Załącznik do uchwały Nr 23/1085/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU
Opis, uzasadnienie, cele i źródło finansowania projektu
Podmiot/Podmioty zgłaszające:
Wdecki Park Krajobrazowy
Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku
Nazwa projektu:
Krajobrazowego

Opis
i
cele
projektu
wraz
z uzasadnieniem potrzeby realizacji
projektu / Należy opisać stan istniejący,
z którego wynika potrzeba realizacji
projektu oraz wskazać cele projektu.
Opisać jakiego rodzaju problemy,
potrzeby
zostaną
rozwiązane,
zaspokojone na skutek jego realizacji.
Przedstawić zakres działań. Z opisu
projektu powinny wynikać efekty
realizacji, grupy docelowe, miejsce
realizacji projektu i zasięg jego
oddziaływania
oraz
sposób
zaangażowania partnerów/
min. 1 strona, max. 2 strony

Opis Problemu
Analiza obecnej sytuacji obszaru działania Wdeckiego Parku Krajobrazowego pokazała,
że bardzo duży nacisk kładzie się na edukację ekologiczną, co jest bardzo ważne, jednak
działania te nie wsparte aktywną ochroną najcenniejszych gatunków i siedlisk są
niewystarczające. Utrzymanie na obecnym poziomie stanu zachowania składników
przyrodniczych tego złożonego ekosystemu a docelowo polepszenie jego stanu pozwoli
na wypełnienie części zobowiązań Rzeczpospolitej Polskiej wobec UE. Zorganizowanie
aktywnej ochrony przyrody w zakresie ograniczenia zasięgu i liczebności oraz
zwalczania gatunków inwazyjnych fauny i flory to bezpośrednia odpowiedz na aktualną
sytuację, w której największym problemem obszaru na który projekt ma mieć wpływ
jest bardzo słabo rozpoznana skala problemu gatunków inwazyjnych. Jeżeli w ciągu
kilku najbliższych lat nie zostanie uruchomiony program skoordynowanej czynnej
ochrony zachwianiu ulegnie kruchy stan bioróżnorodności. Działania te muszą mieć
charakter stały i cykliczny, a jednocześnie obszar wytypowany do projektu jest
unikatowy w skali regionu i kraju.
Cel projektu
Celem projektu jest utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku
Krajobrazowego, z którego będzie prowadzona i koordynowana aktywna ochrona tego
niezwykle cennego obszaru. Obecna struktura służb ochrony przyrody wymaga
zaangażowania społeczeństwa w ochronę wspólnego dziedzictwa przyrodniczego.
Najlepszym sposobem przekonywania społeczeństwa do aktywnej ochrony przyrody
jest edukacja i praktyczne pokazanie sposobów w jaki mieszkańcy sami mogą pomóc w
zachowaniu bioróżnorodności tego obszaru. Wytworzenie świadomego społeczeństwa
realnie przyczyni się do ograniczenia a docelowo do zahamowania rozprzestrzeniania
się gatunków inwazyjnych. Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK w założeniu
pozwoli Służbie Parku Krajobrazowego na aktywniejsze dotarcie do całego wachlarza
odbiorców począwszy od mieszkańców z terenu Parku, poprzez turystów
odwiedzających nasz region, po niezaktywizowanych przedsiębiorców i
samorządowców. Wyżej zdefiniowany cel wpisuje się w następujący typ projektu,
wskazany w SZOOP RPO: „Przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu
poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków w szczególności
na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody”.
Centralne położenie ośrodka względem miejsc wymagających opieki pozwoli na
maksymalne zaangażowanie sił i środków w jeden z głównych celów projektu czyli
uzyskania lepszego statusu ochrony jak największej powierzchni siedlisk oraz jak
największej powierzchni siedlisk wspieranych w celu ochrony lub zwiększenia
różnorodności biologicznej.
Działania
Planuje się utworzenie ośrodka edukacji jako obiektu dwukondygnacyjnego z
możliwością zagospodarowania przestrzeni poddasza oraz podpiwniczenia. W tym celu
planowane jest nieodpłatne przejęcie od Gminy Osie działki nr 34/1 w miejscowości
Tleń wraz z istniejącą zabudową. W dniu 29 listopada 2016 r. została podjęta Uchwała
nr XVI/124/16 Rady Gminy Osie ws. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości.
Obiekt o którym mowa na potrzeby realizacji projektu zostanie gruntownie
przebudowany. Wejścia zewnętrzne budynku będą umożliwiać udostępnienie obiektu
osobom niepełnosprawnym. Modernizacji zostanie poddana także zewnętrzna
elewacja oraz pokrycie dachowe.
Na parterze planuje się sale edukacyjno – konferencyjną na min. 80 osób, Sala

