracji rządowej lub samorządowej; jednostki badawczo-naukowe; uczelnie;
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DG); urzędy morskie.

Typ projektu:

2a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu
lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej
i adaptacji do zmian klimat
- Wspierane będą działania ukierunkowane na poprawę łączności funkcjonalnej

między siedliskami przyrodniczymi poprzez zniesienie lub ograniczenie barier dla
przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca infrastruktura oraz
zapewnienie warunków do swobodnego przemieszczania się, w szczególności
między obszarami chronionymi, w tym obszarami sieci Natura 2000.

- Nabór wniosków: 30 czerwca – 30 września 2016 r. 



OŚ PRIORYTETOWA 2
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

O wsparcie mogą starać się: pozarządowe organizacje ekologiczne; Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska; parki narodowe; jednostki badawczo-naukowe; uczelnie; jednostki 

organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DG LP); urzędy morskie.

Typ projektu:

5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska
i efektywnego wykorzystania jego zasobów

Podtyp: b Budowanie potencjału i integracja
- Wsparte zostaną szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych

wywierających największy wpływ na przyrodę. Obszar tematyczny obejmuje
również projekty przyczyniające się do integracji różnych środowisk (m.in.:
przedsiębiorców, organów administracji samorządowej, organizacji
pozarządowych, przedstawicieli mediów), promujące wspólne inicjatywy
nakierowane na współpracę i komunikację niejednorodnych grup interesariuszy
(platformy internetowe, warsztaty, publikacje).

- Nie jest planowany nabór wniosków do końca 2016 r. 
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O wsparcie mogą starać się: pozarządowe organizacje ekologiczne; Regionalne dyrekcje 
ochrony środowiska; parki narodowe; jednostki administracji rządowej lub samorządowej;  

jednostki badawczo-naukowe; uczelnie; jednostki organizacyjne Lasów Państwowych          
(z wyłączeniem DG LP); urzędy morskie.

Typ projektu:

5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska
i efektywnego wykorzystania jego zasobów

Podtyp: c Edukacja społeczności obszarów chronionych
- Wsparte zostaną działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych

na obszarach chronionych, w szczególności należących do sieci Natura 2000
i parków narodowych, w celu budowy świadomości nt. potrzeby oraz właściwych
metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody
i krajobrazu.

- Nie jest planowany nabór wniosków do końca 2016 r. 



Dziękujemy za uwagę

Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich

w Toruniu


