
 

                                                                                                   
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
W RAMACH KONKURSU „ECO-LOKALNIE II” NA LOKALNE INICJATYWY EKOLOGICZNE 

REALIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO 

I. Dane wnioskodawcy (autora inicjatywy) 

Pola o nr od 1 do 5 przeznaczone są dla autora posiadającego status organizacji formalnie 
zarejestrowanej w KRS zgłaszającej inicjatywę 

1. Nazwa organizacji  

2. NIP  

3. Adres  

4. telefon/e-mail  

5. Osoba do kontaktu  
(imię i nazwisko) 

 

Pola o nr od 6 do 9 przeznaczone są dla osoby fizycznej/ osób fizycznych tworzących grupę 
nieformalną zgłaszająca inicjatywę  

6. 

Imię i nazwisko  

Adres   

PESEL  

NR dowodu osobistego  

telefon/ e-mail  

7. 

Imię i nazwisko  

Adres   

PESEL  

NR dowodu osobistego  

telefon/ e-mail  

8. 

Imię i nazwisko  

Adres   

PESEL  

NR dowodu osobistego  

telefon/ e-mail  

9. 

Ewentualna nazwa grupy 
nieformalnej, w ramach 
której zgłaszana jest 
inicjatywa 

 

 



 

                                                                                                   
 

 

II. Opis lokalnej inicjatywy ekologicznej 

1. Nazwa przedsięwzięcia (powinna 
być krótka, jednozdaniowa) 

 

2. Lokalizacja inicjatywy/przedsięwzięcia 

województwo  

powiat  

gmina  

miejscowość  

3. Czy miejsce realizacji inicjatywy 
znajduje się na terenie prywatnym?  
(jeżeli tak, podać kto jest 
właścicielem) 

 

4. Czy miejsce realizacji inicjatywy 
znajduje się na terenie publicznym?  
(Jeżeli tak, podać kto jest zarządcą 
terenu) 

 

5. Data rozpoczęcia realizacji 
inicjatywy (nie wcześniej niż 
01.05.2016) 

 

6. Data zakończenia realizacji 
inicjatywy (nie później niż 31.12.2017) 

 

7. Obszar wsparcia (należy zaznaczyć jeden punkt) 

 Czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków 

 przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających 

 ochrona ex situ zagrożonych gatunków 

 
Ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację 
małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej 

 
Odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja 
cennych alei przydrożnych 

 Zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych 

 zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych 

 
Rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu 
przyrodniczym 

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

 usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych 



 

                                                                                                   
 

 
renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i 
zniekształconych przez człowieka 

 
ograniczenie antropopresji – minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów 
użyteczności publicznej 

 
renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i 
zniekształconych przez człowieka 

 
działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej 
retencji 

 

inne (jakie?)  
 
tematy uwzględniające realizacje zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w zakresie: gospodarki odpadami komunalnymi; ochrony atmosfery i klimatu; różnorodności biologicznej lub 
gospodarowania na obszarach prawem chronionych; ochrony środowiska w procesie gospodarowania zasobami; ochrony wód 

gospodarki wodnej.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Proszę uzasadnić 
zidentyfikowaną potrzebę 
realizacji inicjatywy służącą 
poprawie stanu środowiska 
naturalnego  
(od 10 do 20 zdań) 

 

 



 

                                                                                                   
 

III. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. Zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i koszty działań 
(np. Działanie- przygotowanie terenu pod inicjatywę/ rezultat – 1000 m.kw.) 

Działanie (opis) 

Rezultat z podaniem mierzalnych  
wartości (np. sztuki, kg, m2, itp.) 

Kwota w zł 
Miesiąc i rok 
rozpoczęcia  

działania 

Miesiąc i rok 
zakończenia  

działania 
jednostka miary ilość koszt całkowity kwota wnioskowana 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

Całkowity koszt i kwota wnioskowana (kwota wnioskowana nie może być wyższa niż 18 tys. zł   

 

 



   

                                                                                                                                                                                                   

IV. Planowane korzyści i zasoby własne 

1. Opis planowanych korzyści, jakie w efekcie 
realizacji inicjatywy odniosą jej uczestnicy, 
lokalna społeczność i środowisko naturalne 
(10 do 20 zdań) 

 

2. Opis sposobu zaangażowania lokalnych 
zasobów naturalnych w realizację inicjatywy?  
(do 10 zdań) 

 

3. Opis sposobu zaangażowania lokalnych 
zasobów społecznych w realizację inicjatywy? 
Np. zaangażowanie członków lokalnej 
społeczności. 
(do 10 zdań) 

 

4. Opis sposobu zaangażowania lokalnych 
zasobów finansowych w realizację inicjatywy? 
(wypełnić jeżeli zaplanowano wkład własny 
finansowy). 
(do 10 zdań) 

 

 



   

                                                                                                                                                                                                   

 

Do formularza zgłoszeniowego obowiązkowo należy dołączyć: 

1. zgodę podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację inicjatywy (w przypadku gdy 

właścicielem terenu/nieruchomości jest osoba fizyczna dodatkowo kserokopię dokumentu 

potwierdzającego prawo własności terenu), 

2.  Opinie lokalnych władz samorządowych dotyczącą zasadności i możliwości realizacji inicjatyw. 

3. Lista poparcia minimum 5 mieszkańców gminy dla danej inicjatywy. 

 

 

Oświadczam/y, że: 

1. Wyrażam/y zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich/naszych danych osobowych przez Centrum 

Rozwoju Lokalnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (dz. U. z 

2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 

2. Zapoznałem/łam/liśmy się z Regulaminem konkursu i go akceptuję. 

3. Jestem/śmy świadomy/ma/mi, że zgłoszenie w konkursie nie jest równoznaczne z przyznaniem 

środków na realizację zgłoszonej inicjatywy lokalnej. 

4. W przypadku wybrania przez CRL zgłoszonej inicjatywy do realizacji zobowiązuję się do podpisania 

umowy wstępnej o współpracy. Mam świadomość, że umowa ta może ulec rozwiązaniu na skutek nie 

otrzymania przez CRL dofinansowania na realizację projektu z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

5. Mam świadomość odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. 

 
 

Zgłoszenie prosimy przesłać pocztą, dostarczyć osobiście do biura projektu na adres: Centrum Rozwoju Lokalnego,  

ul. Zaparkowa 23, 42 – 400 Zawiercie, bądź przesłać na adres mailowy crl@crl.org.pl.  

 

 

……………………………………………………..                                                                    …………………………………………….………………….. 
            miejscowość i data                                                                                  czytelny podpis osoby/osób zgłaszających inicjatywę 
 

 

 

              ………………………….…………………………………..                                                                         
       czytelny podpis osoby/osób zgłaszających inicjatywę 

 

 

………..……………………………………………………..                                                                         
       czytelny podpis osoby/osób zgłaszających inicjatywę 