edukacyjna na min. 30 osób (przy bibliotece funkcjonująca również jako czytelnia),
pomieszczenie biblioteczne, pomieszczenie archiwum zakładowego, pomieszczenie
Sekretariat / informacja turystyczna, pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym,
pomieszczenia na materiały dydaktyczne, pomieszczenie techniczne na infrastrukturę
teletechniczną, toaleta męska i damska, komunikacja w tym klatka schodowa. Na
poddaszu przewidywane są pokoje biurowe i łazienki dla personelu. Budynek zostanie
wyposażony w instalacje: wewnętrzną instalację wody zimnej, instalację c.o. zasilaną
pionową pompa ciepła, instalację z funkcją chłodzenia pasywnego, instalację
wentylacji i klimatyzacji (wybrane pomieszczenia), wewnętrzną instalację kanalizacji
sanitarnej, kanalizację deszczową, instalację elektryczną.
Budynek zostanie wyposażony w instalację teletechniczną wewnętrzną, w tym:
instalacja nagłaśniająca - instalacja nagłośnienia sali edukacyjnej; instalacja sieci
telefonicznej wewnętrznej – wszystkie pomieszczenia z wyłączeniem sanitarnych;
instalacja i sygnalizacja monitoringu i alarmowa, wideofon przy bramie głównej; sieć
komputerowa bezprzewodowa (routery). W ramach budowy ośrodka zostanie
wykonane również zagospodarowanie terenu, w tym: budowa / modernizacja
ogrodzenia z bramą i furtką; budowa punktu odbioru śmieci; montaż oświetlenia
terenu, wykonanie utwardzeń i podjazdów dla osób niepełnosprawnych Szczegółowy
zakres prac określać będzie dokumentacja techniczna przedsięwzięcia.
Wyżej opisany wariant techniczny inwestycji jest optymalny z punktu widzenia
uwarunkowań technicznych oraz wymogów ochrony środowiska. Inwestycja została
zaplanowana z uwzględnieniem przesłanek funkcjonalności i trwałości; stanowi
również odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby oraz przyczyni się do osiągania celów
w zakresie ochrony i promocji zasobów przyrody oraz promocji postaw ekologicznych.
W celu zapewnienia prawidłowego procesu inwestycyjnego w ramach projektu planuje
się wprowadzenie nadzoru inwestorskiego (usługa zewnętrzna).
Ponadto, w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia sali edukacyjnej centrum
czynnej ochrony przyrody (wewnętrzne tablice edukacyjne, laptopy, drukarki,
oprogramowanie, modele roślin i zwierząt, itp.), a także zakup pozostałego
wyposażenia centrum czynnej ochrony przyrody (meble, agd, itp.). Dodatkowo nowo
powstały ośrodek wyposażony zostanie w sprzęt ornitologiczny (lornetki, lunety,
aparaty fotograficzne z teleobiektywami, torby / plecaki fotograficzne, itp.)., łódź
patrolową wraz z silnikiem oraz osprzętem BHP, echosondą i przyczepa do transportu.
Zakupione zostaną także budki lęgowe dla ptaków oraz pozostały sprzęt do obsługi
osób korzystających z wybudowanej / przebudowanej / doposażonej infrastruktury
związanej z ochroną siedlisk i gatunków (sprzęt medyczny i BHP, obuwie i odzież
przeciwdeszczowa, GPS-y, latarki, kapoki w różnych rozmiarach, detektor nietoperzy
ręczny i stacjonarny, sieci ornitologiczne, woreczki suwmiarki, linijki ornitologiczne
pułapki zatrzaskowe). Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmować będzie także czynną
ochronę przyrody, tj. ograniczenie zasięgu i liczebności oraz zwalczanie gatunków
inwazyjnych fauny i flory (2 osoby - umowa zlecenie / dodatek specjalny. Ich zadaniem
będzie fizyczne ograniczenie zasięgu i liczebności oraz zwalczanie gatunków
inwazyjnych fauny i flory – aby projekt przynosił trwałe efekty konieczne jest cykliczne
comiesięczne powtarzanie tych czynności przez minimum jeden cykl wegetacyjny. Przy
zakładanym obszarze przewiduje się w tym zakresie 2 etaty, zaangażowane na
podstawie umowy zlecenia lub dodatku specjalnego. Osoby te będą miały do
dyspozycji zakupioną w ramach projektu łódź patrolową z przyczepą oraz sprzęt
ornitologiczny (lornetki, lunety, aparaty fotograficzne z teleobiektywami, torby/plecaki
fotograficzne, itp.).
W związku z wyłączeniem 0,46% łącznej powierzchni obiektu, z przeznaczeniem na cele
komercyjne, łączna kwota wydatków (2.377.000,00 PLN) zostanie pomniejszona o
kwotę wydatków niewalifikowalnych w wysokości 6.164,00 PLN.
Efekty, Grupy docelowe, Zasięg oddziaływania
Na wskazanym obszarze występują różne formy ochrony przyrody co realnie przełoży
się na powierzchnię obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę
właściwego stanu ekosystemów (867,00 ha). Pozwoli to na realizację przemyślanej i
ekonomicznie bardzo uzasadnionej struktury projektu. Zakup odpowiedniego sprzętu
oraz zatrudnienie dodatkowych pracowników w połączeniu z istniejącą infrastrukturą
pozwoli na stworzenie miejsca prowadzenia koordynacji czynnej ochrony gatunków
ujętych w Dyrektywie Ptasiej Natura 2000, tj. zimorodka, gągoła, nurogęsia, włochatki
itp. W wyniku realizacji projektu zakupione zostaną pomoce i materiały dydaktyczne,
dzięki którym prowadzone będą zajęcia np. cykliczne warsztaty dla nauczycieli,

