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 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE "Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania 
siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających” 

 
Niniejszy regulamin dotyczy realizacji działań przewidzianych w projekcie „Dla pszczół – transgraniczna 
współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających" współfinansowanego 
ze środków Interreg Polska-Saksonia oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, zwanego dalej Projektem. 
 

I. OPIS PROJEKTU 
 

Celem projektu jest stworzenie na obszarze wsparcia Interreg Polska-Saksonia stref przyjaznych 
zapylaczom, zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców na temat dzikich zapylaczy oraz wsparcie 
osób odpowiedzialnych za zarządzanie terenami zielonymi w ich działaniach na rzecz owadów 
zapylających. 
 
Realizatorami projektu są: Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia (NIP 8990023428, KRS 0000178876, 
REGON 930034683) oraz Fundacja Zielona Akcja z Legnicy (NIP 6911011135, KRS 0000125740, REGON 
390550882) (dalej: Realizatorzy).  
 
Realizatorzy zapraszają do udziału 4 jednostki samorządowe z terenu wsparcia programu Interreg 
Polska-Saksonia, wybrane w otwartym naborze i zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zwane dalej 
Partnerem/ Partnerami. 
 

II. PRZEBIEG DZIAŁAŃ 
 
W ramach projektu przewidziane są następujące działania współrealizowane przez Realizatorów i 
Partnerów: 
 
Działanie 1. Sadzenie drzew nektarodajnych 
 
W ramach działania prowadzone będą nasadzenia 100 drzew nektarodajnych (gatunki rodzime tj. lipy, 
klony, dęby, jarząby, buki, wierzby itp., drzewa owocowe) na terenie należącym do każdego z 
Partnerów. Każde nasadzenie zostanie oznakowane tablicą informacyjną oraz hotelem dla owadów. 
Parametry drzew: wysokość ok 2 metrów, obwód ok. 10 cm. 
Szczegółowy projekt oraz terminy nasadzeń Realizatorzy ustalać będą indywidualnie z Partnerami, w 
oparciu o zapotrzebowania ustalone na etapie aplikowania do Projektu.  
Działanie przewiduje realizację jednodniowych warsztatów dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
zielenią na terenie Partnera, prezentujących możliwości tworzenia korzystnych siedlisk dla owadów 
zapylających.  
 
Czas realizacji: pierwsze nasadzenie zostanie wykonane w jesienią 2021, kolejne na wiosnę i jesień 
2022.  
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Działanie 2. Pszczele rabaty edukacyjne na terenie szkół 
 
Działanie przewiduje utworzenie 1 pszczelej rabaty edukacyjnej (prace ziemne, nasadzenia roślin, 
oznakowanie tabliczkami, konsultacje z przyrodnikiem i projektantem) na terenie 1 szkoły lub innego 
obiektu o charakterze edukacyjno-oświatowym, zarządzanego przez każdego z Partnerów. 
Uzupełnieniem działania jest organizacja 1 lekcji pokazowej w każdej z wybranych lokacji, 
prezentującej możliwości edukacyjne nowo utworzonych miejsc. 
 
Czas realizacji: I-II kw. 2022.  
 
Działanie 3. Wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców 
 
W ramach działania przewidziana jest realizacja jednego wydarzenia edukacyjno-promocyjnego, we 
współpracy z każdym z Partnerów (łącznie cztery wydarzenia zrealizowane w ramach Projektu). 
Wydarzenie polegać będzie na organizacji otwarcia wystawy Dla Pszczół, połączonego z briefingiem 
prasowym oraz/ lub 2 warsztatami dla mieszkańców (m.in do wyboru pszczele koło fortuny, budowa 
domków dla owadów, tworzenie bomb nasiennych, spacery przyrodnicze).  
 
Dokładny termin i zakres wydarzenia zostanie indywidualnie ustalony z Partnerem. Wydarzenia mogą 
być organizowane we współpracy z ośrodkami edukacyjnymi, centrami kultury, bibliotekami etc. 
Istnieje możliwość połączenia wydarzenia z innym działaniem o charakterze edukacyjno-kulturalnym 
organizowanym przez Partnera (np. festyn, piknik edukacyjny, festiwal etc).  
Na wystawę składa się 8 wolnostojących banerów, przeznaczonych do ekspozycji wewnętrznej. 
Czas ekspozycji wystawy zapewniony przez Partnera nie może być krótszy niż 14 dni.  
 
Czas realizacji: II-III kw. 2022. 
 
