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Program priorytetowy ochrona bioróżnorodności 

poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji 

pszczół 2018 

I. Cel programu  

Zwiększenie populacji pszczoły miodnej w celu zachowania i odnowienia zasobów  

i składników przyrody uszkodzonych lub zniszczonych latem 2017 r. przez nawałnice  

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym: 

1) utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 

2) zachowania różnorodności biologicznej, 

3) zapewnienia ciągłości istnienia gatunków. 

II. Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 

1. Art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.). 

2. Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-

2020 z perspektywą na lata 2021-2024. 

3. Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przyjęte uchwałą nr 51/16 Rady 

Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

III. Okres wdrażania programu 

Program priorytetowy ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz 

zwiększenia populacji pszczół 2018, zwany dalej Programem, realizowany będzie  

w 2018 roku, z obowiązkiem wykonania przedsięwzięć objętych Programem do 30 

listopada 2018 roku. 

IV. Budżet programu 

1. Budżet na realizację Programu dla bezzwrotnych form finansowania w postaci 

dotacji wynosi 500 000 zł i zostanie zabezpieczony ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwanego dalej 

Wojewódzkim Funduszem. 

2. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia do wyczerpania budżetu 

Programu, o którym mowa w pkt. 1. 
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V. Beneficjenci programu 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu określi Beneficjentów w Regulaminie programu 

priorytetowego ochrona bioróżnorodności poprzez działania rzecz zwiększenia 

populacji pszczół 2018, zwanym dalej Regulaminem. 

VI. Forma i warunki dofinansowania 

1. Forma finansowania: dotacja. 

2. Rodzaje koszów podlegających dofinansowaniu oraz maksymalne wielkości  

ich finansowania w formie dotacji, określone zostaną przez Zarząd Wojewódzkiego 

Funduszu w Regulaminie, uwzględniając ich znaczenie dla zwiększenia populacji 

pszczół. 

VII. Rodzaje przedsięwzięć 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu określi rodzaje przedsięwzięć objętych Programem 

w Regulaminie. 

VIII. Kryteria oceny wniosków 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu określi kryteria oceny wniosków w Regulaminie. 

IX. Nabór wniosków 

1. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie i terminach określonych  

w Regulaminie. 

2. Ogłoszenie o naborze publikowane będzie na stronie internetowej Wojewódzkiego 

Funduszu www.wfosigw.torun.pl. 

X. Inne ustalenia 

1. Szczegółowe zasady naboru, oceny wniosków i ich realizacji w części,  

w jakiej nie zostało to uregulowane w niniejszym Programie określone zostaną  

przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu w Regulaminie programu priorytetowego 

ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 

2018. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie obowiązują Zasady 

udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

3. Rada Nadzorcza może w uzasadnionych przypadkach zmienić postanowienia 

Programu. 

http://www.wfosigw.torun.pl/