młodzieży oraz zorganizowanych grup (np. koła PTTK, uniwersytety III wieku itp.). W
związku z powyższym osiągnięty zostanie wskaźnik planowanych rezultatów pn.:
„Liczba osób korzystających z wybudowanej / przebudowanej / doposażonej
infrastruktury ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej” –
1.200 osób. Ponadto, charakter i zakres projektu pozwoli osiągnąć następujące
wskaźniki planowanych produktów:
•
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony 496,00 ha,
•
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu ochrony lub zwiększenia różnorodności
biologicznej - 1.742,00 ha,
•
Powierzchnia wybudowanej / rozbudowane j / zmodernizowanej / doposażonej
infrastruktury na cele działalności z zakresu edukacji ekologicznej – ok. 600,00 m2
•
Liczba wspartych form ochrony przyrody – 26,00 szt., (Rezerwaty – 5, Obszary
Natura 2000 – 2, Parki Krajobrazowe – 1, Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe – 3,
Użytki ekologiczne – 15)
•
Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej
objętych wsparciem – 1 szt.
Biorąc pod uwagę powierzchnie siedlisk wspieranych w celu ochrony lub zwiększenia
różnorodności biologicznej (1.742,00 ha) oraz powierzchnię siedlisk wspieranych w celu
uzyskania lepszego statusu ochrony ( 496,00 ha), które stanowią wskaźniki projektu,
niezbędne jest zaangażowanie osób, które prowadzić będą merytoryczny pomiar
zasięgu i liczebności występowania gatunków inwazyjnych i obsługę techniczną
wskaźników projektu.