Działanie 4. Szkolenia specjalistyczne i doradztwo 
 
W ramach projektu przewidywane są następujące działania szkoleniowo-doradcze: 

1) 3-dniowe seminarium polsko-niemieckie w St. Marienthal (Niemcy) poświęcone tematyce 
zapylaczy, skierowane głównie do osób zarządzających zielenią w gminach, na terenach 
placówek oświatowych etc (II-III kw. 2022); 

2) 1-dniowy warsztat w terenie na obszarze pogranicza poświęcony dobrym praktykom 
zarządzania zielenią (II-III kw. 2022); 

3) Spotkania robocze poświęcone wypracowaniu narzędzi wspierających gminy we wdrażaniu 
rozwiązań przyjaznych zapylaczom, w oparciu o rekomendacje opracowane w ramach projektu 
(od 3 do 5 spotkań, w formie online oraz/lub bezpośredniej) (IV kw. 2021 – IV kw. 2022); 

4) warsztaty dla mieszkańców obszaru wsparcia (średnio jedno wydarzenie we współpracy z 
jednym z Partnerów) – terminy, zakres oraz odbiorcy będą indywidualnie ustalane z 
Partnerami (II-IV kw. 2022); 

5) Konsultacje dla Partnerów z zakresu prowadzonych i planowanych działań na rzecz zapylaczy, 
prowadzone według indywidualnie zgłaszanych potrzeb (IV kw. 2021 – IV kw. 2022). 
 

Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie i sposobie realizacji działania. 
Partnerzy informowani będą na bieżąco o zaistniałych zmianach.  
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III. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

 
do 30.09.2021 – rekrutacja gmin uczestniczących w projekcie 
01.10-15.10.2021 – indywidualne konsultacje z aplikantami dotyczące wniosków, w tym m.in. składów 
gatunkowych nasadzeń, miejsc planowanych nasadzeń etc. 
do 22.10.2021 – ogłoszenie wyników naboru 
do 27.10.2021 – odesłanie do Realizatorów podpisanego Regulaminu, jako potwierdzenia udziału przez 
Partnerów 
23.10.2021– 30.11.2022 – realizacja działań przewidzianych w projekcie 
 

IV. ZOBOWIĄZANIA REALIZATORÓW PROJEKTU 
 
Realizatorzy odpowiadają za przeprowadzenie działań przewidzianych w projekcie w tym: 

1) Sadzenie drzew nektarodajnych – uzgodnienie z Partnerem gatunków drzew, opracowanie 
szczegółowego projektu nasadzeń, wybór firmy odpowiedzialnej za nasadzenia oraz zakup 
materiału nasadzeniowego, koordynacja nasadzeń, wykonanie tablicy informacyjnej dla 
mieszkańców oraz hotelu dla zapylaczy; 

2) Pszczele rabaty edukacyjne na terenie szkół – wykonanie rabaty w miejscu wskazanym przez 
Partnera - uzgodnienie z Partnerem gatunków roślin, opracowanie szczegółowego projektu 
rabaty, wybór firmy odpowiedzialnej za wykonanie rabaty oraz zakup materiału 
nasadzeniowego, koordynacja działań; 

3) Wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców - ustalenie z Partnerem szczegółów dotyczących 
wydarzenia (tj. miejsca, daty, zakresu (briefing lub/i warsztaty), potrzeb technicznych - miejsce 
ekspozycji wystawy, miejsce ew. briefingu i warsztatów, podstawowe wyposażenie na 
potrzeby warsztatów - stoły, krzesła etc); dostarczenie wystawy w postaci 8 wolnostojących 
banerów; zapewnienie programu i  pokrycie kosztów prowadzących oraz materiałów na 2 
warsztaty dotyczące zapylaczy (szczegółowa tematyka do uzgodnienia z Partnerem); 
zapewnienie materiałów promocyjnych w postaci projektu plakatu, banerów internetowych, 
wydarzenia na FB; opracowanie treści informacji medialnej oraz kontakt z bazą mediów 
Partnerów; 

4) Szkolenia specjalistyczne i doradztwo – zapewnienie bezpłatnego udziału uzgodnionej liczbie 
przedstawicieli Partnera w realizowanych szkoleniach, ustalenie harmonogramu szkoleń oraz 
informowanie Partnera o planowanych wydarzeniach co najmniej z 2 tygodniowym 
wyprzedzeniem; zapewnienie pokrycia kosztów dojazdu, noclegu oraz wyżywienia w 
przypadku seminarium realizowanego w Niemczech, zapewnienie obsługi informatycznej 
podczas szkoleń realizowanych w formie online; zapewnienie doradztwa w sprawie 
problemów i wątpliwości zgłaszanych podczas szkoleń - zakres i ilość godzin ustalona zostanie 
wspólnie z Partnerami. 