Działanie nr 1: Przygotowanie dokumentacji
Planowany termin rozpoczęcia: 01-2017
Planowany termin zakończenia: 06-2017
Działanie nr 2: Prace inwestycyjne
Planowany termin rozpoczęcia: 11-2017
Planowany termin zakończenia: 12-2019

Orientacyjny harmonogram realizacji
działań projektu (w tym działań
informacyjno-promocyjnych):

Działanie nr 3: Zakup pomocy i środków dydaktycznych
Planowany termin rozpoczęcia: 11-2017
Planowany termin zakończenia: 12-2019
Działanie nr 4: Obsługa techniczna wskaźników projektu
Planowany termin rozpoczęcia: 11-2017
Planowany termin zakończenia: 12-2019
Działanie nr 5: Promocja projektu
Planowany termin rozpoczęcia: 11-2017
Planowany termin zakończenia: 12-2019
Działanie nr 6: Zarządzanie projektem i organizacja przetargu
Planowany termin rozpoczęcia: 11-2017
Planowany termin zakończenia: 12-2019

Wskaż
źródło
potencjalnego
finansowania – program unijny:
Nr i nazwa osi priorytetowej:
Nr i nazwa działania:
Nr i nazwa podziałania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku
Działanie 4.5 Ochrona przyrody
Nie dotyczy

Partnerstwo w ramach projektu:

Nie dotyczy

Odniesienie do dokumentów strategicznych/implementacyjnych
Należy
wskazać
dokumenty
strategiczne lub implementacyjne,
w które wpisuje się dany projekt i/lub
zakres przedmiotowy danego projektu.
Wskazać, które
cele określone
w danym dokumencie będzie on
realizować.
- odniesienie do Strategii Rozwoju
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do roku 2020, Plan modernizacji 2020+
(SRW),

Priorytet: Konkurencyjna gospodarka
Cel strategiczny:
Tożsamość i dziedzictwo
Kierunek/Kierunek działań:
2. Zachowanie oraz promocja
przyrodniczego regionu.

dziedzictwa

kulturowego

i

Obszar Strategicznej Interwencji:
Bory Tucholskie – strefa wykorzystania potencjałów endogenicznych
północno-zachodniej części województwa

Planowana inwestycja wpisuje się w następujące cele Regionalnego
Programu Operacyjnego – Województwa Kujawsko – Pomorskiego na
lata 2014- 2020:
Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami
6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa
- odniesienie do innych dokumentów naturalnego i kulturowego
strategicznych lub implementacyjnych 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i
np. Regionalna Strategia Innowacji, rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych,
inne strategie (sektorowe), programy,
wytyczne z poziomu regionalnego Zgodnie zapisami Programu niezbędne staje się podjęcie działań z
lub/i krajowego etc.
zakresu aktywnej ochrony przyrody, w szczególności w odniesieniu do
cennych siedlisk i gatunków. Wyzwaniem i potrzebą jest zatem
zachowanie różnorodności biologicznej m.in. poprzez ochronę
powierzchni i odtwarzanie siedlisk cennych przyrodniczo, ochronę
gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz edukację
ekologiczną.
Opis dla:
a) efektów bezpośrednich/pośrednich dla rozwoju sfery gospodarki
regionu:
1) zachowanie zasobów przyrodniczych zwiększy atrakcyjność tego
obszaru dla potencjalnych turystów, co przy dobrze rozwiniętej sieci
firm sieci sektora branży turystycznej znacząco wpłynie na tą gałąź
gospodarki, która w omawianym obszarze stanowi jedno z głównych
Wpływ realizacji projektu na spójność
źródeł zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach,
społeczno–gospodarczą regionu:
2) wypracowanie nowych marek lokalnych i wspieranie przyjaznych
środowisku form turystyki i wypoczynku,
3) wzmocnienie rangi regionu jako miejsca wypoczynku dla turysty
wykwalifikowanego organizującego swój czas w sposób aktywny.
b) efektów społecznych z realizacji projektu – bezpośrednie / pośrednie:
1) wskazanie społeczeństwu zagrożeń płynących z niekontrolowanego
wprowadzania gatunków inwazyjnych do środowiska,

2) uświadomienia ekonomicznej wartości obszarów przyrodniczych
(cenny przyrodniczo obszar generuje wzrost ruchu turystycznego,
więcej turystów to wyższe dochody.
3) zaangażowanie społeczeństwa w poprawę stanu jakości środowiska
poprzez wskazanie zamiennych dla obecnie stosowanych technologii
wskazanie nowych źródeł aktywności gospodarczej w oparciu o
środowisko.
a) koncepcja,
TAK
NIE
b) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)
TAK
NIE
Planowany termin uzyskania:
NIE DOTYCZY
c) dokumentacja techniczna projektu
TAK
NIE
NIE DOTYCZY
d) uwarunkowania formalno-prawne
- decyzja lokalizacyjna
TAK
NIE
Planowany termin uzyskania:
NIE
DOTYCZY
Stan przygotowania do realizacji
projektu:
- raport o oddziaływaniu na środowisko (prognoza, OOŚ):
TAK
Dotyczy projektów inwestycyjnych
NIE Planowany termin uzyskania: 06-2017
NIE DOTYCZY
- wymagane prawa własności (gruntu, nieruchomości):
TAK
NIE
NIE DOTYCZY
- pozwolenie na budowę:
TAK
NIE
NIE DOTYCZY
e) plan niskoemisyjny
TAK
NIE
Planowany termin uzyskania:
NIE DOTYCZY
f) inne dokumenty, analizy, porozumienia, decyzje i uzgodnienia
(Studium Wykonalności)
TAK
NIE Planowany termin uzyskania: 06-2017
NIE DOTYCZY

Planowana data złożenia wniosku aplikacyjnego*: 06-2017
Gotowość do
aplikacyjnego:

złożenia

wniosku

* dla trybu pozakonkursowego – zgodnie z wezwaniem IZ RPO do
złożenia wniosku
* dla trybu konkursowego na podstawie zatwierdzonego przez IZ RPO
harmonogramu konkursów
Budżet projektu

Wydatki
przypisane
działaniom
/
kategoriom
zgodnie
z
harmonogramem:
Nazwa działania/kategoria wydatków:
Kwalifikowane: 2 370 836,00
Ogółem: 2 377 000,00
Prace przygotowawcze (dokumentacja techniczna projektu, pozwolenia, studium wykonalności , prace badawcze
etc.)
1. Przygotowanie dokumentacji
10 000,00
9 954,00
studialnej projektu
2. Przygotowanie dokumentacji
technicznej, koncepcji
50 000,00
49 770,00
zagospodarowania przestrzennego
i uzyskanie pozwoleń na
rozpoczęcie prac
Rzeczowa realizacja projektu (prace budowlane, dostawy, nadzory, usługi, etc.)
1. Budowa centrum czynnej ochrony
przyrody (budynek z instalacjami
OZE)
2. Nadzór inwestorski
3. Wykonanie zagospodarowania
terenu wraz z utwardzeniami o
montażem ogrodzenia oraz bramy
i furtki
4. Zakup wyposażenia sali
edukacyjnej centrum czynnej
ochrony przyrody (wewnętrzne
tablice edukacyjne, laptopy,
drukarki, oprogramowanie,
modele roślin i zwierząt, itp.)
5. Zakup pozostałego wyposażenia
centrum czynnej ochrony przyrody
(meble, agd, itp.)
6. Zakup sprzętu ornitologicznego
(lornetki, lunety, aparaty
fotograficzne z teleobiektywami,
torby/plecaki fotograficzne, itp.)
7. Zakup i montaż budek lęgowych dla
ptaków
8. Zakup łodzi patrolowej wraz z
silnikiem oraz osprzętem BHP i
echosondą

1 107 000,00

1 101 907,80

50 000,00

49 770,00

123 000,00

122 434,20

400 000,00

400 000,00

150 000,00

150 000,00

70 000,00

70 000,00

5 000,00

5 000,00

40 000,00

40 000,00

9. Zakup przyczepy do transportu
łodzi patrolowej
10. Zakup sprzętu do obsługi osób
korzystających z wybudowanej /
przebudowanej / doposażonej
infrastruktury związanej z ochroną
siedlisk i gatunków
11. Ograniczenie zasięgu i liczebności
oraz zwalczanie gatunków
inwazyjnych fauny i flory (2 osoby umowa zlecenie / dodatek
specjalny)