 
Partnerowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, za porozumieniem stron, w 
przypadku nie wywiązania się przez Realizatorów z obowiązków określonych w niniejszym paragrafie.  
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V. ZOBOWIĄZANIA PARTNERÓW PROJEKTU 
 
Partner Projektu jest zobowiązany do:  

1) Sadzenie drzew nektarodajnych - wskazania miejsc nasadzeń, delegowania właściwych osób 
do kontaktu z Realizatorami i umożliwienia ich uczestnictwa w spotkaniach planistycznych dot. 
nasadzeń, przejęcia opieki nad nasadzeniami- utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń po ich 
wykonaniu, dbałość o tablicę i hotel dla owadów; promocji nasadzeń przy wykorzystaniu 
kanałów promocyjnych Partnera. 

2) Pszczele rabaty edukacyjne na terenie szkół - wskazania miejsc wykonania rabaty, delegowania 
właściwych osób do kontaktu z Realizatorami i umożliwienia ich uczestnictwa w spotkaniach 
planistycznych dot. utworzenia rabat, utrzymanie i pielęgnacja rabat po ich wykonaniu; 
współorganizacji pokazowej lekcji edukacyjnej dla uczniów; prowadzenia edukacji ekologicznej 
w oparciu o powstałą rabatę.  

3) Wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców - zapewnienia wsparcia przy realizacji wydarzeń 
edukacyjno - informacyjnych dla mieszkańców, w tym wskazania instytucji odpowiedzialnej za 
współpracę, miejsca realizacji oraz osób odpowiedzialnych współorganizację wydarzenia oraz  
za opiekę nad wystawą; informowania o wydarzeniu. 

4) Szkolenia specjalistyczne i doradztwo - delegowania właściwych osób do uczestnictwa w 
spotkaniach/szkoleniach organizowanych przez Realizatorów, udostępniania informacji o 
naborze na wydarzenia przez kanały informacyjne Partnera. 

 
Realizatorzy projektu mogą zdecydować o wykluczeniu Partnera z projektu w przypadku 
niewywiązywania się z zasad ujętych w tym Regulaminie.  
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 
Obszar działania: 
 
Działanie skierowane jest do jednostek samorządowych znajdujących się na obszarze wsparcia Interreg 
Polska – Saksonia, tj.: 
9 powiatów podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim: bolesławiecki, jaworski, 
jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski oraz m. Jelenia Góra, 
powiatu żarskiego w województwie lubuskim. 
 
Zgłoszenia przyjmowane są m.in od: 

● urzędów gmin 
● zarządów dróg 
● szkół, organizacji działających na rzecz lokalnego środowiska, rad sołeckich, lokalnych grupy 

odnowy wsi, itp., przy aktywnym wsparciu gmin. 
 
Warunki dotyczące nasadzeń: 
 
Nasadzenia powinny być zlokalizowane na terenie publicznym w miejscowości lub w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie, mogą to być np. tereny zielone w centrum miejscowości lub przy szkole, świetlicy, boisku, 
lokalnym stawie, parku wiejskim, łące. Lokalizacje powinny znajdować się na terenie publicznym, 
należącym do np. gminy, szkoły, instytucji, organizacji wiejskiej. Instytucje zgłaszające się do projektu 
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będą zobowiązane do uzyskania formalnej zgody właściciela lub zarządcy terenu – na etapie zgłoszenia 
do udziału w projekcie niezbędna jest zgoda.  
 
Warunki finansowe 
Udział w projekcie w zakresie opisanym w par. II jest dla Partnerów bezpłatny. 
 
UWAGA 

Gminy, które wzięły udział w pierwszej edycji projektu, realizowanej w latach 2019-2021, zapraszamy 
do udziału w części specjalistyczno-szkoleniowej przewidzianej w projekcie czyli seminariach, 
warsztatach opisanych w działaniu 3.  
 