8 000,00

8 000,00

50 000,00

50 000,00

144 000,00

144 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

24 000,00

24 000,00

10 000,00

10 000,00

80 000,00

80 000,00

40 000,00

40 000,00

Zarządzanie projektem/audyt/promocja projektu
1. Przygotowanie tablicy
informacyjnej, zgodnie z wytycznymi
IZ RPO WK-P
2. Przygotowanie tablicy
pamiątkowej, zgodnie z wytycznymi
IZ RPO WK-P
3. Zakup usług edukacyjno informacyjnych (ogłoszenia, artykuł
sponsorowany)
4. Przygotowanie prezentacji
przedstawiającej rezultaty projektu
5. Zakup usług edukacyjno informacyjnych (promocja w
Internecie)
6. Przygotowanie konferencji
podsumowującej rezultaty projektu
7. Przygotowanie postępowań
przetargowych w ilości
dostosowanej do zatwierdzonego
zakresu projektu
8. Wynagrodzenie koordynatora
projektu przez cały okres realizacji
zadania (ryczałt)
9. Zarządzanie zespołem realizującym
projekt (1 osoba - dodatek
specjalny)

Wartość całkowita projektu:

2 377 000,00

Koszty kwalifikowane w projekcie:

2 370 836,00

Koszty niekwalifikowane w projekcie:

6 164,00

Wnioskowana kwota z EFRR/EFS lub instrument zwrotny – 1.541,043,40
zł, 65,00 % dofinansowania
Montaż finansowy
- wybór i uzasadnienie
finansowego:

Wkład własny: 361.789,40 zł ,
- budżet JST – 355.625,40 zł, 15,00% + 6.164,00 koszty niekwalifikowane
montażu
- inne publiczne (WFOŚiGW) – 474.167,20 zł, 20,00 %
- prywatne – 0,00 zł, 0,00 %
RAZEM: 2 377 000,00 zł, 100% (w tym koszty niekwalifikowane)
UZASADNIENIE:
Montaż finansowy określono na podstawie zapisów SZOOP przyjętego
Uchwałą nr 10/332/16 Zarządu Województwa z dnia 9 marca 2016 r.
Wskaźniki projektu
Nazwa wskaźnika rezultatu:
Powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono
ochronę właściwego stanu ekosystemów
Jednostka miary: ha
Wartość bazowa: 0,00
Wartość docelowa: 867,00
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2019

Wskaźniki rezultatu:

Nazwa wskaźnika rezultatu:
Liczba osób korzystających z wybudowanej / przebudowanej /
doposażonej infrastruktury ośrodków prowadzących działalność w
zakresie edukacji ekologicznej
Jednostka miary: osoby
Wartość bazowa: 0,00
Wartość docelowa: 1.200
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2020

Nazwa wskaźnika produktu:
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu
ochrony
Jednostka miary: ha
Wartość bazowa: 0,00
Wartość docelowa: 496,00
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2019
Wskaźniki produktu:

Nazwa wskaźnika produktu:
Powierzchnia wybudowanej / rozbudowane j / zmodernizowanej /
doposażonej infrastruktury na cele działalności z zakresu edukacji
ekologicznej
Jednostka miary: m2
Wartość bazowa: 0,00
Wartość docelowa: 600,00
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2019

Nazwa wskaźnika produktu:
Liczba wspartych form ochrony przyrody
Jednostka miary: szt.
Wartość bazowa: 0,00
Wartość docelowa: 26,00
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2019
Nazwa wskaźnika produktu:
Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji
ekologicznej objętych wsparciem
Jednostka miary: szt.
Wartość bazowa: 0,00
Wartość docelowa: 1,00
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2019

Stanowisko i podpis osoby
reprezentującej podmiot/podmioty
zgłaszające:

Osoba do kontaktu:
/imię i nazwisko, adres mailowy, nr
telefonu/

Daniel Siewert – p.o. Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Daniel Siewert
Email: daniel@wpk.org.pl
Tel.: 601 247 184