VII. ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ DO PROJEKTU 
 
Aby zgłosić się do projektu, przedstawiciel lub przedstawicielka jednostki samorządowej winien/winna 
wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny pod adresem http://dlapszczol.org/wp-
content/uploads/2021/09/Formularz_zgloszeniowy_dla_gminy.docx 
 
Skany formularzy rekrutacyjnych, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania jednostki,  
przyjmowane są przez Realizatorów do 30 września 2021 roku, do północy.  
Adres wysyłki: bochynska@zielonaakcja.pl. 
 
KRYTERIA: 

● jakość proponowanych nasadzeń pod kątem przyrodniczym – zwłaszcza wybór miejsca; 
● gotowość do udziału we wszystkich działaniach przewidzianych w projekcie; 
● akceptacja Regulaminu – po przyjęciu do Projektu. 

 

Wyboru dokona komisja rekrutacyjna składająca się z osób zaangażowanych w przygotowywanie i 
koordynację działania:  

● Koordynatorka projektu z ramienia Fundacji EkoRozwoju – Katarzyna Zaremba 
● Koordynatorka projektu z ramienia Fundacji Zielona Akcja – Małgorzata Bochyńska 
● Prezes Fundacji EkoRozwoju – Krzysztof Smolnicki 
● Prezes Fundacji Zielona Akcja  – Irena Krukowska-Szopa 
● Ekspert z zakresu arborystyki – Jakub Józefczuk  

 
Komisja rekrutacyjna będzie w pierwszej kolejności oceniała treść zgłoszeń z formularza, w tym jakość 
proponowanych nasadzeń pod kątem przyrodniczym. Wątpliwości będą wyjaśniane w indywidualnych 
rozmowach telefonicznych, które mogą być przeprowadzone z niektórymi przedstawicielami jednostek 
samorządowych zgłaszającymi chęć uczestnictwa w projekcie. Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
negocjacji propozycji zgłoszonych na etapie aplikacji, np. gatunków drzew oraz ich lokalizacji.  
 
Komisja będzie obradować w dniach 1 października – 15 października 2021 r. i ogłosi wyniki rekrutacji 
najpóźniej do dnia 22 października 2021 r. na stronach  www.dlapszczol.org oraz  
www.pszczoly.zielonaakcja.pl . 
 

http://dlapszczol.org/wp-content/uploads/2021/09/Formularz_zgloszeniowy_dla_gminy.docx
http://dlapszczol.org/wp-content/uploads/2021/09/Formularz_zgloszeniowy_dla_gminy.docx
http://www.dlapszczol.org/
http://www.pszczoly.zielonaakcja.pl/
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Każda z gmin, która zgłosiła się do uczestnictwa w projekcie, otrzyma wiadomość e-mail z informacją 
o wynikach rekrutacji.  
 
Gminy, które otrzymają mailowo informację o zakwalifikowaniu do udziału, są zobowiązane do 27 
października 2021 r. potwierdzić gotowość uczestnictwa w projekcie poprzez wysłanie skanu 
Regulaminu podpisanego przez wójta/burmistrza/prezydenta.  
 
Potwierdzenie należy wysłać na adres bochynska@zielonaakcja.pl. Jeśli do 27 października 2021 r. 
realizator nie otrzyma takiego potwierdzenia, uzna, że gmina nie jest zainteresowana uczestnictwem 
w projekcie i jej miejsce zajmie pierwsza gmina z listy rezerwowej (w przypadku, gdy lista rezerwowa 
zostanie stworzona).  
 

VIII. FINANSOWANIE PROJEKTU 
 

Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Materiały dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej: www.dlapszczol.org  
 

IX. FINANSOWANIE PROJEKTU 
 
Kontakt  
Informacji na temat projektu udziela Katarzyna Zaremba z Fundacji EkoRozwoju e-mail: 
k.zaremba@eko.org.pl  oraz Małgorzata Bochyńska z Fundacji Zielona Akcja, e-mail: 
bochynska@zielonaakcja.pl. 
 

X. INFORMACJE KOŃCOWE 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.dlapszczol.org.  
 
Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do aktualizacji Regulaminu, jeśli będzie taka konieczność. 
Zaktualizowany Regulamin publikowany jest niezwłocznie na ww. stronie internetowej oraz przesyłany 
jest do wglądu Partnerom uczestniczącym w projekcie.  
 
 
Akceptacja Regulaminu przez Partnera 
 
 
………………………………………      …………………………………………. 
Pieczęć i podpis        Miejsce i data 

http://www.dlapszczol.org/
mailto:k.zaremba@eko.org.pl
mailto:bochynska@zielonaakcja.pl
http://www.dlapszczol.org/

